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Toate eforturile

întreaga dezvoltare istorică con
temporană, evenimentele interna
ționale scot puternic în evidență 
rolul crescînd al partidelor comu
niste și muncitorești, al tuturor 
forțelor antiimperialiste și demo
cratice în lupta împotriva imperia
lismului și. reacțiunii, pentru în
făptuirea aspirațiilor popoarelor de 
libertate, pace, independență și pro
gres social. Chezășia ‘ îndeplinirii 
cu succes a acestui rol istoric con
stă în realizarea unității de luptă a 
-partidelor comuniste, de care de
pinde, în măsură hotărîtoare, uni
rea într-un front unic a tuturor 
forțelor antiimperialiste. în condi
țiile actuale, cînd pe arena inter
națională, paralel cu creșterea for
țelor, socialismului și păcii, are loc 
o activizare a forțelor imperialiste, 
o intensificare a acțiunilor lor în
dreptate spre frînarea proceselor 
revoluționare, spre agravarea în
cordării, periclitînd pacea genera
lă — asigurarea unității partide
lor comuniste constituie o cerință 
istorică fundamentală, mai impe
rioasă ca oricînd, o cauză vitală a 
tuturor popoarelor.

I

lor, să reflecteze asupra diferitelor 
căi și soluții preconizate și să hotă
rască în toate problemele privind 
organizarea unei consfătuiri in
ternaționale.

După părerea partidului nostru, 
o consfătuire internațională, spre 
a servi cauzei apropierii și înțelege
rii între partide, ar trebui să aibă 
caracterul unui forum de discuții, 
al unei tribune largi pentru un 
schimb rodnic de păreri și de ex
periență, dezbătînau-se acele pro
bleme în care se poate ajunge la 
concluzii comune și lăsîndu-se deo
parte cele care formează obiect de 
dispută, fără a se adopta directive 
și documente programatice pentru 
activitatea partidelor comuniste. 

_ Stabilirea liniei politice interne și 
"internaționale, a strategiei și tacti

cii, a căilor, formelor și metodelor 
de activitate reprezintă dreptul 
exclusiv și inalienabil al fiecărui 
partid comunist.

(Continuare în pag. a V-a)
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Nava „Petroșeni", primul mineralier românesc de 12 500 tdw, cel mai mare vas construit pe Șantierul naval Galați, pleacă în probe de marș pe mare (Foto : Agerpres)

Luni dimineață a plecat la Bu
dapesta delegația Partidului Comu
nist Român, alcătuită din tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., și Mihai Dalea, secretar al 
C.C. al P.C.R., care va participa la 
întîlnirea consultativă a partidelor 
comuniste șî muncitorești. ■ '

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost salutată de 
tovarășii Chivu Stoica, Leonte 
Răutu, Virgil Trofin, de membri 
ai C.C. al P.C.R., activiști de 
partid.-

■Erau de față Jozsef Vince, amba
sadorul Republicii Populare Unga
re la București, și membri ai am
basadei.
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La sosirea la Budapesta, pe aero
portul Ferihegyi, în întîmpinarea 
delegației a venit Komocsin Zoltan, 

’mehibru al Tlifdului ’Politic,- secre
tar al C.C. al P.M.S.U.

Au fost de față Dumitru Turcuș, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Budapesta, și membri 
ai ambasadei. (Agerpres)

© Organizarea științi
fică a producției și a 

muncii nu este o per
manență pe agenda 

tuturor întreprinde
rilor © In căutarea 

talentului (?) pierdut

Luni dimineața a plecat spre 
Moscova delegația Consiliului Cen
tral al Uniunii Generale a Sindi
catelor din România, condusă de 
tovarășul Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., președintele Consiliului 
Central al U.G.S.R., care va parti
cipa la lucrările celui de-al 
XIV-lea Congres al sindicatelor so- 
-v-ietice_ .... - .. ., >_ .

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Chivu 
Stoica, Constantin Drăgan, precum 
și activiști ai Consiliului Central 
al U.G.S.R. și alte persoane ofi
ciale.

anchetă socială

SPECULA
SEmMENTULUi11 privesc, împreună cu directorul unei întreprinderi timișorene, pe omul între două vîrste, palid, vădit emoționat, stîngacl, care vorbește rar, găsindu-și cu greu cuvintele :— Gîndiți-vă bine... am doi copii... Nevastă-mea e suferindă, mereu cade la pat. Gîndiți-vă...Din ochii lui, bărbat în toată firea, pornesc lacrimile. E o scenă greu de privit și de suportat.— Dacă nu vă gîndiți la mine, gîndiți-vă măcar la copii ! Și-și șterge ochii cu mîneca hainei.Glasul directorului răsună rece. înghețat :— Am mai vorbit și ieri. Nu mai am nimic de adăugat.— Gîndiți-vă... și lacrimile curg de-a binelea.— Hai, hai ! Vădit jenat, neconve- nindu-i poate prezența unui străin, directorul se ridică și îl scoate încet- încet din încăpere. Către mine :— Sînt un om fără inimă, nu ? După care se întoarce la birou, deschide sertarul și îmi pune în față o mapă. Citez :.....și vă rugăm, tovarășe director, să uzați de toate drepturile dumneavoastră pentru a pune capăt actelor barbare pe care le comite susnumi- tul în familie" (Comitetul de locatari al blocului...).„Octombrie : 4 absențe nemotivate; noiembrie : 3 absențe nemotivate ; decembrie : 5 absențe nemotivate".„Vă reamintim că numitul a mai executat :— 1— 1 nism.— 6 don familial". (Adresă a organelor de miliție)....Și alte hîrtii de același gen.— N-a mai dat un ban în casă de astă-vară. Tot greul îl duce neva- stă-sa. La ultima chenzină — femeia

Au fost de față A. V. Basov, 
ambasadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei.

★

La sosire, pe aeroportul Vnukovo 
din Moscova, membrii delegației 
române au fost salutați de A. N. 
Șelepin, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., președintele 

, Consiliului. Central al Sindicatelor, 
și alți reprezentanți ai conducerii 
sindicatelor sovietice.

A fost prezent ambasadorul Ro
mâniei la Moscova, Teodor Mari
nescu. (Agerpres) 

venise să-l aștepte, poate, poate îl înduplecă să nu meargă la circiumă — a bătut-o aici, în fața porții. Dacă nu săreau muncitorii... Și acum, „copiii". Odată, pe cel mare...Cine, omul care plîngea adineauri T Cel care vorbea despre soție și copii eu glas tremurător ? Cel care mă înduioșase ?întocmai. I se desfăcuse contractul de muncă, urmare a nenumăratelor absențe nemotivate, a lucrului de slabă calitate, a unor acte de-a dreptul huliganice comise în secție. Și venise etalînd supremul argument: inima.De ce tocmai acest argument ? Care este valoarea lui ? Cine îl întrebuințează ? De la aceste întrebări a plecat ancheta noastră.Există o ecuație cu o multitudine de termeni, o infinitate de cunoscute și necunoscute, strîns împletite în- tr-o țesătură multicoloră : omul. Definirea lui a fost șl este, în ultimă instanță, ținta multor filozofi și a multor filozofii. Capacitatea de a gîndi, de a acționa, de a crea și multe altele sînt cîțiva dintre termenii acestei ecuații vii. Ce loc ocupă în definirea omului viața sa afectivă ? William Faulkner, într-un discurs rămas celebru, a spus că omul este om „în primul rînd fiindcă este o ființă capabilă de compasiune". Este, desigur, unul din motivele de căpetenie ale mîndriei de a fi om : capacitatea, izvorîtă din multimilenara experiență socială, de a avea grijă față de cei ce ne înconjoară, de a răsfrînge asupra lor sentimentele noastre. Inima, proprietate inalienabilă a firii umane, este, și ea, definitorie pentru condiția umană.■ „A înțelege cu inima" — se spune în vorbirea curentă. Adică a lăsa să circule de la un om la alt om nobilul fluid al sentimentelor. Dacă ideile sînt desenul, atunci sentimentele sînt culoarea ; așa se compune tabloul cu titlul „Omul".Construind o societate de un tip nou, creînd relații noi între oameni, socialismul a pus bazele unor norme etice întemeiate în principal pe răspunderea socială a individului. în a- titudinea fiecăruia față de fiecare, a- titudine izvorîtă din contextul vieții în socialism, sentimentele se întemeiază pe conștiința că sîntem membri ai aceleiași colectivități, unită prin idealuri și interese comune. Putern afirma că în numai douăzeci de ani s-a produs o veritabilă mutație și în viața afectivă. Apartenența marcată la colectivitate face ca omul să fie mai bun, mai generos, mai încărcat de grijă pentru semenii săi....Și tocmai de aceea pe acest teren al sentimentelor au apărut infractorii. Infractorii de un tip special, cei care înșeală, cei care mint, cel care fură sentimentele. Ei știu că omul este bun și atunci îi exploatează bunătatea, ei știu că omul cunoaște sentimentul solidarității și a- tunci îl atacă aici. Ei vorbesc despre sentimente și nu le au, se drapează în faldurile lor tocmai pentru a-și a- coperi răceala, golul din inimi. In mîinile lor sentimentele devin armă și monedă ; cu ele atacă și cu ele cumpără lucruri altfel inaccesibile — pentru că nu le merită — sau mult
George-Radu CHIROV1C1

(Continuare in pag. a Il-a)

Partidul Comunist Român acordă 
cea mai mare atenție problemelor 
întăririi unității partidelor comu
niste și muncitorești, coeziunii ță
rilor socialiste ; el a depus și de
pune eforturi pentru a-și aduce 
contribuția la găsirea căilor de 
salvgardare și întărire a unității, 
,aiiitează neobosit pentru dezvol
tarea legăturilor tovărășești, a con
tactelor și schimburilor de păreri 
cu partidele frățești, corespunză
tor cauzei întăririi unității parti
delor comuniste, a tuturor forțe- 

’ lor antiimperialiste. „Apreciem — 
a spus tovarășul Nicolae Ceaușescu 
în cuvîntarea rostită la 17 februa
rie — că drumul spre consolidarea 
unității acestor forțe este restabi
lirea legăturilor, normalizarea re
lațiilor între partidele comuniste 
și muncitorești. Trebuie făcut, după 
părerea noastră, totul pentru a se 
pune capăt actualei stări de în
cordare din mișcarea comunistă și 
muncitorească și nu trebuie între
prins nimic care ar putea adăuga 
noi elemente de încordare, de în
răutățire a relațiilor dintre parti
dele comuniste și muncitorești**.

" întîlnirea consultativă, care s-a 
deschis ieri la Budapesta, este 
consacrată discutării problemelor 
legate de pregătirea unei conferin
țe internaționale a partidelor co
muniste și muncitorești. La această 
întîlnire iau parte reprezentanții 
partidelor comuniste și muncito
rești dintr-un număr de țări; o se
rie de partide comuniste nu sînt re
prezentate. In baza hotărîrii ple
narei din 14 februarie, Comitetul 
Central al Partidului Comunist Ro
mân participă la întîlnirea de la 
Budapesta printr-o delegație căreia 
plenara i-a încredințat mandatul 
de. a contribui activ la pregătirea 
unei consfătuiri internaționale care 
să constituie un aport la îmbună
tățirea climatului și . normalizarea 
relațiilor dintre toate partidele co
muniste, fără excepție, să răspun
dă intereselor restabilirii unității.

Partidul Comunist Român conce
pe întîlnirea consultativă de la 
Budapesta ca un prilej pentru 
partidele comuniste de a face un 
schimb larg de păreri, a examina 
împreună și a se sfătui asupra unor 
asemenea probleme ca oportunita
tea organizării unei consfătuiri in
ternaționale, condițiile în care a- 
ceasta s-ar solda cu rezultate pozi
tive, caracterul și țelurile ei, pro
blema participanților și alte pro
bleme privitoare la pregătirea a- 
cesteia. întîlnirea de la Budapesta 
— așa cum arată însăși denumirea 
ei — are un caracter consultativ, 
preliminar, schimbul de păreri pe 
care îl prilejuiește dînd posibilitate 
partidelor să-și expună și să cu
noască mai bine punctele de vedere 
în problemele menționate. Cores
punzător normelor de relații între 
partide, delegațiile participante 
urmează ca la încheierea întîlnirii 
să informeze partidele respective 
asupra pozițiilor exprimate, pen
tru ca aceste partide, conducerile I

Peisaj brăilean : Calea Galajiului Foto : Gh. Vințilă

DE CE TRENEAZĂ PERFECTIONAREA COINTERESĂRII MATERIALE ÎN COMERȚ ?

Stimulentul
în urmă cu un an, organismele comerciale au luat— în temeiul unor hotărîri ale Consiliului de Miniștri— măsuri pentru perfecționarea activității sectorului de alimentație publică. într-un articol precedent („Scînteia" nr. 7612) ne-am oprit asupra modului cum sînt transpuse aceste măsuri în practică, cum se realizează trecerea unor localuri comerciale în administrarea mandatarilor și organizarea pensiunilor familiale. în notele de față ne vom opri asupra altor aspecte ale aceleiași mari și actuale probleme.Pentru a dezvolta cointeresarea lucrătorilor din alimentația publică, creșterea rentabilității acestui sector, îmbunătățirea substanțială a deservirii, s-a indicat punerea în practică sau extinderea unor forme mai avantajoase de organizare și retribuție. Potrivit instrucțiunilor emise în acest scop, o parte din uni

tățile de alimentație publi

că urmau să treacă, treptat, 
la aplicarea remizei calcu
lată la nota de consumație, 
la salarizarea in acord, la 
gestiunea colectivă a măr
furilor.Ce înțelegem prin localuri care aplică remiza la nota de plată ? Elita ali
mentației publice. în aceste localuri, deservirea trebuie să fie fără cel mai mic cusur, organizarea și prezentarea sălilor, desăvîrșite. Pentru remiza încasată, localurile respective au față de clienți obligații speciale. Ce cîștigă în schimb personalul ? O cotă parte din remiză se adaugă cîștigului său lunar. Este deci o îmbinare de interese. Dau rezultate bune astfel de localuri ? O analiză efectuată de specialiști a demonstrat că asemenea unități : 1)trag înainte întreaga rețea comercială ; 2) sînt, în medie, cu 22 la sută mai rentabile decît unitățile obișnuite.De aici, întrebarea : a- vem în țară un număr su-

iTHULE
grup de deputafi laburiști din Anglia au cerut în >r ministrului apărării, Denis Healey, să interzicăZilele trecute, un gCamera Comunelor ministrului apărării, zborurile bombardierelor americane cu bombe nucleare la bord deasupra teritoriului Marii Britanii. După cum au relatat agențiile de presă, intervenția acestor deputați a constituit o expresie a neliniștii opiniei publice engleze în legătură cu „cazul Thule", petrecut la mii de kilometri de Anglia, dar care a constituit un semnal de alarmă pentru adepfii de pretutindeni ai păcii și securității internaționale

nu este... stimulat
ficient de asemenea unități ? Nu prea. In București, exceptînd marile restaurante, există doar 4—5. în alte orașe mari sînt cîte una sau două, iar în multe municipii și centre de județ lipsesc cu desăvîr- șire. De ce organizațiile comerciale se mișcă atît de încet cînd e vorba de promovarea unor forme avantajoase de comerț ? Se pare că există mai multe motive, dar două din ele sînt evidente. Prima : organizarea unui asemenea local reprezintă, pentru conducătorii unor întreprinderi de alimentație publică, o bătaie de cap în plus, o grijă permanentă (cum am văzut, localul trebuie să fie la înălțime din toate punctele de vedere). N-ar fi un obstacol de netrecut, considerînd că intervenția energică a direcțiilor comerciale, a forurilor de specialitate din M.C.I.. ar putea învinge inerția și comoditatea. Dar intervine o a doua frînă.

Stabilirea unităților reprezentative (nu e vorba neapărat de construcții noi), care ar urma să folosească remiza la nota de plată, nu depinde exclusiv de... comerț ! Iată, pe scurt, cum se procedează pentru a stabili că un local, să zicem, din Brăila, poate practica remiza la nota de plată (cu alte cuvinte, că poate deveni rentabil și apreciat) : mai întîi, Direcția comercială din Brăila va face o propunere Direcției de alimentație publică din M.C.I. Aceasta va transmite propunerea... Comitetului pentru preturi. Comitetul pentru preturi va analiza propunerea și va trimite la Brăila un reprezentant al său să aprecieze dacă localul propus întrunește condițiile cerute (dacă are perdele plușate, tacîmuri și frapiere argintate, chelneri calificați etc.). M.C.I. este obligat ca, paralel cu Comitetul de preturi, să anunțe și Uniunea Generală a Sindicatelor. Un re

prezentant al U.G.S. preia, deci, la rîndul lui „problema". După ce s-au edificat, reprezentanții „celor 3“ — M.C.I., C.P.P. și U.G.S. — își spun părerea. Reprezentantul M.C.I., de pildă, zice : „Localul e corespunzător" ; cel al C.P.P. obiectează : „Nu e corespunzător"; reprezentantul U.G.S... se abține. Caută și te descurcă ! Urmarea acestui procedeu : din propunerile de modernizare a rețelei făcute de M.C.I. în 1967, 50 la sută au fost respinse. N-au fost de acord reprezentanții C.P.P. și ai U.G.S. ! Dar, în fine, aflăm că această metodă birocratică e pe cale de dispariție. In viitor (cît de apropiat e acest viitor încă nu se poate preciza) se va proceda mai simplu : de perfecționarea comerțului vor răspunde numai organele comerciale.
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a)
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Groenlanda, cea mai întinsă 
insulă a lumii, trăiește de peste o 
lună drama generată de prăbuși
rea unui bombardier american 
„B—52" cu bombe nucleare la 
bord.

în încercarea de a preîntîmpina 
un nou val de critici ale opiniei 
publice împotriva continuării „pa
trulării" aeriene de către aviația 
strategică a S.U.A., oficialitățile a- 
mericane au susținut din nou că 
accidentul n-ar constitui un peri
col pentru viața oamenilor, întru- 
cît bombele nu au fost amorsate. 
Mai generoasă cu opinia publică 
îngrijorată, presa furnizează, prin 
intermediul celor 40 de ziariști ad
miși, nu fără numeroase restricții 
la locul catastrofei, detalii care 
contrazic afirmațiile oficialităților.

La locul catastrofei eschimoșii 
transportă zilnic, pe sănii, savanți 
și generali, reflectoare și genera
toare de curent electric, alimente 
și felurite aparate. Se încearcă re
cuperarea rămășițelor avionului 
și a bagajului său nuclear. După 
depistarea de radiații alfa, prove
nind de la plutoniul ce se foloseș
te împreună cu uraniul la declan
șarea exploziei bombelor cu hidro
gen, au fost descoperite resturi 
contaminate ale epavei avionului, 
parașutele pentru lansarea lină a

bombelor șl fragmentele celor 4 
proiectile care „s-au spart dato
rită șocului", desfăcîndu-se „în 
bucăți extrem de mici". Ziarul en
glez „Daily Telegraph" arată că 
aceste fragmente, conținînd parti
cule de plutoniu, se transformă în 
minuscule reactoare calorice, ca
pabile să topească gheața și să 
coboare în apele golfului. Deo
camdată banchiza groenlandeză, 
scrie „L'Express", a devenit un u- 
riaș frigider atomic, care înmaga
zinează o forță de distrugere de 
880 ori mai puternică decît bomba 
ce a nimicit Hiroșima.

Guvernul danez a interzis în 
zona respectivă accesul populației 
și vînatul pe un perimetru de 
100 km. Un comentator sosit la 
Thule de la Washington atestă, pe 
de altă parte, că persoanele care 
vizitează locul catastrofei sînt 
transportate la un centru de 
„dezactivare", amenajat special 
într-o clădire construită ad-hoc în 
incinta bazei Thule. Resturile avio
nului zdrobit și minusculele frag
mente de bombe deja descoperit» 
sînt împachetate în recipiente spe
ciale pentru a fi expediate pe ca
lea aerului la un laborator nuclear

Gabriela BONDOC

(Continuare în pag. a Vl-a)Telegramă
Excelenței Sale

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Am fos1 impresionați în mod deosebit de mesajul de felicitări trans

mis de Excelența Voastră cu ocazia zilei naționale a Kuweitului.
Primiți, vă rog, mulțumirile noastre și cele mai bune urări de feri

cire personală, de prosperitate pentru poporul dv. prieten.

SABAH AL SALEM AL SABAH 
Emirul Kuweitului
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„Plimbare
întreruptă

Sîmbătă anunțam „dispariția 
nocturnă" din Capitală a două 
autoturisme „Fiat". Miliția ne dă 
dovadă de operativitate. Lucrători 
ai serviciilor Intervenții și Judi
ciar au găsit mașinile abandonate, 
prinzînau-i și pe autorii furturi
lor. „Fiat-ul 1 300“ 2—B—598 a 
fost „luat la plimbare" de Dumi
tru Petrescu (str. Ion Procopiti 
15) și Cristian Alexandrescu (Bd. 
N. Bălcescu 24). în ultimele pa
tru zile ei au furat trei autotu
risme ; le demontau aparatele de 
radio și luau diverse obiecte a- 
flate în mașini. Celălalt „Fiat" 
dispărut, 4—B—5375, a fost fu
rat de Constantin Robu (str. 
Doamna Ghica 112) și Constantin 
Tomescu (Calea Griviței 33) din 
București. Cei patru „plimbăreți", 
cunoscuți infractori, au fost reți
nuți de miliție. Prea multă plim
bare strică I

Totul
e reclamă?

Panouri mari, așezate la loc 
vizibil în orașul Pitești, anunță 
că „O.C.L. Produse industriale" 
a deschis în grădina de vară a 
restaurantului „'Victoria" o expo
ziție de menaj cu vînzare; pe 
afișe sînt înșirate și unele pro
duse mult solicitate, care „pot fi 
procurate zilnic". Pînă aici, toate 
bune. Insă cetățenii amatori se 
opresc în fața grădinii expoziției 
lingă o poartă mare, ferecată cu 
lacăte. Ce să credem P Glumă nu 
poate fi: pînă la 1 aprilie mai 
avem un fe-martie. Mai degrabă, 
o neconcordanță între fapt și in
tenții. Oricum, prima mostră a 
expoziției (privitor la organizare) 
nu-i vandabilă.

„Vămuire44
cu urmări
tragice

garaTimp de 7 minute, în 
Cernavodă a oprit un tren for
mat din 25 vagoane cisternă, 
înainte de a-și continua dru
mul spre Galați — punctul de 
destinație — mai multe femei, 
printre care Elena Pantazie, 
Anastasia Oprescu și Constan
ta Greavu, au făcut un „con
trol" cisternelor, deschizînd 
robinetele. Simțind miros de 
alcool, au „vămuit" o cisternă, 
umplînd mai multe vase pre
gătite dinainte.

Seara s-a încins un adevă
rat chef cu alcoolul vămuit. 
De unde erau să știe chefliii 
că alcoolul era... metilic ? Cele 
trei femei, un copil și patru 
bărbați au decedat prin into
xicare. iar alte persoane 
fost cu greu salvate.

O autosentință tragică I

au

Mărunțișuri
, 5

Bufoni. Mici obiecte de cele 
mai bizare forme, pe care le 
prinzi la manșetă, acasă — și 
le cauți pe lingă tine, afară. 
Au formidabila însușire de 
a-si schimba înfățișarea, plă
cutele, incrustatiile și toate 
celelalte adaosuri de la 15 la 
20 lei, chiar după prima folo
sire. Fabricantul ar merita cî- 
teva cuvinte ceva mai dure. 
Preferăm totuși să ne purtăm 
cu... manșete, ceea ce (sperăm) 
îl va face să înțeleagă bunele 
noastre intenții.

La singular : bufon. A nu se 
confunda cu obiectul de la so
nerie. Acesta nu se poartă. Se 
folosește. Pentru dispoziții și- 
măsuri. Succes I

Acum
să-1 vedem!

întrebăm Comisariatul mili
tar din sectorul IV al muni
cipiului București : S-a prezen
tat la dv. numitul Ioan Ham
za, artist instrumentist, absol
vent al Conservatorului, să re
clame pierderea livretului 
litar ? Dacă va veni, să 
credeți. Nu l-a pierdut, 
lăsat amanet, pentru 300
cetățeanului Alexandru Rusu 
(str. Sandu Aldea 94 Bucu
rești) care l-a trimis redacției 
noastre deoarece posesorul n-a 
mai dat nici un semn de viață 
din ianuarie 1967. Livretul mi
litar vă stă la dispoziție. Cît 
privește posesorul, om „onora
bil". îl lăsăm exclusiv în 
ma dumneavoastră.

sea-

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITĂ
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Măsuri practice și operative

M-am reîntîlnit, deunăzi, la Sibiu, cu cunoștințe vechi: ing. Alex. Gheorghiu, directorul Direcției județene de gospodărie comunală și locativă, Dimi- 
trie Buta, directorul întreprinderii comunale Sibiu, 
I. Oană, contabil șef, loan 
Muțiu, șeful stației de tratare a apei, și alții.— Tot pentru problema apel ați venit 7 — m-au în- tîmpinat dînșii, Dacă-i așa, 
e rezolvată !Am stat de vorbă mai pe îndelete...— Există unele lucruri — e de părere ing. Alex. Gheorghiu — peste care crezi, la un moment dat (mai ales cînd nu acționezi energic — n.n.), că nu vei putea trece. La o analiză mai atentă, îți dai seama însă că se găsesc soluții salvatoare pentru orice greutăți. După cum știți, ne năpădiseră reclamațiile. Reclamații pe deplin întemeiate : deși de la darea în folosință a stației de tratare, a canalului de aducțiune și a altor lucrări de mare importanță pentru alimentarea cu apă a orașului trecuseră aproape 2 ani, deși se cheltuiseră cîteva zeci de milioane de lei, cartiere întregi erau lipsite de apă potabilă mai toată ziua : altele, cele mai multe de altfel, primeau apă cu țîrîita ; în lunile secetoase, numeroase întreprinderi și instituții din oraș — printre care fabrici ale industriei alimentare, spitale etc. — erau alimentate cu cisterna... Ne-am tot gîndit ce să facem, cum să facem, pentru a înlătură această situație nefirească. Ne-am adunat cu toții : proiectantul (I.P.A.C.H.- București), constructorul (Grupul de șantiere nr. 2 Sibiu), beneficiarul (întreprinderea comunală Sibiu), factori de răspundere de la consiliul popular județean, de la consiliul municipal și am studiat sub toate aspectele problemele alimentării cu apă a Sibiului.— Cea mai precară situație era Ia uzina de apă — a ținut să precizeze tov. loan Muțiu, șeful stației de tratare. Ce se construia ziua, se dărîma peste noapte... Veniți să vedeți cum arată astăzi stația de tratare. Pentru consolidarea malurilor de la decantoa- rele radiale au fost executate lucrări de drenaj și s-au implantat pinteni de beton ; s-a terminat, în sfîrșit, canalul de golire și s-a dat în folosință rezervorul de zonă inferioară. De asemenea, filtrul nr. 2. Nu de mult a intrat în funcțiune și laboratorul de bacteriologie, dotat cu utilaj de specialitate. Drept să spun, nu speram într-o atît de rapidă schimbare la față a lucrurilor. Proiectantul, care amîna definitivarea unei întregi serii de soluții, a venit la fata locului, a analizat cu de-amă-

nuntul situația si a găsit antidot pentru fiecare hibă. Constructorul a purces și el la remedierile necesare. Ar fi greșit să se creadă că totul a mers de la sine. Au fost situații cînd constructorul s-a văzut depășit cu totul de unele greutăți, ca în cazul rezolvării cuvelor subterane pentru coagulant. Nimeni n-a dat însă înapoi. Cînd s-a pus problema efectuării izolărilor anti- acide de la bazine, s-a făcut apel la o întreprindere de construcții speciale

creșterii îngrijorătoare a prețului de cost al apei, care greva din ce în ce mai mult asupra întregii activități economice a întreprinderii comunale. Situația este acum mult schimbată, recuperările în- sumînd mai bine de un milion lei. Ce s-a în- tîmplat 7 Tov. I. Oană, contabilul șef al întreprinderii, relatează :— Am apelat la toți factorii de răspundere și am pus problema clar pentru toată lumea : cheltuieli cu
DUPĂ 6 LUNI
PE ACEEAȘI TEMA

a Ministerului Industriei Chimice, care a aplicat o metodă deosebit de eficientă — izolarea cu buta- rom.— Oricît de paradoxal ar părea — explică în continuare tov. Alex. Gheorghiu — în primul rînd nu deficiențele, deosebit de grave de altminteri, de la stația de tratare puneau cele mai mari piedici în calea îndestulării cu apă a orașului. Greutăți considerabile erau generate de rețeaua de distribuție, cu totul nesatisfăcătoare. Era absolut necesar ca centrul de greutate al lucrărilor de alimentare să fie deplasat de la uzina de apă la conductele stradale și la rețeaua de distribuție. Efectul unei asemenea măsuri s-a arătat repede : de la un debit mediu de 16 800 mc în 24 de ore în 1967, s-a ajuns la 20 000 mc pe zi în 1968. Cel mai deficitar cartier din punct de vedere al alimentării cu apă era Terezianum, din orașul de jos. Prin punerea în funcțiune a unei conducte cu un diametru de 500 mm (alimentată din rezervorul de zonă inferioară de 5 000 m.c.) s-a rezolvat nu numai problema apei potabile necesare marelui cvartal de locuințe și zonei industriale a orașului, ci și aceea a alimentării cartierului Lazaret și, parțial, a comunei suburbane.Dar acesta nu este singurul succes datorat intensificării. lucrărilor de extindere a rețelei de distribuție. Cartierul Hipodrom, unde în cursul cincinalului urmează să se construiască circa 6 000 de apartamente, are acum apă din belșug ; a fost rezolvată, de asemenea, problema apei necesare zonei de locuințe proprietate personală.Prin articolul publicat cu 6 luni în urmă se atrăgea atenția și asupra irosirii fondurilor de investiții.

nemiluita nu mai pot fi tolerate ; risipa, indolența trebuie smulse definitiv din rădăcini. Sfătuindu-ne îndeaproape. am ajuns la concluzia că trebuie reve- rificate mai întîi decontările constructorului. Au apărut sume importante în plus, cu care s-au putut monta noi conducte. O dată ce consumul de apă a crescut. automat s-au redus și pierderile, acestea însumînd pînă atunci cîteva sute de mii de lei. După căutări îndelungi, a fost descoperit și un alt izvor de economii : folosirea sursei vechi de la Rășinari ; e o apă de cleștar, care nu mai trebuie tratată și care putea reveni la un preț de cost foarte scăzut. „Ne vor costa mult lucrările de înlocuire a conductei" — au spus unii. „Vom antrena cetățenii orașului la muncă patriotică" — au susținut deputății. ...$i iată că acum, la scurt timp de la nașterea ideii. 2000 ml de conductă (din totalul ei de 2500 ml)

au fost așezați. Ce va însemna punerea în funcțiune la întreaga capacitate (chiar în acest an) a sursei de la Rășinari 7 Circa 10 000 mc apă pe zi în plus pentru oraș și sute de mii de lei în punga întreprinderii. Din’ calculele făcute pînă acum reiese că fondurile alocate pe 1968 pentru extinderea rețelei de distribuție a orașului sînt insuficiente. Noua formă de organizare administra- tiv-teritorială a țării ne va da posibilitatea să gospodărim mai bine fondurile pe care le vom avea la dispoziție.La Sibiu, lucrările sînt în plină desfășurare. Chiar în acest an va fi terminată o conductă cu diametrul de 200 mm, care va alimenta cartierul Guș- terița. Rămîn de montat, de asemenea, o seamă de conducte stradale, de amenajat în exterior (cu zone verzi și diverși arbori) stația de tratare, ca și de finisat decantorul nr. 2 și de montat plăcile crepine — filtre de la uzina de apă (lucrări pentru care se cere un sprijin deosebit din partea grupului de șantiere nr. 2). Evident, o asemenea activitate, care să ducă în final la atingerea parametrilor proiectați pentru prima etapă a investiției, impune perseverență, exigentă și operativitate nu numai din partea constructorului, ci și a întreprinderii comunale.Se constată, deci, o îmbunătățire a situației. Dar problema nu este încă pe deplin rezolvată și se iau măsuri în continuare. Trebuie făcut totul pentru ca Sibiului — municipiu si oraș turistic cu peste 110 000 de locuitori, cu o industrie în plină dezvoltare — să i se asigure o tot mai abundentă aprovizionare cu apă.
Nicolae BRUJANHaina florală a litoralului

CONSTANȚA (coresp. „Scînteii"). Deși conform 
calendarului sîntem încă în plină iarnă, litoralul 
își pregătește haina sa florală pentru sezonul estival. 
In serele de la Eforie Sud și Constanța se cultivă 
în prezent diferite soiuri de flori — petunii, garoafe, 
begonii, salvie etc. — care vor împodobi stațiunile 
de pe litoral. In sezonul acestui an, în parcurile sta
țiunilor de aici vor fi plantate peste 3,5 milioane de 
flori în 25 de varietăți.

25 DE ANI DE LA ASASINAREA

LUI SALAMON ERNO
— mu I     r~i------------------------------------------------------------------------ -

lin rapsod al mantii.

Uertații și paa
Acum un sfert de veac, undeva, pe cîmpiile înzăpezite ale Ucrainei, a căzut asasinat de gloanțele hitleriș- tilor tînărul poet comunist Salamon Erno.Născut la 15 mai 1912, la Gheor- ghieni, în familia unui muncitor forestier, Salamon Erno a cunoscut din fragedă tinerețe realitatea dură a existenței muncitorilor, exploatarea capitalistă care domina pe atunci lumea fabricilor, a coloniei forestiere unde a crescut.între anii 1923—1929 Valea Mureșului a fost zguduită de puternice greve ale muncitorilor forestieri. La primele dintre acestea — copil fiind — a fost numai martor, la celelalte — ca licean — a luat adeseori parte. Din acest timp datează trezirea sentimentului său de clasă, dobîndirea celor dintîi cunoștințe de luptă revoluționară.După terminarea liceului, se în- scrie în 1930 la facultatea de drept din Cluj. Timpul petrecut în orașul de pe malul Someșului aduce multe elemente noi în viața lui Salamon Erno, dar nimic nu reușește să-1 rupă de clasa lui socială. încadrarea lui activă în mișcarea antifascistă a studenților de aici coincide cuperioada puternicelor lupte desfășurate în acei ani de criză de clasa 

I muncitoare din țara noastră, sub conducerea partidului comunist — lupte cărora li se alătură intelectua- I litatea progresistă, democratică, pături largi ale poporului. Sub îndrumarea P.C.R. apar in acel timp la București publicațiile „Bluze albastre" și „Reporter" care promovează creații literare progresiste pătrunse de spirit revoluționar. La Cluj se formează în jurul revistei „Korunk" prima generație a scriitorilor marxiști de limbă maghiară din țara noastră. în cadrul acestui cerc literar, condus de Gaâl Gabor, a crescut și poetul Salamon Erno. Revista „Korunk" i-a oferit posibilitatea de a sluji cu pasiune cauza înfrățirii dintre oamenii muncii români și maghiari, publicîndu-i reușite traduceri din lucrările lui Sadoveanu, Arghezi, George Coșbuc, Panait Istrati, Emil Isac, Ion Barbu, M. G. Bujor ș.a. Pentru aceeași cauză, poetul a militat consecvent cu puterea versului său propriu.Activitatea literară a lui Salamon | Erno se împletește strîns cu cea revoluționară. Ia parte la seminarii ideologice ilegale, studiază cu deosebit interes materialismul dialectic și istoric. încadrat în mișcarea comunistă ilegală a studenților, participă la diferite acțiuni, ca introducerea între filele cărților și în cartotecile Bibliotecii universitare a unor manifeste comuniste, pregătirea unor puternice greve în întreprinderile forestiere, organizarea, la Gheor- ghieni, la 5 decembrie 1932 — în cadrul acțiunii pe întreaga țară coordonată de C.C. al P.C.R. — a unei impunătoare manifestații a șomerilor etc.împreună cu alți comuniști, este arestat. Tovarășii lui sînt condamnați la închisoare între 3—5 ani. Din lipsă de dovezi tînărul de 19 ani este pus în libertate.Nevoit, din cauza grelelor lipsuri materiale, să întrerupă studiile universitare, rămîne un timp la Gheor- ghieni. De aici, din pricina deselor

persecuții polițienești, pleacă pe jos la Brașov, angajîndu-se reporter la ziarul „Brassoi Lapok".Anul 1933 reprezintă plenitudinea creației sale poetice-r 19 dintre poemele volumului său de „Versuri a- lese" sînt scrise în acest an. Sub impresia luptelor muncitorești din februarie de la Grivița, el scria, de pildă, la 20 februarie 1933 : „Frînt 
e poporul, domnii, pe rînd, în lanț 
îl string, dreptul i-l frîng / E-n jug 
poporul, biciul îl mușcă, bîta-l iz
bește, pușca-l împușcă / Numai sus
pin, jale, venin, lanțuri și ștrean
guri, friguri și chin /... Zdrențele-s 
praf, gînduri rău rod, bătaie, jaf, 
sfarmă tot, / Zgîlțîie tot, scutură tot, 
nu știu de teamă prunc, tată, mamă !“ (Cîntec muncitoresc).Stabilindu-se după un timp la Tîrgu Mureș, continuă să scrie versuri, să publice traduceri, concomitent cu participarea la lupta ilegală a partidului ; are legături strînse cu mili- tanți de frunte ca Jbzsa Bela, Simo Geza și alții. în 1937 îi apare volumul de versuri „Soarta minunată", iar peste un an volumul „în pragul săracilor" și culegerea de poeme intitulată : „Cîntec despre soarta slugilor". Versurile sale — avînd un bogat conținut de idei antifasciste — valorifică tradițiile cîntecului și baladei populare.Dictatul de la Viena din 1940 îl găsește la Tîrgu Mureș. Veșnic hăituit de autoritățile horthyste, Salamon Erno împreună cu soția — o tînără învățătoare comunistă — își duce cu greu zilele de azi pe mîine. La 26 mai 1942, cînd abia împlinise 30 de ani, își scrie Testamentul — document revelator al consecvenței revoluționare și al purității umane a poetului comunist. Atașamentul său fără margini față de clasa muncitoare, al cărei fiu s-a socotit pînă la moarte, este concis exprimat în cuvintele : „Consider că pentru un 
bărbat, pentru un om cu adevărat 
conștient, e o nobilă cinste ca soarta 
lui — chiar fără voia sa, să fie îm
pletită cu a acelora care înseamnă 
pentru el totul în viață. Să rămîn 
necunoscut atîta timp cît muncito
rimea trăiește în împilare, truda mea 
să nu rodească, pînă cînd truda lor 
nu va rodi".în vara anului 1942 a fost încorporat într-un detașament de muncă forțată. Așa a început calvarul sfîr- șitului : marșuri, foame, frig, chinuri. Un singur fir îl lega de viață : scrisul. Cînd în acea zi de 27 februarie 1943, lingă trupul poetului, răpus de fasciști, s-a găsit ranița-i doldora de cărți și versuri, în ea au fost descoperite și fragmente din ultimul său poem : „Cartea suferințelor".Ultimul mesaj al poetului comunist căzut jertfă pe altarul luptei antifasciste este străbătut de o nețărmurită încredere în zilele fericite ale omenirii, în izbînda forțelor păcii și progresului : „Liniștiți-vă : va 
fi, în curînd, pace. O pace frumoasă. 
Vreme senină, pentru muncă, pentru 
veselie. Neștiința și nedreptatea vor 
dispare. Oamenii vor învăța să-și 
facă datoria zîmbind... Aruncați-mi 
versurile, dacă le socotiți zadarnice, 
dar cinstiți-mi mormîntul : eu am 
crezut într-o lume a muncii, a liber
tății și a păcii".

Gheorghe I. BODEAcercetător la Institutul de studii istorice și social-poli'ice de pe lingă C.C. al P.C.R., sectorul din Cluj

este... stimulat SENTIMENTULU

STICE

(Urmare din pag. I)Am vrea să nu avem motive de scepticism, dar...La rîndul ei, salarizarea în acord s-a dovedit a fi o eficientă formă de cointeresare a lucrătorilor din comerț. Vînzătorul, lucrătorul din local ar fi plătit în raport cu volumul desfacerii. Fără nici o limită. Mai trebuie să arătăm că acest sistem de salarizare duce la directa cointeresare materială a tuturor lucrătorilor din comerț, nu numai a celor din alimentația publică 7 rn mod firesc, fiecare se va strădui să vîndă cît mai mult, pentru a cîștiga cît mai bine. Dar, ca să desfaci marfă multă, trebuie să ai această marfă, trebuie să umbli după ea, s-o oferi inteligent, cu pricepere, să fii serviabil și îndatoritor, să-ți atragi clienții. Unde se ajunge 7 Tocmai la scopul urmărit : clienții sînt mulțumiți ; beneficiile unității cresc ; vîn- zătorii cîștigă nu după plafon, ci după muncă.Așa stau lucrurile teoretic. Dar practic 7 Puțin mai altfel. Modul cum se aplică în momentul de față acest sistem de retribuție, mai bine zis modul cum este repartizat acordul între diferitele categorii de lucrători dintr-un local, nu stimulează suficient. Mai exact, acest acord este împărțit — contrar instrucțiunilor — în părți aproape egale între membrii colectivului, fără să se tină seamă de contribuția reală a fiecăruia. Si. chiar, fără a se tine prea mult seama de calificare, de vechime, de studii. Opinia salariatilor din restaurante este următoarea : pentru ca munca în acord să dea roade și mai bune ar fi necesar să se stabilească mai precis ce merite revin, la desfacerea unui volum de marfă, fiecărui salariat în parte, să existe pentru aceasta criterii mai judicios stabilite. Pentru bu- , nele servicii, ospătarul să știe că va încasa o sumă ; personalul din bucătărie va fi remunerat cu o altă sumă, în funcție de mîncărurile preparate ; pentru că se interesează de aprovizionarea cu marfă. în general de bunul mers al localului, responsabilul și ajutorul Iui vor beneficia de o cotă aparte ; la fel bufetierele, barmanii ș.a.m.d. Munca în acord ar fi și mai eficientă, dacă banii rezultați din a- cest sistem de salarizare ar fi încasați săptămînal.Nu o dată a fost comentată lipsa

de dinamism, de operativitate a personalului de deservire din unitățile de alimentație publică. Se spune, de obicei, că ospătarii își petrec timpul mai mult, făcînd coadă pe la bufet, pe la bar, pe la bucătărie. Dacă un client comandă mîncare și o bere, în local se declanșează o întreagă scriptologie : mîncarea gătită trebuie marcată la bucătărie, prăjitura la bufet, berea la bar. Ulterior, bonurile marcate se adună, se socotesc... Prea mult timp pierdut ! Acești timpi morți din unitățile de alimentație publică ar putea fi eliminați prin organizarea muncii pe baza gestiunii colective, care îi eliberează pe ospătari și pe șefii unităților de scriptologia inutilă. Necesitatea acestui sistem reiese chiar din instrucțiunile M.C.I. din care spicuim : „Unitățile care funcționează după acest sistem vor desființa toate gestiunile secțiilor bar, bufet, bucătărie ; lucrătorii vor coopera și se vor ajuta reciproc ; pentru circulația internă a produselor alimentare sau a băuturilor nu se va mai întocmi nici un fel de act — bon de marcaj, borderou, centralizator de borderouri — sumele rezultate din vînzare urmînd a fi depuse de ospătari direct șefului de unitate ; evidența mărfurilor fiecărei gestiuni se va ține global valoric, pe total gestiune"Așadar, sistemul este interesant, convenabil. Dar de aplicat se aplică 7 Destul de timid. Și aici avem de a face cu aceeași lipsă de suplețe, de dinamism a diverselor organisme comerciale. Cum procedează respectivele organisme s-a mai explicat si în alte rînduri : cînd e vorba de trecerea la o formă nouă, avantajoasă de comerț, ele încep prin a proiecta aplicarea ei parțială. Se spune, de pildă „anul acesta vom organiza 5 localuri cu gestiune colectivă". Și, într-adevăr. cam prin luna ianuarie ele sînt organizate. Apoi vin aprecierile : „Merg bine, merg mai bine decît restul unităților". Dar în loc să se treacă imediat la generalizarea metodei, organizațiile comerciale așteaptă să se împlinească anul, ca să mai planifice modernizarea cîtor- va localuri.De ce nu se renunță la acest sistem anacronic de muncă 7 Comerțul nu are nimic comun cu moleseala, cu mersul agale. Așa spun cei din comerț. Atunci, de ce nu procedează ca atare 7

(Urmare din pag. I)mai greu de obtinut prin alte mijloace.Cine și de ce operează cu această armă 7C. M. era gestionară a unui magazin din Oradea. în rețeaua O.C.L.-ului respectiv a început să opereze o bandă de delapidatori care, în final, a fost depistată, înaintată justiției și condamnată. C. M. s-a vădit a fi vinovată pentru furtul a 25 534 lei. Adunarea generală a organizației de bază P.C.R. ia în discuție cazul respectiv. Biroul prezintă fantele și. în lumina lor, propune excluderea din partid a acestui om nedemn. Dar... stupoare ! Iau cuvîntul cîțiva lucrători din comerț care încep să plîngă cu lacrimi de crocodil pentru C. M. „Este tînără, nu s-a priceput, cine nu greșește, o să distrugem un om, de ce să nu fim oameni, să ne gîndim la familie, sărmana" — și reușesc, apelînd la inima celor aflați în sală, să evite sancționarea cu excludere a vînzătoarei necinstite.Cine a fost campionul bunelor sentimente, omul cel mai „omenos", „cel mai bun 7“ Margareta Pete care ul
terior s-a făcut vinovată de exact 
aceleași fapte ca si C. M.Dînd dovadă de lipsă de maturitate, adunarea generală s-a lăsat influențată de „argumentele" unei hoațe care, de fapt, pleda propria ei cauză. Și cum o pleda 7 Aruncînd pe masă argumentele. de atîtea ori verificate ca eficiente, ale bunelor sentimente. Iată un exemplu care demonstrează limpede că de multe ori. sub acoperirea omeniei si a compasiunii, atunci cînd se face apel la inima noastră, avem de-a face cu monedă calpă. Apelează, adesea, la sentimente tocmai cei ce nu le au ; le vine cu atît mai ușor să le calce în picioare !■A-Cunosc un individ care trăiește din expediente. Cu 5—6 ani în urmă i-a murit mama. Răvășit de durere a trecut, cu telegrama în mînă, pe la cîteva cunoștințe. A plîns, s-a zbuciumat si — natural — a fost compătimit. A plecat în provincie la în- mormîntare iar peste o săptămînă s-a întors. Trebuie spus că din pricina a felurite măgării individul era în situația că 10—15 oameni refuzau

să-i mai răspundă la „bună-ziua". Slăbit, nebărbierit, plîns, s-a întîlnit pe stradă cu A. B. și i-a spus cu ochii în lacrimi : „Știu că ești supărat pe mine. Ai dreptate. Vreau să-ți spun doar că ultimele cuvinte ale bietei mele mame au fost : «Spu- neți-i băiatului să se împace cu A I» Atît vreau să-ți spun". Lui A. B. i s-au umezit ochii, a dat mîna cu X. ; i-a prezentat condoleanțe, a uitat potlogăria pe care acesta i-o făcuse și s-au împăcat.Peste o săptămînă, A. B. (ca și ceilalți...) află cu stupoare că X spusese aceleași cuvinte si lui C. D„ și lui E. F. ș.a.m.d. și se împăcase cu toți. Trebuie precizat că el depindea materialicește de aceștia.întîmplarea luminează una din fațetele cele mai odioase ale speciei de care ne ocupăm : șantajul sentimen
tal. Mai nociv decît „autenticul" șantaj pentru că el poate pune sub semnul întrebării — în ochii celui .ce o dată sau de mai multe ori a fost înșelat — valoarea intrinsecă a sentimentelor. Individul știa ce face ; cine nu are mamă, cine n-o iubește, cine poate rezista evocării imaginii unei bătrîne pe patul mortii 7 Miza pe sentiment.Și la fel se întîmpla și în cazul despre care am vorbit la început. Cine poate rezista evocării imaginii unei soții bolnave, a doi copii mici etc. 7 Dar nu despre aceste lucruri 
se discută. Atentatorul împotriva sentimentelor recurge la acest mijloc atunci și din cauză că argumentele raționale nu există ; recurge la false argumente nentru a-și acoperi culoa, iresponsabilitatea, lipsa lui de sentimente.

★Cine-1 favorizează 7 Categoria celor „slabi de înger", a celor ce se lasă instantaneu înduioșați, gata să-si amestece lacrimile — adevărate — cu cele — de crocodil — ale celor ce apelează la ei. împotriva intereselor lor, împotriva intereselor societății.Cu cîteva săptămîni în urmă, la Oratiea, doi huligani intră în stare de ebrietate în cel mai bun restaurant al orașului și iau la bătaie personalul. ca si pe cîțiva consumatori ce stăteau liniștiți la mesele lor. Ajung în fața justiției. Surpriză ! Conducerea întreprinderii unde lucrează — unde lucraseră ! — cei doi eroi, Șantierul 1014 Monta

je (ing. Dumitru Dragne, loan Toader) trimite tribunalului niște „caracterizări" în care îi zugrăvesc pe cei doi ca pe niște sfinți. „Nu caracterizări, ci icoane" — cum spunea, pe bună dreptate, judecătorul respectiv. Iată : „Model de comportare în societate și în familie, elemente foarte (sic !) utile societății, nu avem decît cuvinte de laudă..." etc. Poate ! La urma urmelor s-au mai văzut oameni comițînd. într-o clipă de rătăcire, fapte fără legătură cu viața lor de pînă atunci. Da, dar (eternul dar !) loan Colț și Dumitru Vîlcan mai stătuseră de două ori Ia închisoare (respectiv o dată) pentru alte încălcări ale codului penal. Și atunci 7...Dintr-o discuție cu semnatarii • a- flăm că nu știau nimic despre isprăvile anterioare ale celor doi salariați și că singurul lucru care i-a îndemnat să sară în ajutorul huliganilor a fost... sentimentul de solidaritate omenească cu doi oameni ajunși la ananghie. Frumos și onorant sentiment, dacă solidaritatea cu agresorii nu ar însemna desolidarizare de victime. Dacă tot și-au exercitat omenescul sentiment de compasiune, de ce n-au fost alături de cei ce au suferit de Pe urma scandalagiilor 7 întrebări la care nu mi s-a răspuns.Tocmai pentru că inima este o parte nobilă a ființei noastre, avem datoria să o ocrotim. în primul rînd, să știm precis unde se cade și unde nu se cade să o amestecăm.„A lua la sentiment" — expresie cvasi-argotică dovedind, prin ea însăși, pe de o parte precaritatea unei metode, pe de alta intenția net mistificatoare a procedeului. Ești „luat la sentiment" tocmai pentru că aici ești mai vulnerabil ; ești „luat Ia sentiment" pentru că alte argumente, cele reale, ale rațiunii, nu există.Să ne gîndim o clipă la acest domeniu pe care avem datoria să-1 a- părăm împotriva tuturor celor ce încearcă să se folosească de el. Nu poate fi teren de exercitare a feluritelor mici combinații ce nu au nimic comun cu SENTIMENTELE. Tocmai fiindcă sîntem capabili de iubire, de compasiune, de solidaritate, pentru că ele constituie substanța noastră, să discernem cu mai mare grijă apelurile la inima noastră. Să apărăm inima împotriva „inimii" 1

Un tren cu excursioniști a plecat din Gara de Nord cu destinația Valea Prahovei. Are „la bord" aproximativ o mie de bucureșteni. „Deconectarea", cum spun medicii, se produce în chiar momentul desprinderii de peron. Subiectul de conversație este pasionant și comun, indiferent de vîrsta și ocupația excursioniștilor : cum poate fi folosit mai bine timpul. Fiecare își împărtășește experiența dobîndită, își deapănă amintirile din excursiile anterioare (care, uneori, le întrec pe ale vînătorilor prin haz și „suspens"). Și ceasurile se scurg repede. Totuși, nu rămîn neobservate încetineala cu care se mișcă trenul, opririle prelungite în stații. Oare trenul special al O.N.T. n-ar putea parcurge cei 140 km pînă la Predeal în mai puțin de 4 ore 7Gara Sinaia. Coboară grupul ce avea să înnopteze la cabana Vîrful cu Dor. Dar iată că ghidul face o constatare neplăcută : unii dintre turiști aveau o ținută vestimentară cu totul nepotrivită cu drumul care-i aștepta — încălțăminte ușoară, în schimb paltoane grele. „Mi s-a spus că e șosea asfaltată pînă la cabană", se dezvinovățește unul dintre cei îmbrăcați „civil". Tot pentru această cabană se înscrisese și o familie cu un copil de doi ani. Dar vremea era destul de rea. se întunecase. Așa încît ghidul a fost nevoit să-i „semene" pe drum, la cabanele de jos, pe acești turiști nepregătiți, ceea ce a încurcat într-un fel lucrurile.Toți ghizii O.N.T. cu care am stat de vorbă au semnalat frecvența a- cestor constatări. „De obicei, sînt începători, ne-a explicat un vechi ghid de munte, Vasile Dumitrescu. De vină sînt și ei, că nu se interesează ce excursie este aceea la care s-au înscris. Dar cred că vinovați sînt, în primul rînd, responsabilii sportivi din întreprinderi, care se interesează mai mult de completarea numărului de excursioniști, dar nu găsesc cu cale să le dea acestora un minimum de cunoștințe despre turismul montan, lăsîndu-i să se expună diferitelor riscuri și neplăceri". A- genția O.N.T București, care primește, în final, înscrierile, atît cele în grup cît și cele individuale, adaugă și ea o verigă grea la lanțul acestei neglijențe. Se încasează banii, se în- mînează biletele și atît. Nu se obișnuiește, mai ales atunci cînd este vorba de cabane îndepărtate, să se dea solicitanților sfaturile practice necesare. Totul s-ar putea rezolva prin înscrierea pe niște simple foi de hîrtie, chiar dactilografiate, a celor „10 porunci" ale turismului de munte : ce trebuie neapărat să-și ia cu el turistul și ce nu. Ar fi, totodată, un foarte bun și eficace mijloc de propagandă.Petreceri începute în tren conti- nuă apoi cu și mai mult elan la cabană. Aici intervine și o cauză așa-zis „obiectivă" : turiștilor li se oferă, de cele mai multe ori, un foarte sărac sortiment de mîncăruri și, în schimb, un bogat sortiment de băuturi. încît deseori se încinge cite un chef de se zguduie cabana, obligîn- du-i pe cei care au venit să se odihnească; să se destindă, la o noapte albă. Aceasta e cauza principală a celor mai multe nemulțumiri : lipsa condițiilor de odihnă. Un grup de turiști de la IPROMET, uzina „Semănătoarea" și C.L.D.C. București ne-au rugat să ridicăm din nou în fața organelor în drept această problemă : să li se dea cabanelor destinația inițială, aceea de case de adăpost și recreere. Pentru că, în momentul de față, așa cum presa a mai semnalat, multe cabane au fost transformate în restaurante.Să nu uităm însă că sînt multi tineri care vor să se distreze, care sacrifică pentru somn două-trei ore din dimineața zilei următoare în favoarea unei seri de dans. Firește'/ nu sînt de condamnat. Numai că ei' intră întotdeauna în conflict cu cei care vor să doarmă ; iar schimbul de opinii produce enervare de ambele părți. Inginerul Constantin Dumitrescu propunea următoarea soluție : să se amenajeze cabane-bar, eventual cabanele de jos, pentru cei care vor să danseze pînă-n zori, iar celelalte să-și reia adevărata funcție. în felul acesta, turistul care intenționează să parcurgă un traseu mai lung sau să schieze nu va mai fi cazat în același dormitor cu amatorii de petreceri zgomotoase.Vor fi însă mulți cabanieri care vor sări ca arși la auzul unor astfel de propuneri : băuturile atîrnă ca o piatră in balanța îndeplinirii planului. Fără ele nu și l-ar realiza, afirmă ei. Dar poate fi luat în considerație argumentul 7 Sigur că e mai lesne să destupi o sticlă decît să prepari mîncăruri variate și gustoase. Dar atunci cînd cabanierul își ia în serios rolul de gazdă, planul poate fi îndeplinit chiar cu mai multă ușurință. Iată un exemplu. La cabana Gîrbova, planul se acoperă în cea mai mare parte din vînzarea mîncărurilor. Acolo găsești întotdeauna o excelentă ciorbă, cîrnăciori afumați și bureți murați, preparați la cabană. Aceste „specialități ale casei" se recomandă singure prin gust și aromă. Deci, „secretul" stă la îndemîna oricărui cabanier dornic să-și realizeze planul și să-i mulțumească pe drumeți.De altfel, cabana Gîrbova este foarte căutată de turiști și din alte motive. Cine izbutește să obțină un Ioc acolo știe dinainte că, seara, va asista la o pasionantă întrecere între chitariștii brașoveni și cei bucureșteni. Cabanierul Constantin Ia- cob e „sufletul" întregii activități.Dar cîte cabane exercită o asemenea atracție 7 „Programul distractiv și l-a făcut fiecare după inspirație" — ne-au spus membrii unui grup de la ICECHIM, găzduiți la Diham. Cei care merg mai des la munte afirmă că există o adevărată tradiție a jocurilor de cabană, pe care organizatorii acestor excursii le-ar putea prelua și perpetua, făcînd de neuitat serile petrecute în munți. De ce nu acționează O.N.T. în această direcție 7Un cuvînt despre organizarea asistenței de urgentă la cabane. Accidentele nu sînt de dorit, dar se în- tîmplă mai ales iarna, la schi. Foarte mulți turiști ne-au sesizat că — fapt surprinzător — cabanele nu sînt înzestrate nici măcar cu minimul necesar primului ajutor ori transportării celor accidentați. Problema este dintre cele mai serioase. Ea necesită o rezolvare neîntîrziată — cu sprijinul, în primul rînd, al forurilor locale.La întoarcere, duminică seara, în- trebînd un mare număr de turiști ce le-a plăcut mai mult în excursia la care au participat, toți au dat același răspuns : natura. Dar acesta nu e meritul agenției O.N.T....
Rodica ȘERBAN
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în mod normal, acum, la sfîrșitul lunii februarie, pregătirile în 
vederea cultivării legumelor trebuie încheiate, pentru că numai 
astfel se pot asigura condițiile obținerii unei recolte bune. Din da
tele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, 
pînă la 23 februarie, însămînțatul în răsadnițe s-a făcut pe o su
prafață care însumează 101,4 ha, ceea ce reprezintă numai 44 la 
sută față de prevederi. Cu toate că mare parte din materiale au 
fost asigurate peste tot, în unele județe amenajarea de răsadnițe 
și mai ales semănatul acestora întîrzie. Cu prilejul unui raid-an- 
chetă organizat de redacția noastră în județele Dolj și Cluj s-a 
constatat că în unele unități pregătirile în vederea cultivării 
legumelor nu se desfășoară mulțumitor. Iată constatările.

Față de anii trecuți, problema cultivării legumelor și obținerii unor producții mari preocupă în mai mare măsură conducerile de unități agricole, consiliile agricole și uniunile cooperatiste. Aproape peste tot se afirmă că vor exista răsaduri bine dezvoltate, că legumele vor fi cultivate numai în teren irigat, că se extind solariile, ceea ce va permite să se obțină o recoltă timpurie. De altfel, pe teren, se poate constata că organele agricole desfășoară o vie activitate, care nu se rezumă numai la îndrumarea cooperativelor agricole, ci urmăresc și rezolvarea a numeroase probleme de care depind,'.£Bajarea răsadnițelor, pregătirea terenului în vederea irigațiilor, procurarea semințelor și a diferitelor materiale.Am reținut cîteva aspecte din județul Cluj, unde 90 de cooperative agricole de producție vor cultiva mai bine de 1 700 ha cu legume, în majoritate irigate. De la Direcția agricolă am fost informați că unitățile au fost aprovizionate cu material lemnos, sticlă, foi de polietilenă, semințe etc. Cu cîtva timp în urmă, colective de specialiști au vizitat fiecare unitate în parte pentru a verifica starea utilajului de irigare, lucrările de reparare ce urmează a se face, cît și revizuirea sistemului de irigații. Reparațiile la utilajele de irigat se fac atît în atelierele proprii ale cooperativelor agricole, cît și în cele ale S.M.T.-urilor. în zilele de 23—24 februarie, inginerii agronomi din cooperativele agricole au fost instruiți în probleme de utilizare a șasiurilor autopropulsate și a altor mașini și agregate care vor permite />xtin$erea mecanizării în legumicul- 'asupra agrotehnicii culturii legumelor protejate cu, foi de polietilenă, precum si în ce privește cultura cepei din sămînțăConstatările făcute în mai multe unități ratiste, atestă faptul multe locuri pregătirile în vederea cultivării legumelor sînt înaintate. La cooperativa agricolă Mihai Vitea- zu-Turda, unde se vor cultiva 70 ha cu legume, se lucrează intens la a- menajarea paturilor calde si întreținerea culturilor forțate din răsadnițe. In curînd va începe recoltatul spanacului și al cepei verzi însămîn- țate în toamnă. Pentru o mai bună cointeresare a cooperatorilor, care lucrează în legumicultură, s-a hotă- rît acordarea unei retribuții suplimentare de 25 la sută din depășirea veniturilor planificate în acest sector. La cooperativa din Someșeni, a- proape întreaga suprafață de 2 500 mp răsadnițe a fost amenajată. Aici se vor recolta, nu peste multă vreme, spanacul si salata verde, însă- mînțate din toamnă. La cooperativa agricolă de producție din Cășei. so- lariul pe o suprafață de un hectar este aproape terminat, iar lucrările în răsadnițe sînt avansate.Pregătirile sînt avansate și în cooperativele agricole din județul Dolj, care vor cultiva legume ne o suprafață de 10 000 hectare. După cum ne-au informat specialiștii Direcției agricole a județului Dolj, legumele se vor cultiva în acest an în sistem irigat, pe o suprafață de peste 7 500 ha. Pentru a asigura cantități corespunzătoare din fiecare sortiment de 'gume, Direcția agricolă a stabilit 'asarea culturilor în bazine spe- 'n jurul orașelor Craiova. Ca- “ulești.>ezent, în cooperativele Aețul Dolj au fost con- •». 70 000 mp răsad- ^este 100 000 mp săjare. în luna

Cu fiecare zi ce trece, semnele primăverii sînt tot mai vizibile. în ultimele zile s-au înregistrat temperaturi foarte ridicate, ceea ce a permis să se facă însămînțări în cîmp. Cu toate acestea, în unele locuri nu se acordă suficientă atenție pregătirilor în vederea cultivării legumelor.
0 socoteală greșită

și altele.la fata locului, agricole coope- că în cele mai

c» lafa.Pîna agricole v fecționate K nițe noi, iar sînt în curs dfe _februarie a.c. din planul de 111000 mp răsadnițe au fost însămîntate a- proapfr 83 000 mp cu roșii, conopidă, varză șl alte legume. Concomitent, Direcția agricolă și Uniunea județeană a cooperativelor agricole au sprijinit în mod direct unitățile să încheie contracte ferme cu întreprinderile de valorificare a fructelor și legumelor și fabrica de conserve din Caracal. De asemenea, s-au îngrijit de pregătirea unui însemnat număr de cooperatori care vor lucra în sectorul legumicol. în iarnă prin casele agronomului din București și Craiova au fost școlarizați, în probleme de legumicultură, aproape 400 tehnicieni și țărani cooperatori.Se poate trage deci concluzia că producția legumicolă nu mai este lăsată la voia întîmplării. Totuși, din constatările făcute pe teren rezultă că există unele probleme care nu sînt urmărite cu destulă seriozitate, ceea ce determină ca. în unele locuri, pregătirea în vederea cultivării legumelor să întîrzie. Despre ce 
este vorba ?

sezonul cald, cînd se realizează și culturile din cîmp. De asemenea, din cei 3 600 mp. răsadnițe s-au amenajat doar 450 mp. Cheresteaua din care trebuie să se confecționeze 150 tocuri pentru răsadnițe se află încă în bușteni întrucît gaterul cooperativei este defect. Nu s-au procurat nici aracii pentru roșii. „Conducerea cooperativei noastre — ne spunea tehniciană Ana Șipoș — nu prea a dat atenție în acest an legumiculturii, ceea ce va afecta de bună seamă veniturile".Președintele cooperativei agricole din Jucu este și el îngrijorat în legătură cu terminarea solarului pe un hectar de teren. „Ne mai lipsește o parte de cherestea. De la Direcția a- gricolă județeană am fost îndrumați la baza de aprovizionare din Jibou, județul Sălaj, dar cînd am mers a- colo, nu am găsit nimic. Acum va trebui să apelăm la întreprinderea forestieră Rodna. Ne lipsesc și unele armături metalice, precum și o parte din polietilena pentru acoperiș. Dacă Direcțiunea agricolă județeană nu ne va sprijini mai mult, vom în- tîrzia terminarea acestui solar".în județul Dolj, deși există unele rămîneri în urmă în ce privește în- sămînțările în răsadnițe, principala problemă o constituie amenajările în vederea irigațiilor, lucrare care a întîrziat mult. Lucrurile sînt mult mai grave dacă se are în vedere că pe suprafețele care se amenajează se fac lucrări noi, care necesită un mare volum de muncă. Al doilea neajuns constatat în județul Dolj se referă la faptul că nu se acordă a- tenția cuvenită producerii legumelor extratimpurii. Sînt unele cooperative agricole, care deși au prevăzut extinderea grădinilor de legume pe cîte 30—40 hectare, nu și-au rezervat nici măcar un ar pentru legume extratimpurii, ceea ce va face ca pe piața Craiovei legumele să mult prea tîrziu. La Plaiul comuna Călărași, cooperatorii gîndit să dezvolte sectorul legumicol extinzînd suprafața de grădină la 36 hectare. Din păcate însă, și aici nu a fost rezervat nici măcar un ar pentru cultura legumelor extratimpurii. în județ sînt numeroase asemenea exemple.Deși timpul este înaintat și nu peste multă vreme vor începe lucrările în cîmp, pot fi luate încă măsuri pentru remedierea unor neajunsuri constatate in ce privește pregătirea răsadnițelor și amenajarea terenului în vederea irigării.Se cere ca peste tot direcțiile a- gricole și uniunile cooperatiste județene să sprijine consiliile de conducere din cooperativele agricole • să grăbească toate lucrările de care depinde sporirea /producției de legume.
Al. MURESAN 
V. DELEANU

Dacă ar exista posibilitatea de a exprima grafic intensitatea preocupărilor colectivelor a două mari întreprinderi constructoare de mașini — uzina „23 August" din Capitală și Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște — în acțiunea inițiată de conducerea partidului pentru organizarea științifică a producției si a muncii, s-ar putea distinge, pe scara timpului, două perioade cu reprezentări și sensuri diferite. De la declanșarea acțiunii și pînă în lunile oc- tombrie-noiembrie din anul trecut, eforturile converg în paralel, într-o ascensiune permanentă spre examinarea atentă și diagnosticarea rezervelor producției. Este o etapă în care, atît la uzina bucureșteană cît și la cea din Tîrgoviște, spiritul inovator al cadrelor tehnice și economice, al unui număr mare de muncitori s-a concretizat în numeroase soluții și măsuri pentru fructificarea maî bună

a potențialului tehnic și uman de care ele dispun.La Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște, cele 35 de studii elaborate în 1967 au vizat îmbunătățirea fabricației de armături industriale, de racorduri speciale și de agregate de aspersiune și au permis stabilirea a 44 măsuri tehnice și organizatorice — 30 dintre ele fiind aplicate în scurt timp. S-a calculat că efectul lor se va concretiza, începînd 1968. printr-o producție globală dustrială suplimentară de circa milioane lei pe_ an. La „23 August' se estimează că, alături de investițiile acordate dezvoltării uzinei, organizarea la un nivel superior a producției și a muncii va permite creșterea producției în ultimul an al cincinalului cu 80 la sută față de realizările din 1965, în timp ce efectivul forței de muncă va fi doar cu 8,1 la sută mai mare. Iar rezultatele

din in-27
.<«

cum se concepe aici, în acest an, perfecționarea activității productive. Referindu-se la această chestiune, ing. Marin Enache, secretarul comitetului de partid, ne-a spus :— O primă concluzie desprinsă din activitatea depusă în 1967 pentru organizarea științifică a producției și a muncii privește cadrul în care trebuie să se desfășoare ea, pentru ca rezultatele economice să fie maxime. Forma bine cunoscută de analiză a problemelor în colective alcătuite pe principalele compartimente sau pe teme mari s-a dovedit viabilă, eficientă. De aceea, s-a hotărît ca pentru fiecare din aspectele noi, intrate în obiectiv, analizele să continue în același fel. S-a adus însă un corectiv de mare importantă modului în care este coordonată acțiunea la nivelul uzinei, prin crearea, cu vreo două luni în urmă, a unui compartiment denumit „serviciul organizarea producției, sistematizare și autoilo- tare". Acesta poartă principala responsabilitate în fața conducerii uzinei pentru realizarea programului de dezvoltare și modernizare a uzinei, în conformitate cu concepțiile cele mai noi de organizare a producției, și a muncii.Specialiștii uzinei bucureștene nu merg la întîmplare în aplicarea concepțiilor noi de perfecționare a organizării activității productive. O bună parte din soluțiile prevăzute au tre- ~cut cu succes examenul verificării practice în secția aparataj de frînă ; anul trecut, fluxurile tehnologice au fost aici strict delimitate, locurile ele muncă minuțios organizate și s-au făcut pregătiri pentru programarea mecanizată a producției. Reușita a- cestui experiment a permis cadrelor tehnice și economice să treacă Ia lucrări de amploare în toate' secțiile uzinei, anul acesta fiind în atenție secțiile motoare, locomotive, forja și secția mecanică. Secretarul comitetului de partid caracteriza munca depusă anul trecut și care continuă cu intensitate în acest an doar ca un „eboș" al unui amplu proces de perfecționare a organizării producției, „finisarea" urmînd a se realiza în 1969. Deci, în viziunea cadrelor din această uzină perfecționarea organizării producției și a muncii nu este privită ca o problemă de campanie, ci ca un proces dinamic, continuu, care trebuie să țină pasul cu dezvoltarea și modernizarea mijloacelor tehnice, cu cerințele diversificării fabricației, cu suflul înnoitor al științei și tehnicii contemporane.Fără a reda și alte amănunte, este vizibilă, prin urmare, diferența între modul în care se abordează în continuare, în cele două mari întreprinderi constructoare de mașini, problemele organizării producției și a muncii. „Noi, cei de la uzina din Tîrgoviște, nu cunoaștem nimic din ce s-a făcut și ce se întreprinde mai departe în acest domeniu în alte unități industriale din ramura noastră — ne-a spus ing. Silvestru Scraba. In plus, nici ministerul nu s-a mai interesat de luni de zile ce se întîm- plă cu acțiunea de organizare științifică a ^producției". Așadar, slăbirea intensității își are un corespondent și Ia forul tutelar, care a lăsat lucrurile să se desfășoare de la sine, fără să caute să extindă experiența pozitivă acumulată în alte unități.Sarcinile care revin întreprinderilor industriale șl ministerelor economice în perfecționarea organizării producției și a muncii au fost subliniate cu claritate la Conferința Națională a partidului din decembrie anul trecut. De aceea, este imperios necesar ca indicațiile privind continuitatea și amplificarea eforturilor în această acțiune să fie pe deplin înțelese în toate unitățile industriale, înlăturîndu-se grabnic orice tendințe de stagnare în efectuarea studiilor și aplicarea măsurilor preconizate, care se fac simțite pe alocuri.
Ing. Nicolae PANTILSE

în producție pe anul 1967, deosebit de favorabile — la „23 August" : creșterea productivității muncii cu 3,6 la sută față de prevederi, economii suplimentare la prețul de cost de 10 milioane lei ; la uzina din Tîrgoviște. produse peste plan în valoare de 64,7 milioane lei — sînt o mărturie că s-a acționat cu pricepere și inițiativă, cu mult spirit gospodăresc.Lunile din urmă se caracterizează, însă, prin tendințe total diferite activitatea desfășurată în acest meniu în cele două unități 1 triale. în timp ce la uzina „23 August", căutările creatoare cu o vigoare și mai mare, mod sistematic și organizat de acum o experiență care departe dezvoltată și extinsă uzina tîrgovișteană s-a creat impresia că acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii e pe sfîrșite, Că ceea ce era de făcut s-a făcut, lucrurile reintrînd pe făgașul lor obișnuit, rutinier. Explicația a- cestei „pauze" în examinarea resurselor existente. în adîncirea și abordarea a noi laturi ale perfecționării organizării și conducerii producției, la Uzina de utilaj petrolier din Tîrgoviște. este cu atît mai greu de dat, cu cît întreprinderea dispune de un nucleu experimentat de ingineri și economiști, de muncitori cu o înaltă calificare. Si, mai ales, cu cît anul acesta și în următorii ani ai cincinalului sarcinile care-i revin cresc.— Spre sfîrșitul anului trecut, prin decembrie dacă nu mă înșel — ne-a spus ing. Ion Gavrilă, directorul tehnic — conducerea uzinei a preconizat să se extindă studiile de organizare științifică a producției si în alte secții. Avem în vedere pentru acest an îmbunătățirea transportului inter- operații, reproiectarea automacaralei de 5 tone și amplasarea mai judicioasă a mașinilor la fabricarea vanelor grele.Un lucu bun. dar care n-a rămas — în afara studiului privind îmbunătățirea fluxului de fabricație a vanelor grele — decît în sfera abstractului. nematerializat. S-a ajuns aici deoarece colectivele de specialiști. alcătuite anul trecut pentru e- fectuarea studiilor, s-au dizolvat de la sine, imediat ce au încheiat studiile respective și uzina a raportat ministerului măsurile stabilite.— S-a creat Ia noi impresia acțiunea de organizare științifică
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că, în anii „Progresul" produselorproduse- brăileană o mare de metal.

La cooperativa agricolă din Apahi- da, județul Cluj, gîndind că „mai este timp", consiliul de conducere a- mînă nejustific,at efectuarea unor lucrări pregătitoare. în ziua de 23 februarie, la grădina de legume munceau doar cîțiva cooperatori. De a- ceea și lucrările se desfășoară anevoios. Dacă se va merge în acest ritm răsadnițele nu vor fi terminate la vreme. De asemenea, utilajul de aspersiune n-a fost încă verificat și reparat. Cooperatorii din Cuzdri- oara n-au reușit să amenajeze decît 400 mp răsadniță. Și aici se muncește cu efective extrem de reduse. Și mai rău stau lucrurile la cooperativă agricolă de producție Cîțcău — o unitate cunoscută pentru experiența sa în domeniul cultivării legumelor. Aici a fost construită o seră de aproape un hectar. S-a planificat ca aceasta să aducă în acest an un venit destul de mare. Acest lucru este puțin probabil pentru faptul că suprafața ei nu este economicos folosită. S-a semănat ceapă verde și salată. Trebuia să se cultive peste tot roșii dar a lipsit răsadul. Pînă se va obține, timpul trece și roșiile din seră vor trebui să fie valorificate în Imagine de la Uzina „Autobuzul- din BucureștiFoto : Gh. Vințilă

Prin specificul lor sale, uzina „Progresul" este consumatoare ceea ce accentuează și mai mult necesitatea economisirii lui. Si, în acest sens se' pare că s-au orientat și eforturile colectivului a- cestei unități economice. S-a făcut totul ? Deocamdată nu, deoarece chiar și acum în fabricația unor produse se folosesc cantități exagerate de metal.Tocmai pe această temă, a punerii în valoare a resurselor existente pe linia reducerii și mai substanțiale a consumului de metal, de curînd am avut o convorbire cu ing. Ghcor- ghe Munteanu, directorul tehnic al uzinei brăilene.— Puteți preciza ce măsuri s-au întreprins și, mai ales, la ce rezultate s-a a- juns în acțiunea de economisire a metalului, acțiune de mare însemnătate pentru creșterea eficientei economice a producției.și care, după cum sîntem mâți, a avut ecouri bit de favorabile treprinderea ce ceți ?— Călăuziți de din hotărîrile Plenarei din decembrie 1966 a C.C. al P.C.R. și pe baza unor studii comparative a caracteristicilor produselor noastre cu cele similare. aflate pe piața mondială. s-a trecut la re- proiectarea principalelor produse de serie. Totodată, o atenție deosebită s-a a- cordat perfecționării continue a proceselor tehnologice. atît în secțiile primare cît și în cele de prelucrare. Asa se explică extinderea masivă a metodei de forjare în matrițe, reducerea la minimum a adausurilor de turnare, forjare și debitare, ca și îmbunătăți-

rea planurilor de croire și altele. Prin măsurile menționate consumul de metal s-a redus în anul trecut cu 510 tone. E o cifră care spune multe. Totuși, ea nu reprezintă decît o etapă, o cotă intermediară. Spun aceasta, pentru că privită în mod critic, activitatea anului trecut prezintă încă serioase lacune, a căror persistentă a devenit intolerabilă. La ce mă refer ? De pildă, nu s-a acționat cu toată energia pentru asimilarea de

— Am arătat trecuți, la modernizarea „vechi", ca și asimilarea de noi tipuri de utilaje nu s-au bucurat de atenția ce li se cuvenea de drept. Tocmai în această direcție se vor canaliza în acest an eforturile noastre. Astfel. în 1967 s-a proiectat și realizat prototipul ruloului compresor R 813 care, peste puțin timp, va înlocui vechiul tip aflat în fabricație. O dată cu performanțele superioare ce se obțin, se

ne-am propus să realizăm 1,76, ceea ce corespunde u- nei economii de circa 800 tone metal. Menționez că creșterea gradului de complexitate a pieselor ce le vom produce în acest an a determinat luarea unor măsuri adecvate, așa cum este cea referitoare la folosirea la turnătorie a prafului ter- moiz'olant, metodă ce contribuie la îmbunătățirea funcționării maselotelor, a- vînd o influență deosebit de favorabilă în eliminarea rebutului. în același sens, la

prince— Considerați aplicarea măsurilor le-ați amintit, vor fi închise toate canalele risipei de metal ?— Nici pe departe nu poate fi vorba de așa ceva. Posibilitățile de economisire a metalului sînt încă mari. Eforturile trebuie însă sprijinite și de alți factori. Ridic această problemă deoarece supradimensionările fac încă ravagii. Combinatul siderurgic Hunedoara ne livrează, în continuare, pentru osii, brame la lungimi prea mari și cu o greutate suplimentară de 35—40 kg pe bucată. Și bandajele expediate de Combinatul siderurgic Reșița sînt supradimensionate.

că a producției și a muncii s-a terminat definitiv — ne-a spus ing. Octavian Ștefănescu. sculerul șef al uzinei, care anul trecut a coordonat această acțiune în întreprindere. După încheierea studiilor, a situațiilor sintetice pe uzină și a planului de măsuri. nimeni nu ne-a mai dat indicații cum să procedăm în continuare.Să fie chiar atît de greu de stabilit noi teme de studiu, care să adîncească si să completeze măsurile luate pînă acum în sectoarele cheie ale uzinei ? La recenta adunare a reprezentanților salariaților din uzină, care a dezbătut sarcinile de plan pe 1968. numeroși vorbitori au arătat că studiile efectuate pînă acum nu au reușit să soluționeze pe deplin laturile majore ale activității productive a întreprinderii, cum ar fi îmbunătățirea fabricației la turnătoria de o- tel. ridicarea indicilor de utilizare la unele grupe de mașini-unelte și normarea științifică a muncii. Transportul intern al materialelor nu esie nici el pus la punct. Ar mai trebui amintite, de asemenea, rezervele importante ce pot fi puse în valoare prin utilizarea integrală a timpului de lucru si micșorarea rebutului. mult prea mare în momentul de fată.întrucît la uzina „23 August" Capitală s-a conturat o de valoare în continuarea țiuni. în organizarea ei am solicitat unor cadre economice din întreprindere și organizația de partid să ne relateze
din experiență acestei ac- temeinică, tehnice și din

noi produse și modernizarea celor „vechi". în secțiile primare, turnătorie și forjă, rebutul a făcut casă bună cu depășirea normelor, adică cu risipa. La încălcarea consumurilor specifice a condus și aprovizionarea care, uneori n-a ți- nut seama de cerințele producției. în acest sens, mă voi limita la un singur exemplu : prin aprovizionarea și folosirea materialelor supradimensionate, la întreaga producție de osii montate, anul trecut s-au irosit 700 tone metal. La această depășire, o contribuție — și nu ultima pe scara valorilor — o au și unii furnizori, cum sînt combinatele siderurgice din Reșița și Hunedoara, sau uzina „Laminorul" din Galați, care ne livrează în mod constant materiale supradimensionate.— Ne-ați semnalat o gamă variată și... bogată de neajunsuri. Ce întreprindeți în prezent pentru înlăturarea lor ?

realizează circa două tone metal economie la fiecare rulou compresor. Acum, principalele noastre forțe • de concepție sînt îndreptate spre asimilarea a trei tipuri de excavatoare hidraulice care vor înlocui actualele tipuri de excavatoare cu cabluri. Pe lingă caracteristici net superioare, greutatea lor va fi la nivelul celor mai moderne produse aflate pe piața mondială.— Resurse de economisire a metalului mai există și în domeniul prelucrării tehnologice. Ce se preconizează în această direcție ?— Continuînd „bătălia" începută în 1967, în acest an se urmărește îndeaproape introducerea unor tehnologii noi, perfecționarea celor existente ca și îmbunătățirea fluxurilor tehnologice. în această ordine de idei avem în vedere. în primul rînd. secțiile primare. în 1968. indicele de transformare planificat este de 1,8. dar noi

un număr mare de piese, va fi introdusă și extinsă turnarea etajată. în secția forjă, capacitatea de matri- țare se va amplifica și diversifica, prin montarea unui ciocan de 6 tone. După calculele noastre, prin extinderea matrițării putem economisi în acest an încă 180 tone metal.
O preocupare permanent ascendentă a colectivului nostru este tipizarea pieselor componente ale diferitelor produse. în acest scop, s-a introdus un sistem de codificare prin care se urmărește gruparea pieselor, după asemănările construc- tiv-tehnologice. Pe această bază se asigură prelucrarea reperelor tipizate cu utilaje și S.D.V.-uri comune, o specializare și o productivitate înaltă, dar și un consum redus de metal. Ne-am propus, de asemenea, să îmbunătățim planurile de croire, ceea ce va facilita extinderea acestora și la produsele unicate.

Așadar, la uzina „Progresul" — Erăila resurse importante de economisire a metalului se află încă nevalorifi'cate. O dată cu ridicarea performantelor tehnice, a calității mașinilor și utilajelor, trebuie descoperite și puse în valoare noi și noi posibilități de economisire a metalului. Ceea ce trebuie remarcat la această uzină este intensitatea căutărilor novatoare. reflectată în măsurile ce s-au aplicat sau care se află în curs de traducere în viață. Se impune. însă, ca efortul colectivului uzinei să fie mai temeinic susținut de către forul tutelar. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, și de combinatele siderurgice din țară, prin măsuri optime și perseverente, care să înlăture anomaliile ce se perpetuează de ani de zile în domeniul aprovizionării cu metal.

La uzina „Rulmentul 
Brașov a fost dată în exploa
tare o stație electronică de 
calcul și evidență, care poate 
efectua 3 000 operațiuni pe se
cundă. Ea este destinată cule
gerii, înregistrării și prelucră
rii informațiilor de evidență a 
gestiunii materialelor și mate
riilor prime, pieselor de 
schimb, consumului pe secții și 
pe repere, a stocurilor pentru 
determinarea supranormative- 
lor, conturilor de cheltuieli etc.

Folosirea calculatorului 
lectronic asigură 
substanțială a 
centralizare a datelor infor
maționale și a volumului de 
muncă, precum și o mai mare 
exactitate în prelucrarea date
lor. (Agerpres)

e- 
reducerea 

timpului de

A început construcția 
unei noi linii 

de alimentare 
pentru furnalul nr. 2
în zona de alimentare cu 

minereu și materiale de a- 
mestec a furnalelor ce se con
struiesc la Combinatul side
rurgic din Galați au fost des
chise lucrările la un nou o- 
biectiv de bază. Este vorba de 
cea de-a doua linie automată 
de alimentare, lungă de circa 
2 km, din cadrul magistralei 
de benzi. Linia este destinată 
furnalului nr. 2, aflat în con
strucție. Potrivit proiectului, 
la realizarea acesteia se vor 
consuma 3 000—3 500 tone de 
diferite construcții metalice și 
utilaje tehnologice.
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• Teatrul „Ion Creangă" : 
zdrăvăniile lui Păcală — 16, Toate 
pînzele sus — 18,30.

• Studioul Institutului de artă 
teatrală șl cinematografică „I. L. 
Caragiale" : O noapte furtunoasă 
— 20.

e Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Sînzlana 
— 17, (sala din str. Academiei) : 
Fata babei șl fata moșului (spec
tacol prezentat de Teatrul de pă
puși Constanța) — 15 ; 17.

u- „in- , 11-

t V

17,30 — Curs de limba franceză 
(lecția a 5-a). 17,58 — Sumarul zi
lei. 18,00 — In direct... „Fantezie, 
dar nu numai atît... ! Transmisiune 
de Ia întreprinderea „Tînăra Gar
dă". 18,30 — Pentru cel mici. Știți 
să desenați 7 „Intîmplările broscu
ței Uac-Uac". 18,50 — Film : Pur- 
celușul stafidă. 19,00 — Pentru ti
neretul școlar : Secolul XXI. Emi
siune de anticipație științifică. 
Omul viitorului. 19,30 — Telejur
nalul de seară. 19,50 — Buletinul 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — 
Film serial : Thierry la Fronde. 
20,30 — Album de poezie : Otilia 
Cazimir. 20,45 — Seară de teatru : 
„Nunta din Perugia" de Alexandru 
Klrițescu. Interpretează un colec
tiv al Teatrului de stat din Arad, 
în pauză : Poșta Televiziunii. 
22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

'eatr.. Tineretului din Piatra Neamț a prezentat de curînd cea de-a cincea premieră a actualei stagiuni „Vrăjitorul din Oz" de Eduard Covali și Paul Findrihan, o piesă inspirată de cartea pentru copii a lui Frank Baum. Regia spectacolului este semnată de Ion Cojar, iar scenografia de arh. Vladimir Popov. Printre interpreți se numără Elena Caragiu, Carmen Galin, Mitică Popescu, Constantin Cojocaru, Ion Bog, Boris Petroff.
în imagine: o scenă din spectacol Foto: D. Radulescu

Am poposit în două din orașele remarcate cu diverse prilejuri drept centre de prestigiu ale artei amatoare : Craiova și Pitești. Pornind de la premisa că o bogată activitate artistică de masă are drept condiție esențială reîmprospătarea permanentă a cadrelor, am urmărit modul în care promoțiile școlilor populare de artă, „pepiniere ale artei amatoare", cum le numeam cu alt prilej, asigură transfuzia ațît de necesară de talent și tinerețe. Cercetarea am început-o chiar în instituțiile care i-au școlarizat pe absolvenți și am continuat-o, trecînd pe la toate verigile ce aveau datoria să-i urmărească, pînă la locul lor de muncă, lată pe scurt filmul primelor răspunsuri la întrebarea : Cunoașteți actuala activitate a elevilor din promoția 1966 ?

candidaților ar crea primele certitudini ale unei frecvențe neîntrerupte.Mulți dintre absolvenții populare de artă, urmat cursurile

O Teatrul Național „I. L. Cara
giale" (sala Comedia) : Oameni și 
șoareci — 19,30, (sala Studio) : O 
femeie cu bani — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Un tramvai numit 
dorință — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Sfîntul Mitică 
Biajlnu — 20.

• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.

• O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA —
9.30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16.30 ; 
20.
© Blestemul rubinului negru : SALA PALATULUI 
(seria de bilete 2268 — ora 17,30 și seria 2269 — ora 
20,30), REPUBLICA (completare Năică pleacă la 
București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, FES
TIVAL (completare Lauri celor mai buni) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
O Am întîlnit țigani fericiți : LUCEAFĂRUL (com
pletare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
20.45, CENTRAL — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
O Există încă sclave : CAPITOL (completare Din 
pămînt și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45. 
O Cel șapte samurai': VICTORIA — 9,30 ; 13 ;
16.30 ; 20.
O Comisarul Maigret se înfurie • CINEMATECA 
— 10 ; 12.
O Dimineți de iarnă : LUMINA (completare Flora 
australiană) — 9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ;
20.45.
O Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
Q Lordul din Alexanderplatz : DOINA ’ —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Un bărbat șl o femele : UNION — 15,30 ; 18 ; 
20,30, AURORA (completare Invitație) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30, VOLGA (completare Ori
zont științific nr. 11 /19G7) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 : 
16 ; 18,30 ; 21.
O Stăpîn pe sine — Pledoarie pentru box — Sta
dionul vă așteaptă — File din istoria sportului — 
Gustav face cură de slăbire : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
O Căutațl idolul : GIULEȘTI (completare Exerciții 
și aplicații militare) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA 
(completare Viața începe la 40 de ani) — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15.
0 Valetul de pică : FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 17,45 ; 20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ;
16.30 ; 18,45 ; 21 (la ambele completarea Miracole), 
GLORIA (completare Pîlnea noastră) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

O sută unu dalmațlenl : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE

ATHANASE JOJA

Școala populară de artă. — Vă putem oferi doar o listă nominală a absolvenților. Din păcate în evidența școlii nu figurează nici 
o altă dată asupra lor. încercați la casa județeană a creației populare. Ei trebuie să cunoască aceste a- mănunte. — Craiova (de necrezut, dar din neglijența vechii conduceri nu am găsit la această școală nici 
o situație matricolă a seriilor precedente — n.n.).— Noi vă punem la dispoziție un tabel cu absolvenții și cu locul lor de muncă de acum 2 ani. Ce s-a mai întîmplat de atunci cu ei nu avem de unde ști, deoarece întîlnirile noastre sînt ocazionale. — Pitești (remarcăm totuși ca foarte bună inițiativa școlii de a trimite după absolvirea fiecărei promoții o situație nominală a elevilor pe a- dresa tuturor forurilor locale cărora le revine sarcina să-i preia și să le urmărească activitatea — n.n.).

Casa județeană a creației 
populare. — V-au îndrumat greșit la noi. încercați tot la școală pentru că noi a- vem doar evidența secțiilor ei externe. — Craiova.— Este adevărat. Noi e- ram primii care aveam datoria să cunoaștem ce s-a întîmplat cu absolvenții școlii populare de artă, nu numai cu cei ai secțiilor externe. Dar nu dispunem de datele necesare. Am neglijat acest aspect extrem de important. Cred totuși că veți putea culege unele indicii referitoare la elevii care au venit din producție de la consiliile sindicale locale sau chiar din întreprinderi. — Pitești (una dintre puținele atitudini autocritice, urmată în ziua următoare de primele măsuri concrete — n.n.).

Consiliul sindical local.— Noi cunoaștem care din artiștii noștri amatori au absolvit școala populară deartă. Dar nu avem o evidență a tuturor promoțiilor, pentru a urmări petoți absolvenții, deși, ladrept vorbind, o asemenea situație ne dăm seama că ne-ar fi extrem de utilă. — 
Craiova.— Nu, tovarășe ! Nu a- vem și nici nu am avut situația absolvenților din promoția 1966 sau din cele anterioare. Și apoi nici nu văd cum am fi putut intra în posesia ei. — Pitești. (Așa stau oare lucrurile ? Se pare că nu, deoarece cu adresa nr. 200 din 30 aprilie 1966 școala populară de artă a comunicat consiliului sindical regional situația absolvenților cu domiciliul în orașul Pitești. Oare aceste statistici sînt întocmite și expediate numai pentru a îndeplini o simplă formalitate ? —n.n.).

Electroputere — Craiova 
și C.I.L.-Pitești. Ne-am o- prit atenția asupra unora din cele mai mari întreprinderi din localitățile respective. Comitetele sindicatelor nu cunoșteau însă nici ele situația cerută. Abia investigațiile concrete în secții ne-au oferit datele concrete așteptate : cîți absolvenți și-au păstrat locul de muncă, cîți au abandonat activitatea artistică, din ce motive, dacă mai pot fi „recuperați" etc. Dar întregul labirint al răspunderilor trebuia parcurs înaintea noastră de reprezentanții organelor locale. Numai ăstfel fiecare din forurile vizate (la care s-ar putea adăuga și comitetele oră-

șenești de cultură și artă) ar fi putut să-și aducă contribuția specifică la „rentabilizarea" activității școlilor populare de artă. De ce s-a ajuns la această situație ? înainte de a răspunde la întrebare, vom o- feri o sumară statistică care ilustrează pierderile imense (de timp și de bani) generate de nepăsarea nora sau de poziția , transigent" unilaterală, mitativă a altora.Bugetul mediu anual școlii din Pitești 550 000 lei, iar al școlii Craiova de peste 700 000 Aceasta înseamnă că o promoție care rămîne 3 ani pe băncile școlii costă între un milion jumătate și două milioane de lei. Dar cîți devin după absolvire cadre de bază (interpreți, regizori, scenografi) în mișcarea de amatori ? Nu putem oferi o cifră exactă promoția anchetată, după opinii cam 30 la sută mai puțini. în clasa de vioară a populare de arta tești a fost absolvită de un singur elev (restul s-au pierdut pe parcurs). Avînd în vedere că vioara se studiază 5 ani și că profesorul este remunerat lunar cu 1 850 lei rezultă că pregătirea acestui unic elev a costat 111 000 lei. în prezent el este... student. A- cestea sînt faptele. Rămîne să ascultăm și opiniile interlocutorilor noștri.După aprecierile lor, unul din aspectele deficitare ale școlilor populare de artă îl constituie „pierderea pe drum" a elevilor reușiți inițial la concursul de admitere.— Unii abandonează școala pe parcurs, afirmă profesorul Mihai Butaru, deoarece se „sperie" de problemele teoretice ce le studiază. Alții își dau seama că profilul școlii e cu totul altul decît își închipuiau ei. în ambele cazuri cred că o lămurire mai detaliată de la bun început a

alde din lei.

din dar, competente, sau anul chiar 1966 Scolii din Pi-

școlilor deși au pînă la capăt, nu mai apar în rîndurile artiștilor amatori. De multe ori vinovați de acest fapt nu sînt absolvenții ci forurile culturale locale. Actorul Victor Fu- iorea, profesor la școala din Craiova, ne relata cazul unui talentat elev de-al său din promoția 1966 (Constantin Iordache) care după încheierea studiilor l-a solicitat vreme îndelungată pentru a fi ajutat să intre într-o echipă de amatori. După mai multe încercări infructuoase (căci profesorul nu avea de unde să cunoască situația concretă a diverselor formații dramatice) se pare că absolventul și-a încetat căutările. Am putea cita și numeroase alte nume de foști elevi din aceeași promoție care ne-au declarat personal că ar dori să activeze într-o echipă de amatori dar că nimeni nu se interesează de soarta lor.Părăsirea activității artistice după absolvire mai are încă o cauză.— De curînd am organizat un concurs pentru ocuparea unor locuri în formațiile noastre artistice — ne spune Florica Chiva, directoarea Casei de cultură a sindicatelor din Craiova. Printre cei respinși se numărau și cîțiva absolvenți ai școlii populare de artă din promoția pe care o cău- tați. Slaba pregătire primită în școală (sau lipsa lor de talent, nesesizată la început de profesori) îi împiedică să se afirme și cu timpul ei vor renunța la ambițiile artistice. Și din nou eforturile materiale și spirituale se vor vedea nerăsplătite.Discutînd despre „rentabilitatea" școlilor populare de artă, interlocutorii au subliniat ca una din condițiile principale strînsa lor legătură cu mișcarea artistică de amatori.— A pretinde acestor instituții să-și orienteze preocupările, profilul cursurilor în funcție de cerințele mișcării amatoare, trebuie să-i permanentă elemente noi, constituie o care o susțin cu toată tăria — precizează Constantin Baban, directorul județene a creației lare Dolj.Declarîndu-se de cu această opinie, emerit Petre rectorul Școlii populare de artă din Craiova, ne-a ofe-

rit și cîteva exemple concludente.— Anul trecut școala noastră a scos o bună promoție de dirijori, dar nici unul nu a putut să-și înceapă activitatea deoarece în Craiova există foarte puține coruri (oare n-ar mai putea fi înființate ? — n.n.). Desigur, mișcarea artistică ar fi avut de cîștigat, iar banii și timpul nu s-ar fi irosit în vînt dacă aceste cursuri ar fi fost deschise chiar la sate, acolo unde se simte lipsa dirijorilor calificați. Aceleași observații le-aș face și cercurilor de cusut-tesut (nu numai din județul nostru) care ar putea forma niște veritabili meșteri populari dacă ar funcționa în sate și nu la oraș unde fetele, frecven- tînd cursurile, nu urmăresc scopuri artistice ci avantaje materiale.Precizarea acestui punct de vedere apare ca absolut necesară deoarece el nu este împărtășit în unanimitate. Din discuțiile purtate cu diverse prilejuri au rezultat douți ..poziții, distincte: pe de o parte unii afirmă că ne putem declara mulțumiți dacă după cei 3—5 ani de școlarizare elevii vor fi mai atașați de cultură în general, vor deveni avizi iubitori de artă. Ei ignoră (sau, cei mai concesivi pun pe picior de egalitate) rolul acestor instituții în formarea cadrelor pentru mișcarea de amatori. Pe de altă parte, alții subliniază tocmai prioritatea a- cestei ultime sarcini, ac- ționînd ca atare în cadrul școlii pe care o conduc.Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, precum și Casa centrală a creației populare trebuie să intervină energic pentru a asigura orientarea acestor instituții spre scopul căruia le sînt destinate : asigurarea unor cadre calificate 
pentru mișcarea de
tori. Pentru început trebui reglementate porturile existente școlile amintite și sele județene ale creațieipopulare. Nu vom putea discuta despre o selecționare și o pregătire științifică a viitorilor interpreți și instructori atîta vreme cît cei care cunosc cel mai bine potențialul și necesitățile artistice ale zonei respective nu își pot spune în nici un fel cuvîntul în activitatea școlilor. Dacă este destul de dificil a recupera timpul irosit cu vechile promoții, astăzi în bună parte risipite, greșelile nu trebuie să se mai repete cu viitorii absolvenți.
Radu

O Teatrul Mic : Incendiul (spec
tacol prezentat de Teatrul de stat 
din Bacău) — 17 ; 20.

POPOARE (completare Năică și veverița) — 
16 ; 18,15 ; 20,30.
• încercuirea : DACIA (completare București, 
oraș al muzicii) — 8,30—14,30 în continuare ; 16,30 ;
18.45 ; 21, MIORIȚA (completare Republica la 20 
de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Profesorul distrat : BUZEȘTI (completare In 
întîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
e Martin soldat : CRÎNGAȘI (completare Echipa)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O împușcături pe portativ : GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 12 /1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30; 
16 ; 18,15 ; 20,30, MELODIA (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN (completare Pași spre Brăncuși) — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© De trei ori București : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : UNI
REA (completare încercări) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Capcana : TOMIS (completare Dațl-ml un cal
mant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA (completare Orizont științific nr. 12/1967)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Reîntoarcerea lui Surcouf : FLACĂRA (com
pletare In întîmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Corlgența domnului profesor : VITAN (comple
tare Mai bine să prevenim. Profilaxia TBC) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Innourare trecătoare : POPULAR (completare 
Pași spre Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : MUNCA (comple
tare Dacă aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cerul începe la etajul III : MOȘILOR (comple
tare Mihail Kogălniceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Servus, Vera 1 : COSMOS (completare Sorinei 
și soarele) — 16 ; 18 ; 20,15.
© Război și pace (seriile I și ID : VIITORUL — 
15 ; 19,30, LIRA — 15 ; 19,30.
0 Careta verde : FLOREASCA (completare Ana
tolia ospitalieră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.
• Moartea după cortină : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
0 Cînd tu nu ești : PROGRESUL (completare Să
nătatea mintală a copilului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un nabab maghiar : DRUMUL SĂRII (comple
tare Salut, Kenya 1) — 15 ; 17,30 ; 20.
© Loana : FERENTARI (completare O după amia
ză plină de peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Escroc fără voie : COTROCENI (completare 
Orizont științific nr. 11/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

8 0 poveste uimitoare : PACEA (completare 
stașii pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

căreiafurnizeze înnecesitate peCasei popu-acord prof. Severin, di-

ama- ar ra- între ca-

CONSTANTINESCU

© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare'din Moscova

• Teatrul satlric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți ’68 — 19,30.

artâ al Republiciiîn atelierul de restaurări textile și broderii al Muzeului de România SbcialisteFoto : A. Cartojan

Mihai FLOREA

Laudă firii în care înfloresc 
portocalii și merii și caișii, iar 
roadele pomilor hrănesc mul
țimile. Fer'cită țara în care 
nu zăngănesc sculele lui Mar
te iar muzele își găsesc loc 
de popas în fiece poiană. Și 
oamenii care, muncind cu sîrg 
și simțind cinstit, umplu po
ienile scăldîndu-și ochii și au
zul în strălucirea și frumuse
țea glasului muzelor.

Și e plin pămîntul româ
nesc de asemenea poieni și 
asemenea oameni.

Eliberați de prejudecăți, de 
ambiții meschine și interese 
netrebnice, slujitorii artelor de 
la noi și-au potrivit uneltele 
pe măsura timpului în care 
viețuiesc și cată a-și croi ti
parele după dimensiunile fără 
precedent ale idealurilor pe 
care le trăiește, făurindu-și-le, 
societatea noastră.

De cîtă bună primire
bucură operele create în a- 
cești ani noi și în acest cli
mat nou stau mărturie mili
oanele de cititori, de specta
tori, de auditori. Acestor mi
lioane le închină, an de an, 
truda lor, vechile și noile con
tingente de creatori, de izvo- 
ditori ai arfelor.

Cîtă grijă apasă pe umerii 
acestor maeștri și ucenici ai 
frumosului, de cîtă nobilă răs
pundere se încarcă fiecare

se

atunci cînd zămislește o car
te, un personaj, o pînză ! Ei 
participă cu întreaga lor fiin- 
jă la crearea patrimoniului 
național de valori contempo
rane, investind aici conștiință, 
simț etic, sinceritate angajată, 
spirit militant pentru cauza 
sublimă a artei.

De aceea moralitatea în 
artă implică, pe plan social, 
obligații mult mai mari decît 
în viața particulară. Un act 
imoral în existența privată a 
cuiva lezează o persoană sau 
un grup relativ restrîns ; o 
imoralitate săvîrșită în peri
metrul arfei se soldează cu 
repercusiuni infinit mai dău
nătoare, dat fiind cercul larg 
căruia i se adresează actul ar
tistic.

Lipsa de etică în artă se 
manifestă extrem de variat ca 
înfățișare și nocivitate ; im
provizația ar fi prima formă

de abdicare de princi
piul sacru al moralității în arfă: 
ea pîndește mai 
tiștii profesioniști care, lăsînd 
procesul atît de complex și 
greu de definit 
deobște creafie — pe seama 
„inspirației" de ultim mo
ment, ajung adesea să-și tră
deze publicul, auditoriul, citi
torul etc., oferindu-le scheme 
insuficient gestate, clișee de 
mult tocite, teme desuete.

Mai gravă în consecințe 
este o altă formă de caren(ă 
etică : lipsa de talent sau, 
mai crud spus, impostura. Un 
fizic plăcut, și numai atît, o 
voce agreabilă, și numai atît, 
pot face pe cîte un tînăr sau 
o tinără să se creadă ap|i de

ales pe ar

numit în-

a deveni actori și să încerce, 
prin protecfie, intrarea în a- 
ceastă ceată de vrăjitori ai 
sufletelor, ajungînd niște jal
nice păpuși de carton, drăgă
lașe, dar lipsite de har.

Oare nu mai întîlnim prin 
teatrul nostru cîte un aseme
nea efeb sau cîte o aseme
nea Afrodită care, frecven- 
tînd pe cutare sau cutare per
soană influentă, objin certifi
cat de liber acces în templul 
Thaliei, nefericind pe cei ce 
vin la teatru dornici să cuce
rească noi orizonturi, să des
chidă noi porfi ale spirituali
tății 1 Și oare nu mai persistă 
prin unele cercuri artistice 
mentalitatea de grup, care 
propulsează cîte un non-ta-

lent, cîte o liră fără coarde 
sau o paletă fără culori, în 
speranța unei vagi amăgiri a 
publicului și în intenfia de a 
eclipsa talente reale, promi
siuni certe, germeni de au
tentică și mare arfă ?

Dar cea mai pernicioasă 
formă de imoralitate în artă 
mi se pare a fi traficul de in
fluentă. Practicat din ce în ce 
mai izolat și mai accidental la 
noi, traficul de influentă poa
te avea urmări dintre cele 
mai nefaste asupra activităfii 
unor persoane sau unor colec
tive, făcîndu-le să-și piardă 
încrederea în adevăratele 
structuri artistice, șubrezind 
astfel însuși suportul moral al 
artei. Fie că este vorba de 
slujitori ai teatrului, ai muzi
cii ori ai peliculei, fie de ar
tiști ai penelului sau ai con
deiului, pisfonarea fa'selor ta
lente, impunerea acestora cu

orice mijloace și stoparea va
lorilor, tinerea acestora din 
urmă la periferie ori sub 
greul zăbranic al anonimatu
lui, întreținerea unei tăceri 
condamnabile în jurul crea
torilor de certă valoare și de 
frumoasă anvergură consti
tuie o crimă împotriva artei și 
a publicului.

Scriind aceste rînduri mi-a 
venit în minte pilda marilor 
înaintași Eminescu, Enescu, 
Luchian, Brâncuși care au 
dăltuit opere neperisabile, 
fără a șfi ce înseamnă senti
mentul josnic al urii fafă de 
arta colegului de generate, 
invidia, meschinăria. Și pilde 
similare pot fi întilnite și în 
deceniile pe care le trăim, 
printre cei dăruifi într-adevăr, 
cei care și-au făcut din artă 
singurul lor crez, singura lor 
rațiune de a exista.

Persistenta unor mentalități 
străine spiritului de creafie, 
mentalități care frizează imo
ralitatea și lipsa simfului de 
răspundere, care trădează o 
înțelegere greșită a artei — 
ca teren al unor compromisuri 
valorice și tîrguiel' mercantile 
— nu vor reuși să umbreas
că grădina noastră, ori să tul
bure izvorul de apă vie al 
cinstei și probității, al devo
tamentului fată de arta po
porului nostru.

Orizontul culturii ro
mânești contemporane, 
crescut organic din stra
turile profunde și trainice 
ale secolelor trecute, cu
noaște astăzi o uimitoare 
și permanentă expansiune, 
o înflorire multiformă, 
încărcată de frumusețea 
echilibrului și a măsurii. 
Mărturiile acestei creșteri 
pot fi detectate cu ușu
rință, de la gestul co
tidian, simplu dar ritual, 
al muncitorilor — crea
tori de cultură materială, 
pînă la gînd urile mate
rializate ale savantului 
sau artistului — producă
tori de cultură spirituală. 
Creativitatea aceasta mi
rifică, cu suflul ei adînc 
uman, rod al trudei inte
ligente și talentate, repre
zintă modul firesc prin 
care se obiectivează po- 
tențialitâțile deplin descă
tușate ale unui popor în
zestrat cu cele mai alese 
însușiri.

Nu de mult am zăbovit 
asupra paginilor cărții 
acad. Ath. Joja, purtînd 
un titlu frumos și suges
tiv : Logos și ethos (Edi
tura politică, 1967). Re
unind o culegere de 
studii scrise în ultimii ani, 
volumul, prin întreaga sa 
substanță, prin soliditatea 
geometrică a demonstra
ției, dar și prin spiritul 
său de finețe, face parte 
din acel șir al faptelor de 
cultură care aduc un spor 
d‘e valoare filozofiei ro
mânești contemporane.

într-adevăr, studiile 
privind filozofia antică, 
cele dedicate lui Engels 
despre istoricitatea logicii 
formale, clasificării știin
țelor, cu privire la dialec
tica marxistă, istoria filo
zofiei românești și cel fi
nal — închinat profilului 
spiritual al poporului nos
tru descriu aria largă de 
preocupări a acestei cu
legeri care înfățișează în
tr-o viziune unitară as
pecte, aparent atît de di
verse. ale istoriei filozo
fiei universale.

Preocupat stăruitor de 
problemele logicii, preo
cupări marcate de apariția 
a două masive și impre
sionante volume de Studii 
de logică, acad. Ath. Joja 
a adus o contribuție va
loroasă la depistarea mo
dului specific și profund 
original, „demiurgic", prin 
care formele și structurile 
logice realizează trans
cripția logosului obiectiv, 
opera sa asigurîndu-i o 
prezență prestigioasă nu 
numai în cîmpul scrisului 
românesc, ci și pe frontul 
mai larg al literaturii fi
lozofice marxiste.

Logos și ethos, prin nu
meroase aspecte, ne apare 
ca o continuare organică 
a preocupărilor existente 
în Studii. Astfel, pledind
— prin însăși consecvența 
preocupărilor sale — îm
potriva oricărei risipiri de 
energie, aplecat concen
tric și neobosit asupra 
obiectului pe care și l-a 
propus să-1 investigheze, 
privindu-1 mereu din 
unghiuri și raporturi noi, 
aducînd continenter et 
gradatim fapte și argu
mente, meditînd asupra 
textelor unor iluștri îna
intași dar scrutînd și spa
țiul alb dintre rînduri, 
emițînd apoi propriile sale 
ipoteze, acad. Ath. Joja 
oferă cititorului o implici
tă dar autentică și splen
didă imagine a logosu
lui și ethosului muncii 
științifice, trăsături defi
nitorii ale propriului său 
scris. Ath. Joja spune un
deva că „adevărul — 
aletheia în limba greacă
— este un cuvînt patetic ; 
el înseamnă mai mult de
cît veritas, Wahrheit sau 
Truth; înseamnă a înlă
tura uitarea, a înlătura 
ceea ce ascunde, a înlă
tura secretul ce ține în
văluită esența lucrurilor, 
natura lor adevărată". 
Patetismul acestui cuvînt 
mi se pare a fi unul din 
resorturile adînci, pro- 
pensive, ce pun în mișcare 
însăși gîndirea filozofului 
român. Efortul său e în
dreptat tocmai spre „înlă
turarea secretului ce ține 
învăluită esența", filozofia 
asemănîndu-se pentru 
Ath. Joja cij munca înde
lungată depusă pentru ex
tracția radiumului. Sapi 
mult și greu pentru a ex
trage o părticică de ma
terie ; o parte cvasiinco- 
mensurabilă, dar valo

roasă, infinit mai valo
roasă decît întreaga can
titate de steril, căci radiu- 
mul e chintesență. Phi- 
Iosophia ut poesis ! Lu
mina esențialului desco
perit se revarsă apoi gene
roasă asupra particulare
lor din care a fost extrasă, 
le dă o semnificație și o 
forță, generate de cuprin
derea lor conceptuală, 
înainte necunoscute,

Accedînd spre esențe, 
grație travaliului depus 
de atîția ani, acad. Ath. 
Joja, prin Logos și ethos 
ne oferă prilejul de a 
privi mereu cu alți ochi, 
din alte perspective, în- 
tr-un caleidoscopic joc de 
lumini, o problematică fi
lozofică ce a frămîntat 
gîndirea umană mii de 
ani, începînd cu gre
cii antici — pe care 
filozoful român îi cunoaște 
atît de bine, contribuind 
substanțial, printr-o nu
anțată și interioară înfăți
șare, la o mai dreaptă re
prezentare pe care ne-o 
putem face astăzi despre 
o lume de idei apusă, dar 
nu moartă — și pînă în 
zilele noastre.

Dintr-o atare perspec
tivă, surprinzătoare de 
esențe, Ath. Joja reușește 
să stabilească raporturi, 
punți de trecere, schim
bări de direcții și soluții 
în cadrul unei problema
tici ce trece prin heracli- 
tism, eleatism, aristotelism 
sau stoicism și poate /fi 
regăsită, într-o formă1- _ \u 
alta, în neopozitivism, 
fenomenologism, existen
țialism și, evident. în 
marxism.

Același elan spre cu
noașterea esențialității 
face posibil ca preocupă
rile de strictă speciali
tate ale logicianului să se 
reverse spre o problema
tică filozofică cu un re
gistru mult mai amplu, 
reflexia vizînd nu numai 
logosul ca atare, structu
rile și formele sale obiec
tive și subiective ci, am 
spune, și condiția umană 
a logosului. Din acest 
punct de vedere, ultima 
sa carte aduce cu sine o 
dublare a reflexiei logice 
stricte cu o reflexie de 
antropologism filozofic, a 
cărei reverberație ®ț i ’’ - 
țirri mai puternic 
decît în alte lucrări pre
cedente. Să fie aceasta o 
sensibilă „abatere" de la 
mai vechi îndeletniciri ? 
Nicidecum. E, în fond, și 
aici, prezentă una din 
constantele gîndirii acad. 
Ath. Joja.

Pe linia acestei „tre
ceri" necesare prin so
cietate și care reprezintă, 
prin excelență, un/țliiul de 
vedere al oricărei cerce
tări marxiste, gravitează 
întreaga meditație filozo
fică antropologică, gene
ros și inedit prezentă în- 
tr-un volum care aparține 
unui consecvent logician. 
Ceea ce demonstrează 
încă o dată că specializa
rea, și în filozofie, sau mai 
ales în filozofie, presu
pune. necesarmente, exis
tența unui solid temei de 
cultură filozofică generală 
și de cultură generală pur 
și simplu. Specializarea 
nu se confundă nici în 
acest domeniu cu îngusti
mea unilateralității.

Prin ținuta ei științifi
că elevată, cartea acad. 
Joja se adresează, firește, 
în primul rînd, cercetăto
rilor în domeniul filozo
fiei, celor preocupați să 
descifreze articulațiile e- 
sențiale ale istoriei logicii. 
Lucrarea prezintă, totoda
tă, interes și utilitate pen
tru toți cei ce doresc să 
dobîndească o perspectivă 
filozofică asupra dezvol
tării culturii.

Nu întîmplător Logos și 
ethos se încheie cu un e- 
seu-corolar, luminos și to
nic, exemplar prin forța 
arcadelor și înălțimea boi
tei sale sintetice: „Profilul 
spiritual al poporului ro
mân". încercînd să creio
neze particularitățile ce 
definesc fizionomia mo
rală a poporului nostru, 
acad. Ath. Joja distinge, 
printre altele, înrădăci
narea originară a acestui 
profil in orizonturile 
logosului, un profil în 
care patosul apare or
donat de bona mens, 
și dreaptă judecată. A- 
cestea-mi par a fi și coor
donatele între care se 
mișcă și Logos și ethos.

Dumitru GHIȘE



SCÎNTEIA marți 27 februarie 1968 PAGINA 5

Toate eforturileTELEGRAMEEXTERNEde-a XX-a ani- 
oamenilor mun-

vizitat obiective economice și so- 
cial-culturale din București, Plo
iești și

.4»£
Ii

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, reprezentantul permanent 
al Republicii Socialiste România în 
Consiliul de Ajutor Economic Re
ciproc, a plecat luni dimineața la 
Moscova pentru a participa la lu
crările celei de-a 33-a ședințe a 
Comitetului Executiv al C.A.E.R.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășul Janos 
Fazekaș, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, miniștri, repre-

zentanți ai unor instituții centrale 
economice.

Au fost de față A. V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai ambasadei.

★
La Moscova, pe aeroport, se aflau 

în întîmpinare M. A. Leseciko, 
vicepreședinte al Consiliului 
Miniștri al U.R.S.S., precum și 
dor Marinescu, ambasadorul 
mâniei în Uniunea Sovietică.

(Agerpres)

de
Teo-
Ro-

Uhm-uv ura™»ieri, în țară : vremea a continuat să se răcească în toate zonele geo- Ey3 £8 grafice ale țării. Cerul a fost va-W la u e; a W La riabil în Oltenia și acoperit în
H.i»m rest. Au căzut precipitații, maiales sub formă de ninsoare, în Transilvania și Moldova. în Banat, Muntenia și Dobrogea precipitațiile au fost izolate. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări în Bărăgan, Dobrogea și Moldova din sectorul nordic. Temperatura aerului la ora 14 oscila între minus 6 grade la Tg. Neamț și Cotnari și plus 14 grade la Tg. Jiu.

In București: vremea s-a răcit. Cerul a fost acoperit. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări din sectorul nord-est. Temperatura maximă 
a fost de plus 5 grade.

Timpul probabil pentru 28, 29 februarie și 1 martie. In țară : vreme relativ rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ninsori locale. Vînt potrivit din sectorul nord-estic, cu intensificări din sud-est la începutul intervalului. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între minus 1'4 și minus 7 grade, în nordul tării și între minus 6 și plus 1 grad în sud, iar maximele între minus 4 și plus 
2 grade în nord și între plus 1 și plus 8 grade la sud. Ceață locală.

In București: vreme relativ rece, mai ales la începutul intervalului. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ninsori slabe. Vînt potrivit. Temperatura în scădere la început, apoi în creștere.

Cu prilejul celei 
versări a victoriei 
cii din Cehoslovacia, din februarie 
1948, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă a organizat luni 
seara la cinematograful „Republi
ca" din Capitală, un spectacol de 
gală cu filmul cehoslovac „Roman
ță pentru trompetă". A fost pre
zentat, totodată, un film documen
tar realizat recent de studiourile 
din Praga pe baza unor materiale 
autentice care înfățișează eveni
mentele ce au urmat imediat după 
eliberarea Cehoslovaciei pînă la 
victoria din februarie 1948.

Au participat Vasile Dinu, vice
președinte al Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Vasile 
Gliga, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., oa
meni de artă și cultură.

Au fost prezenți însărcinatul cu 
afaceri 
slovace 
marek, 
matice 
diplomatic.

înainte de spectacol, regizorul 
Ion Popescu-Gopo, vicepreședinte 
al Asociației cineaștilor, a vorbit 
despre însemnătatea evenimentului 
din 1948 în viața poporului ceho
slovac și despre realizările cinema
tografiei cehoslovace.

★
Luni a părăsit Capitala delegația 

oficială de 
la invitația 
Externe, a 
mentare în 
vizitei ziariștii 
discuții la instituții centrale și au

ad-interim al R. S. Ceho- 
la București, Karel Ko- 

șefi ai unor misiuni diplo- 
și alți membri ai corpului

ziariști suedezi, care, 
Ministerului Afacerilor 

făcut o vizită de docu- 
țara noastră. în timpul 

suedezi au avut

ASEARĂ, LA HANDBALT

CAMPIONATUL
HOCHEISTILOR

ÎJ3 fagi ms&i

noștri divizionari sîntHocheiștii de ieri din nou în febra întrecerilor pentru campionat. Programul primei etape a celui de-al treilea tur a cuprins două meciuri de tradiție în privința echilibrului de forțe manifestat pe teren de echipele respective în actuala stagiune hocheistică. A- gronomia Cluj, greu învingătoare a Tîrnavel Odorhei în primele două dispute.directe, a .cîștigat ieri la un ĂlihcQrrecare singur edifică pe oficine : 14—1. . «i f,Prin prisma antecedentelor se a- nunța, de asemenea, echilibrată și partida dintre Avîntul Miercurea Ciuc și I.P.G.G.-București. De această dată, jocul a început în nota de dominare a bucureștenilor. Aproximativ la mijlocul primei reprize, la interval de numai cîteva secunde, ei au deschis scorul și apoi l-au majorat la 2—0. Echipa din Miercurea Ciuc a căutat apoi să refacă handicapul, dar eforturile i-au fost zadarnice. Repriza secundă s-a reluat deci de la scorul de 2—0 pentru I.P.G.G. în următoarele 20 de minute însă, a fost rîndul celor de la Avîntul să domine și să marcheze două goluri. Cum în ultima repriză nici una din- echipe nu a reușit să marcheze, Scorul final a rămas 2—2.Steaua — Avîntul Gheorghieni 19—2. Scorul nu trebuie considerat totuși o performantă pentru învingători ; hocheiștii din Gheorghieni s-au prezentat sub orice nivel.Astăzi, tot pe patinoarul „23 August", . au loc meciurile : Avîntul ghieni — Dinamo București Avîntul Miercurea Ciuc — Odorhei (ora 17), Steaua (ora 19).

® România — Islanda
@ Revanșa mîineAseară, în meciul amical cu selecționata landei, doar o cători pentru pionatele mondiale din 1970 și, probabil, la Jocurile Olimpice din 1972.Din lotul utilizat de antrenorii Nedef și Trofin au lipsit in cor- pore selecționabilii, destul de numeroși, ce activează în echipa Steaua, aflată in pregătire pentru apropiatele semifinale ale „Cupei campionilor europeni". Totuși, chiar și fără prezență îui’ Gruia, O.țșlesț,...Gpxaiț..și‘'‘47! -’altor steliști valoroși, forrpăția ■ ali-f,/ niată își merită titulatura de selecționată națională. întrucît cuprindea, cu mici excepții, jucători cu bogată experiență. Avînd în vedere și valoarea destul de ridicată a handba- liștilor islandezi, meciul promitea, prin urmare o dispută interesantă;

masculină de handbal a Is- în Sala Floreasca au evoluat parte dintre cei mai buni ju- români vizați, deocamdată, a ne reprezenta tara la cam-

17-15
ia

6;

Așa a și fost în cele din urmă, însă reprezentanții noștri, deși au învins cu 17—15, au dat o replică neașteptat de inconstantă, cu multe variații de la „foarte bine" la „foarte slab" punînd nervii spectatorilor la grele încercări. O exemplificare grăitoare : în prima repriză, după un iureș soldat cu înscrierea a trei puncte consecutive in tot atîtea minute, ei au ratat surprinzător de multe ocazii clare (inclusiv un „7 m“), au primit goluri cu ușurință și la pauză erau conduși cu 9—5 ! Revenirea s-a produs abia în ultimul sfert de oră, cînd echipa noastră a preluat conducerea și‘ i-a reconfortat intrucîtva pe ' stistinătbrii săi prin realizarea cîtorva faze frumoase și eficace. Cele mai multe goluri pentru învingători le-a înscris Gatu (7). iar pentru învinși I. Hallsteinsson (5).Miercuri, la Cluj, are loc revanșa.
C. ANI

Brașov.
★

ce au dat spectacole la 
Brașov, corul de cameră

După 
Sibiu și 
și grupul folcloric al Universității 
catolice din Valparaiso-Chile, au 
prezentat luni seara un spectacol 
în sala Savoy a Teatrului „C. Tă- 
nase“ din Capitală.

Corul de cameră chilian, care în 
cei 15 ani de existență a desfășurat 
o susținută activitate concertistică, 
a interpretat pentru publicul bucu- 
reștean, din bogatul său reperto
riu, piese din creația compozitori
lor clasici și contemporani, un loc 
de seamă ocupîndu-1 muzica re
nașterii. Grupul folcloric, alcătuit 
din 16 persoane, a prezentat muzică 
și dansuri populare chiliene, acom- 
paniindu-se la instrumente muzi
cale specifice.

Printre persoanele oficiale pre
zente la manifestare se aflau acad. 
Ștefan Bălan — ministrul învăță- 
mîntului, Ion Brad, vicepreședinte 
ai Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe, 
precum și Rolando Stein, însărci
natul cu afaceri ad-interim al Re
publicii Chile la București.

(Agerpres)

DECLARAȚIA
PRIMULUI
MINISTRU
AL FRANJEI

ț
■

A apărut revista

.Probleme economice"J)

nr. 2/1968

muncitoreșticomunistePARIS 26 (Agerpres). ■— Majori
tatea guvernamentală va fi învinsă 
dacă toate elementele de dreapta 
nu se vor alia pentru a face față 
opoziției stîngii necomuniste și 
partidului comunist, a declarat luni 
la Asociația presei ministeriale, 
primul ministru al Franței, Geor
ges Pompidou. Această declarație 
— relatează France Presse — este 
considerată drept primul comen
tariu oficial după elaborarea „Plat
formei comune" între Partidul Co
munist Francez și Federația Stîngii 
Democratice și Socialiste (F.S.D.S.). 
Răspunzînd la o întrebare referi
toare la „disensiunile din sinul 
majorității guvernamentale", pri
mul ministru francez și-a exprimat 
convingerea că sprijinul acordat de 
această majoritate guvernului său 
nu se va dezminți. Primul ministru 
a lansat un apel la colaborare tu
turor forțelor centriste, apreciind 
drept „absurd" faptul că acestea 
rămîn în opoziție din moment ce 
platforma lor nu este chiar „atît 
de îndepărtată de politica guver
namentală".

Referindu-se la raporturile fran- 
co-americane, Pompidou și-a ex
primat regretul față de „mișcarea 
de opinie împotriva Franței care 
tinde să se manifeste în Statele U- 
nite“. El a recunoscut că poziția 
franceză în problema războiului 
din Vietnam este foarte îndepărta
tă de punctul de vedere american. 
De asemenea, premierul francez a 
menționat că între Washington și 
Paris există divergențe sensibile în 
legătură cu situația din Orientul 
Apropiat și reforma sistemului 
monetar internațional.

Afirmînd că guvernul francez nu 
intenționează că acționeze în di
recția modificării climatului actual 
în relațiile franco-americane, pre
mierul Pompidou a adăugat că 
„este acum rîndul oamenilor cu 
răspundere americani să facă cu
noscut că chiar dacă există diver
gențe între cele două națiuni ale 
noastre este preferabil să păstrăm 
sîngele rece și să rămînem prie
teni".

(Urmare din pag. I)
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ordinii 
nostru

stricta respectare a normelor și 
principiilor de independență și 
egalitate a partidelor, pe aportul 
propriu de inițiativă, gîndire și ac
țiune revoluționară a fiecărui 
partid.

Unitatea mișcării comuniste, 
combativitatea și influența ei asu
pra dezvoltării contemporane sîni 
condiționate nemijlocit de unitatea, 
tăria și capacitatea de luptă a fie
căruia din detașamentele ei. în a- 
ceastă lumină apare și mai clar cît 
este de important ca fiecare partid, 
care poartă o răspundere istorică 
față de clasa muncitoare și față da 
poporul din care face parte, să-și 
întărească unitatea organizatorică 
și ideologică, să lichideze orice ma
nifestare de scindare în rîndurile 
sale, să-și întemeieze politica pe 
cunoașterea aprofundată a realită
ților și cerințelor obiective ale dez
voltării din țara respectivă, să mi
liteze pentru unirea în jurul său 
a tuturor forțelor muncitorești și 
progresiste. Numai astfel un partid 
comunist poate să-și exercite rolul 
de avangardă a luptei revoluțio
nare din țara respectivă, să-și spo
rească influența în societate, să 
joace un rol tot mai de seamă în 
viața politică internă, aducîndu-și 
totodată aportul activ la cauza co
mună a luptei antiimperialiste, pen
tru socialism și pace.

Numai pe ac.eastă bază se poate 
clădi o unitate trainică, reală, da 
tip superior, se poate dezvolta so
lidaritatea internaț.ionalistă. atît de 
necesară cauzei partidelor comu
niste ; numai astfel ea va fi o armă 
puternică în lupta împotriva impe
rialismului și reacțiunii, pentru 
promovarea intereselor vitale ale 
proletariatului, ale popoarelor, 
pentru independență, democrație, 
pace și socialism.

După părerea partidului nostru, 
atît întîlnirea consultativă, cît și o 
viitoare consfătuire internațională, 
nu este îndreptățit să pună în dis
cuție și să critice linia politică in
ternă sau internațională a vreunui 
partid frățesc, nu trebuie să pronun
țe sentințe și să recurgă, sub nici o 
formă, la practica blamării sau 
condamnării altor partide, prac
tică ce a produs atîtea daune miș
cării comuniste ; în măsură să ju
dece activitatea unui partid sînt 
numai membrii săi, clasa munci
toare, poporul din țara respectivă, 
în nici un caz, participarea sau ne- 
participarea unui partid la o cons
fătuire internațională nu poate 
constitui un motiv pentru atribui
rea de calificative sau etichetări și 
nu trebuie să afecteze relațiile de 
colaborare tovărășească dintre par
tidele comuniste. în prezent, ar fi 
deosebit de important, ar avea un 
rol extrem de pozitiv în îmbună
tățirea climatului din mișcarea co
munistă, în crearea unor premise 
favorabile restabilirii unității, dacă 
toate partidele s-ar abține de la 
atacuri la adresa altor partide, dacă 
s-ar curma practica proferării de 
acuzații și invective, care nu este 
de natură decît să învenineze rela
țiile, să agraveze încordarea.

Partidul nostru consideră că în 
condițiile actualei stări de lucruri 
din mișcarea comunistă, esențial 
pentru organizarea unei consfătuiri 
internaționale este nu programarea 
cît mai grabnică, ci pregătirea ei 
temeinică, dezvoltarea de noi con
tacte și întîlniri, inclusiv de noi 
întîlniri consultative ale partidelor, 
pentru a se crea astfel premisele 
unei desfășurări fructuoase.

Partidul Comunist Român nu
trește convingerea că oricît de mari 
sînt dificultățile existente în re
lațiile dintre partide, ele pot fl 
învinse prin eforturi 
răbdătoare. Ceea ce 
dele comuniste și 
constituie factorul
care trebuie să precumpănească 
asupra oricăror dispute.

în ceea 
Comunist 
subliniat 
al P.C.R.
nu-și precupeți eforturile pentru 
dezvoltarea continuă a relațiilor 
cu toate partidele comuniste și 
muncitorești, pentru o abordare 
constructivă a tuturor problemelor 
mișcării 
nale, în 
solidării 
forțelor
perialismului. pentru pace și pro
gres social, pentru socialism". In 
acest spirit- și în numele acestor 
țeluri, se înscrie participarea par
tidului nostru la întîlnirea con
sultativă de la Budapesta.

Cu privire la problema 
de zi a consfătuirii, partidul 
împărtășește părerea exprimată și 
de numeroase alte partide frățești, 
că în condițiile actuale, aceasta ar 
trebui limitată la problema sarcini
lor concrete ale luptei împotriva 
imperialismului. De cea mai mare 
importanță ar fi ca în cadrul în- 
tîlnirii consultative să se analizeze 
ce ar trebui întreprins pentru a se 
erea condițiile ca la viitoarea con
sfătuire internațională să participe 
toate partidele comuniste și munci
torești și, în același timp, cum ar 
putea fi asigurată participarea și a 
altor forțe social-politice, care în di
ferite părți ale lumii duc o luptă 
activă, ascuțită, împotriva imperia
lismului. Tocmai în felul acesta 
consfătuirea ar putea constitui o 
manifestare de unitate, ar putea 
sluji intereselor majore ale consoli
dării unității întregului front anti- 
imperialist, ale coeziunii tuturor 
detașamentelor sale.

O cerință importantă este ca tu
turor partidelor comuniste, fără 
nici o excepție, să li se asigure 
deplina posibilitate de a lua parte 
la pregătirea sub toate aspectele a 
consfătuirii. Acest lucru este cu atit 
mai necesar cu cît în convocarea 
întîlnirii consultative nu s-a ținut 
seama de cerința consultării prea
labile a tuturor partidelor și s-au 
făcut discriminări în ce privește 
invitarea unor partide.

Partidul nostru apreciază că în
treaga activitate de pregătire a 
consfătuirii și consfătuirea însăși 
trebuie să se desfășoare pe bazele 
strictei respectări a normelor de 
relații dintre partidele comuniste 
și muncitorești. Principiile inde
pendenței, egalității în drepturi, 
neamestecului în treburile interne, 
respectarea dreptului fiecărui par
tid de a hotărî de sine stătător asu
pra politicii și activității sale prac
tice constituie legea de neclintit a 
colaborării dintre partidele comu
niste. în familia partidelor comu
niste și muncitorești nu pot exista 
partide „superioare" și partide „su
bordonate", nici un partid nu poate 
pretinde că deține un loc privile
giat. Aceste norme de relații sînt 
incompatibile cu tendințele sau în
cercările de a se impune partidelor 
puncte de vedere sau poziții pe care 
nu le împărtășesc, cu existența unui 
centru conducător și tocmai de 
aceea este inadmisibilă orice în
cercare de a reînvia, sub orice 
formă, ideea centrului conducător, 
idee de mult respinsă de viată și 
definitiv depășită istoricește. în con
dițiile specifice ale epocii contem
porane, ale marii diversități de 
împrejurări social-politice în care 
acționează partidele comuniste, ale 
creșterii gradului de maturizare a 
lor nu este de conceput decît o uni
tate de tip nou, superior, bazată pe

Revista publică articolele: 
însemnătatea social-economică 
a hotărîrilor Congresului al 
VI-lea al Partidului Comunist 
Român de dr. FLOREA 
DRAGNE, Cu privire la meca
nismul general al acțiunii le
gilor economiei socialiste de 
dr. N. N. CONSTANTINES- 
CU, Posibilitatea și avantajele 
utilizării indicatorului produc
ției nete la nivel de întreprin
dere de V. DUMITRESCU și 
N. GHICA, Despre eficiența 
activității de documentare ști
ințifică de A. S. BANCIU. Re
ducerea cheltuielilor materiale 
de producție în industria u- 
șoară de I. MARIN, Organi
zarea S.M.T. pe principiul ges
tiunii economice proprii de 
dr. D. STOIAN. Aspecte ale 
relațiilor economice ale Româ
niei cu tarile socialiste de dr. 
GHEORGHE SURPAT și NI
COLAE IONEL. Dezvoltarea 
cooperării economice și tehni- 
co-științifice dintre România 
și țările în curs de dezvoltare 
de dr. N. BELLI și I. BUR- 
ȘTEIN. Considerații cu privire 
la sfera d<‘ acțiune și conținu
tul legii dezvoltării inegale a 
țărilor sistemului mondial ca
pitalist de GH. BADRUS.

Revista mai publică mate
rialele : Centralismul democra
tic — principiu organizatoric 
fundamental în conducerea e- 
conomiei de dr. M. MEHE- 
DINȚU și dr. C. M. ENACHE. 
Structura economico-organiza- 
torieă a industriei de V. RO
TARU — la rubrica „Consul
tații" : în legătură cu unele 
posibilități de consolidare e- 
conomică a C.A.P. slab dezvol
tate de I. OȚELEA (Tg. Mu
reș) — la rubrica „Schimb de 
păre-i" : Eficiența economică a 
chimizării de dr. FL. GÎLCA 
Omul subiect al muncii de L. 
GHERGUȚ, în sprijinul stu
dierii cererii de mărfuri de P. 
DIOMO și V. SMARANDFS- 
CU. Pagini antologice de AR
MAND POPPER. O nouă edi
ție de texte alese din opera Iui 
Mihail Kogălniceanu de RA
DU C. DEMETREȘCU — la 
rubrica „Critică și bibliogra-

Comunicat
jugdslavo
sudanezKHARTUM 26 (Agerpres). — Khartum a fost dat publicității comunicat cu privire la convorbirile purtate de primul ministru sudanez, Mohammed Mahgoub, cu trimisul personal al președintelui Tito, Edvard Kardeli, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia. In comunicat se subliniază că cele doua părți au discutat probleme ale dezvoltării relațiilor politice și economice dintre Sudan și Iugoslavia, precum și o serie de probleme internaționale. Situația internațională actuală, se spune în comunicat, face necesar ca țările nealiniate să lupte alături de alte țări iubitoare de pace pentru zădărnicirea oricăror încercări de imixtiune în treburile altor țări, împotriva dezlănțuirii unor a- agresiuni locale și exercitării de presiuni.Edvard Kardeli i-a înmînat sedintelui Consiliului SupremStat al Sudanului, Ismail Al Azhari, un mesaj din partea președintelui R.S.F. Iugoslavia.

La un

Gheor- (ora 9), Tîrnava I.P.G.G. pre- de
“1

R. D. GERMANAEchipa noastrd in atac Foto : M. Andreescu

CORESPONDENȚA DIN BERLIN DE LA ȘT. DEJU

i

cu schiurile de la trambulină
ciștigat cursa de 1 500 m liber a patra performantă mondială

9

sociale 
legi

Germană) cu rezultatul 
de 6,20 m. Pe locul al 
doilea s-a clasat Vio
rica Viscopoleanu cu 
6,13 m.

european 
realizat de 

Badenski : 
Vechiul re-

(U.R.S.S.) — Galina Bakșeeva, Tomas Leius (U.R.S.S.) 2—6, 9—7, 7—5.
e La campionatele de natație ale Australiei, tînărul Gregory Brough (16 ani) a cu timpul de 16'51”9/10 — a probei.
o Concursul de sărituri desfășurat la Westby (S.U.A.) a revenit norvegianului Bjorn Wirkola, care a totalizat 249,2 puncte. Cele mai bune sărituri ale sale au măsurat 97,8 și 103 m.
o Revanșa meciului de polo pe apă R.D. Germană — Bulgaria, desfășurat la Magdeburg, a revenit gazdelor cu 12—5 (4—0. 2—3, 3—1, 3—1). In primul joc echipa R.D. Germane cîștigase cu 10—2.

® în finala probei de simplu a turneului de tenis de la Moscova Alexandr Metreveli (U.R.S.S.) l-a întrecut cu 6—4, 4—6, 9—7, 6—4 pe compatriotul său Tomas Leius. Rezultatele celorlalte finale : simplu femei : Virginia Wade (Anglia) — Galina Bakșeeva (U.R.S.S.) 6—1, 6—8, 6—4; Dublu mixt: Ana -Dimitrieva, Alexandr Metreveli

Sportivi ronsânî peste

La Praga s-a desfă
șurat un turneu inter
national de lupte gre- 
co-romane, la care a 
participat și echipa Di
namo București. Luptă
torii români au avut o 
frumoasă comportare, 
reușind să cîștige trei 
locuri I (Gheorghe 
Stoiciu — categ. 52 
kg ; Ion Alionescu — 
categ. 57 kg, Nicolae

„PREMIUL KAIWAHÂR"

Pesfe 300 de afleie 
și atiefi din 11 țări eu
ropene, printre care și 
România, s-au înfîlnit 
la concursul atletic de 
sală de la Belgrad. 
Proba de 400 m băr
bați s-a încheiat cu un 
nou record 
de sală, 
polonezul 
47”4/10.
cord — 47"6/10 — a- 
parjinea vest-germa- 
nului Manfred Kinder.

Foarte disputată a 
fost proba de săritură 
în lungime femei, în 
care vicloria a revenit 
atletei Loehnert (R. D.

Proba masculină de slalom special 
a tradiționalei competiții de schi 
„Premiul Kandahar" 
lui austriac Reinhard Tritscher 
timpul de 99”46/100, urmat de 
patrioții săi Herbert Huber ( 
22/100) și Harald Rofner I 
34/100). Francezul Guy Perillat 
cupat locul patru cu 101 ”47/100.

a revenit tînăru- 
cu 

com- 
(100” 
(100" 
a o-

Concursul de schi de la Varing- 
kollen (în apropiere de Oslo), care 
contează pentru „Cupa Mondială", a 
continuat cu proba de slalom special. 
La masculin victoria a revenit france
zului Patrick Russel cu timpul total 
de 107”35/100, urmat de Dumeng 
Giovanoli (Elveția) — 107“50/100 și 
Hekon Mjoen (Norvegia) — 107“ 
89/100. Proba feminină a fost cîști- 
gată de Kikki Cutter (S.U.A.) cu 93’ 
41/100, urmată ele Isabelle Mir (Fran
ța) — 93"95/100 și Wendy Allen
(S.U.A.) — 95”06/100.

® La concursul de atletism pe teren acoperit de la Berlin, cea mai bună performantă a fost obținută de Rita Schmidt (R.D. Germană) în proba de săritură in înălțime : 1,85 m. Pe locurile următoare s-au clasatBlagoeva (Bulgaria) — 1,73 m și Inkpen (Anglia) — 1,70 ni. Proba masculină similară a revenit suedezului Nilsson cu 2,09 m, iar cea de triplu salt lui Neumann (R.D. Germană) cu 16.24 m.

@ Belgrad — 
atletism pe te
ren acoperit

O fraga — 
lupte greco-ro 
mane

Martinescu — categ. 
97 kg), trei locuri II 
(Ion Enache — categ. 
70 kg, Gheorghe Po- 
povici — categ. 87 kg, 
Constantin Bușoiu — 
categ. peste 97 kg) 
și un loc III (Ion Ță- 
ranu — categ. 78 kg).

Dinamo București a 
ocupat primul loc în 
clasamentul pe echipe, 
urmată de formafiile 
Cehoslovacia A, Dy
namo Berlin și Ruda 
Hvezda Praga. lată cîș- 
tigătorii la celelalte 
categorii : 63 kg — 
Szvec (Cehoslovacia) ; 
70 kg — Pohl (R. D. 
Germană) ; 78 kg — 
Maha (Cehoslovacia) , 
87 kg — Kormanik 
(Cehoslovacia) ; peste 
97 kg — Kubat (Ce
hoslovacia).

In aceste zile, 
centrul atenției opiniei 
publice din R.D. Ger
mană se află proiectul 
noii Constituții, apro
bat de curînd de Ca
mera Populară.

In întreaga țară 
loc discuții publice 
amploare în jurul 
cestui document, 
vederea definitivării 
lui. Numeroși cetățeni 
participa activ la mi
tinguri, dezbateri în 
organizații de masă, 
în întreprinderi și car
tiere. în ultimul timp, 
asemenea adunări au 
avut loc la Berlin, 
Dresda, Potsdam, Ros
tock, 
orașe, 
noștri 
„Neues 
— studiază 
pentru că vor 
aducă o contribuție 
constructivă la marea 
dezbatere populară, la 
care sîntem chemați 
să participăm cu toții".

Noua Constituție, 
menită s-o înlocuiască 
pe cea adoptată in 
1949, marchează prin 
prevederile sale o 
etapă superioară în 
dezvoltarea primului 
stat german al munci
torilor și țăranilor pe 
calea socialismului, 
încă în cadrul dezba
terilor premergătoare 
prezentării proiectului • 
în Camera Populară, 
s-a arătat că Constitu
ția din 1949 și-a înde
plinit misiunea. Potri
vit spiritului și literei 
sale, ea a ajutat po
porul din R.D.G. să 
pășească pe calea so
cialismului. între timp,

Cottbus și a.te 
„C e t ă țe n i i 

— scrie ziarul 
Deutschland’* 

proiectul 
să-și

dezvoltarea socială a 
atins un stadiu în 
care sarcina prin
cipală a devenit con
struirea desfășurată 
a orînduirii socialiste. 
Proiectul noii Consti
tuții are menirea să 
reflecte acest nou sta
diu de dezvoltare și să 
constituie legea de 
bază a lui. După cum 
se arată în primul ca
pitol al documentului. 
Republica Democrată 
Germană este un stat 
al oamenilor muncii de 
la orașe și sate care, 
sub conducerea clasei 
muncitoare și a parti
dului ei marxist-leni- 
nist. înfăptuiesc îm
preună socialismul. 
Noua Constituție e me
nită să creeze cadrul 
cel mai propice pen
tru desfășurarea efor
turilor oamenilor 
muncii în vederea 
transformării R D G 
într-un puternic stat 
socialist, cu un înalt 
nivel de dezvoltare și 
cu o creștere rapidă a

forțelor de producție, 
cu o cultură și știință 
înaintate, cu un nivel 
de trai crescînd al 
populației.

Proiectul noii Con
stituții formulează con
comitent și bazele po
liticii externe a R.D. 
Germane. în document 
se subliniază că R.D.G. 
promovează o politică 
externă aflată în 
slujba păcii și socialis
mului, înțelegerii între 
popoare și securității. 
Baza politicii externe 
a statului o constituie 
colaborarea și priete
nia cu țările socialiste. 
Republica tinde de ase
menea — se arată în 
proiect — spre un sis
tem de securitate co
lectivă în Europa și 
spre stabilirea unor 
relații de pace pe plan 
mondial. în ce privește 
relațiile cu R F. a Ger
maniei. în proiect se 
precizează : „Stabilirea 
de relații normale și 
de colaborare între 
cele două state eer-

mane pe baza egalită
ții în drepturi consti
tuie o preocupare de 
amploare națională a 
Republicii Democrate 
Germane"

Ziarele publică zil
nic articole, răspunsuri 
la întrebările cititori
lor, precum și luări 
de poziții ale cetățeni
lor aparținînd / diferi
telor categorii
în sprijinul noii 
de bază a țării. în co
loanele presei, munci
tori, ingineri, membri 
ai cooperativelor agri
cole, reprezentanți ai 
intelectualității își ex
primă adeziunea fa’ă 
de prevederile noii 
Constituții.

Elaborarea noii Con
stituții este un prilej 
pentru oamenii muncii 
din această țară de 
a-și manifesta hotă- 
rîrea să-și sporească 
eforturile în activita
tea consacrată edifi
cării orînduirii socia
liste.

perseverente, 
unește parti- 
muncitorești 
fundamental

ce-1 privește, „Partidul 
Român — așa cum a 

recenta plenară a C.C.
— este hotărit de a

comuniste și internațio- 
vederea refacerii și con- 
acestcia, întăririi coeziunii 
care luptă împotriva im-



Budapesta

(MMM A PARTIDELOR

BUDAPESTA 26 (Agerpres). — 
Luni după-amiază, în sala hotelu
lui Gellert din Budapesta, s-a 
deschis întîlnirea consultativă a 
partidelor comuniste și muncito
rești. Participă reprezentanți a 64 
de partide. Delegația Partidului 
Comunist Român este alcătuită 
din tovarășii Paul Niculescu-Mi-

zil, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent și 
secretar al C.C. al P.C.R., și Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R.

La deschidere a rostit un 
discurs Jănos Kadăr, prim-secre- 
tar al C.C. al P.M.S.U.

Rezultatele 
alegerilor 
din Cipru

NICOSIA 26 (Agerpres). — Po
trivit cifrelor oficiale publicate luni 
la Nicosia, arhiepiscopul Makarios 
a fost reales președintele Republi
cii Cipru, cu o majoritate de 95 Ia 
sută din numărul voturilor expri
mate. El a obținut 220 900 de vo
turi din 231 000, în timp ce contra
candidatul său, Takis Evdokas, nu 
a obținut decît 8 500 de voturi, 
adică 3 la sută. Președintele 
Makarios a declarat în fața miilor 
de ciprioți greci adunați în piața 
Palatului prezidențial, că acceptă 
verdictul popular și că nu va pre
cupeți nici un efort „pentru a con
duce țara potrivit principiilor și 
intereselor naționale".

După cum se știe, programul po
litic al președintelui Makarios pre
vede întărirea independenței Ci
prului.

INTR-UN APEL ADRESAT DIETEI

51 DE PROFESORI UNIVERSITARI CER

Adoptarea unei declarații 

pentru interzicerea 
înarmării nucleare a Japoniei

” Khe Sanh și Da Nang 
sub tirul forțelor patriotice

TOKIO 26. — Corespondentul A- 
gerpres, F. Țuiu, transmite : Un 
grup de 51 de profesori universi
tari japonezi, printre care doi lau- 
reați ai premiului Nobel, au dat 
publicității la Tokio un apel co
mun cerînd ca organul legislativ 
suprem al statului, Dieta, să adop
te o declarație interzicind înarma
rea nucleară a Japoniei. Autorii a- 
pelului subliniază că argumentele 
cu care se respinge adoptarea de 
către Dietă a zmei asemenea decla
rații aruncă „o umbră întunecoa
să asupra viitorului țării". Ei arată 
că dacă Dieta adoptă declarația 
înfăptuiește „cea mai realistă mă
sură care ar contribui la secu
ritatea națională a Japoniei și ar 
servi cauzei păcii în lumea în
treagă".

După ce s-a anunțat că minis
trul agriculturii și silviculturii Ku- 
raiaschi. care cerea înarmarea nu
cleară a țării și revizuirea consti

tuției, a fost înlocuit îndată cu 
Naomi Nishimura, Dieta japoneză 
și-a reluat lucrările.

încurajate ele primul succes ca- 
re-1 constituie înlăturarea lui Ku- 
raiaschi partidele de opoziție își 
concentrează acum atenția asupra 
unor aspecte ale politicii guverna
mentale în domeniile apărării și re
lațiilor internaționale.

0 VICTORIE A DOCHERILOR I
PARIS 26. — Corespondentul A- 

gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Docherii din Lisabona au obținut 
o importantă victorie la alegerile 
pentru reînnoirea conducerii sin
dicale. Dintre cele două liste — a 
conducătorilor sindicatului depen
dent de patronat și cea pe care fi
gurau nume ale organizatorilor 
mișcării revendicative din 1967 
pentru sporirea salariilor — lista 
a doua a obținut majoritatea votu
rilor. Acest succes al listei demo
cratice este cu atît mai remarca
bil cu cit alegerile s-au desfășurat 
într-un climat de amenințări din 
partea patronatului și a poliției.

Potrivit știrilor, reacțiile oficiale 
sînt extrem de violente și se ma
nifestă temeri că vor fi intensifi
cate represiunile polițienești.

agențiile 
de presă
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Probleme 
majore 
ale Africii 
dezbătute la 
reuniunea
0. U. A.

SAIGON 26 (Agerpres). — Forțele Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud continuă să atace cu mortiere și rachete bazele americane de la Khe Sanh, Da Nang, aeroportul saigonez Tan Son Nhut, inițiind totodată, pe întreg teritoriul țării, acțiuni de hărțuire a inamicului. Agenția France Presse relatează că în urma atacurilor lansate de pa- trioți asupra bazei Khe Sanh, în rîn- dul celor 6 000 de infanteriști marini americani, încercuiți de aproape o lună de zile, au fost înregistrate noi victime. De asemenea, un avion cu reacție și un elicopter, aparținînd forțelor americane, au fost doborîte. Datorită puternicului baraj de foc al unităților F.N.E. care țin într-un a- devărat clește baza Khe Sanh, aprovizionarea trupelor americane devine pe zi ce trece tot mai dificilă.

Referindu-se la situația de la marea bază Da Nang, corespondentul agenției Associated Press, Bob Oilman, relatează că, duminică, în perimetrul bazei au căzut 350 de proiectile și rachete. Zilnic în apropierea acestei baze, unități americane sînt nevoite să angajeze lupte cu patrioții.O altă zonă unde se desfășoară lupte intense este cea a Saigonului. Corespondentul agenției Reuter, Richard Paris, transmite că unitățile F.N.E. au atacat trupele de parașu- tiști saigonezi la numai 10 kilometri de centrul Saigonului. Două posturi guvernamentale situate în apropierea capitalei sud-vietnameze au fost supuse bombardamentelor cu rachete. Ciocnirile și schimburile de focuri între forțele patriotice și u- nități americano-saigoneze continuă

Populația R. D. Vietnam depune eforturi susținute pentru ca economia țării să nu aibă de suferit de pe urma bombardamentelor americane ce continuă să se abată asupra teritoriului țării. în fotografie: un grup de pon- tonieri lucrînd la amplasarea unor noi mijloace de traversare a apei
S.U.A. trebuie să discute cu F.N.E.

și în apropierea aeroportului Tan Son Nhut.Orașul Hue, fosta capitală imperială, este în mare parte distrus după cele 26 de zile de lupte crîncene între patrioți și unitățile americano- saigoneze. „Orașul apare ca un cîmp de luptă din cel de-al doilea război mondial, scrie Derek Wilson, unul din corespondenții agenției France Presse. Ziaristul francez relatează că în partea sudică a rîului Parfu- murilor, care traversează orașul Hue, au reapărut elemente ale F.N.E.în timpul luptelor de la Hue, scrie corespondentul, trupele saigoneze au avut aproximativ 2 000 de morți și răniți, iar infanteriștii marini a- mericani aproape 1 000.în regiunea Deltei fluviului Mekong, patrioții au bombardat cu rachete și mortiere pozițiile inamice din orașele Can Tho și Mi Tho.In același timp, patrioții au continuat să atace liniile de comunicații strategice utilizate de forțele a- merieahe și saigoneze pentru a menține legătura între unitățile dispersate pe teritoriul Vietnamului de sud. Astfel, au fost distruse unele sectoare ale șoselei nr. 1 din apropierea orașului Quang Ngai. în prezent secțiunea nordică a acestei șosele a devenit inutilizabilă.Pe de altă parte se anunță că generalul Earle Wheeler, președintele ■ Comitetului mixt al șefilor de stat major din S.U.A., a părăsit Sai- gonul fără să aducă precizări asupra concluziilor la care a ajuns în cursul convorbirilor pe care le-a a- vut cu generalul Westmoreland, comandantul trupelor americane din Vietnamul de sud.Potrivit unor informații, generalul se înapoiază la Washington cu intenția de a propune trimiterea în Vietnamul de sud a 800 de elicoptere și a altor 100 000 de militari. Un purtător de cuvînt american a refuzat însă să comenteze aceste informații.

Procesul foștilor 
comandanți 
ai aviației R.A.U. 
va fi rejudecatCAIRO 26 (Agerpres). — Citind surse guvernamentale egiptene, agențiile de presă anunță că procesul foștilor conducători ai aviației R.A.U. considerați răspunzători pentru loviturile primite Ia 5 iunie din partea forțelor israeliene va fi rejudecat. Tribunalul militar suprem din Cairo a pronunțat recent sentința în procesul amintit, condamnînd pe mareșalul Mohammed Sedki .Mahmoud, fost comandant al forțelor aeriene ale R.A.U., la 15 ani închisoare, iar pe comandantul apărării aeriene, vi- cemareșalul Izmail Labib, la 10 ani. Celelalte două persoane implicate în proces, comandantul aviației de pe frontul din Sinai, vicemareșalul Hamid Dogeid, și comandantul șef adjunct al forțelor aeriene ale R.A.U., mareșalul Gamal Afifi, au fost a- chitate.Hotărîrea privind rejudecarea procesului a survenit după ce ministrul apărării al R.A.U., generalul Mohamed Fawzi, a anunțat, în cadrul reuniunii de duminică seara a Consiliului de Miniștri egiptean, că nu a- probă sentința în procesul celor patru foști comandanți. Reuniunea de duminică a fost consacrată examinării situației interne create în urma demonstrațiilor studențești care au avut loc în unele orașe în semn de protest împotriva sentinței pronunțate de Tribunalul militar suprem. După cum relatează agenția France Presse, participanții la demonstrații au cerut o pedeapsă mai aspră.

transmit:
Leopold Senghor a fost re

ales președinte al Republicii 
Senegal, a anunțat duminică noaptea Ministerul de Interne senegalez. Alegerile prezidențiale s-au desfășurat duminică, paralel cu alegerile legislative. Rezultatele acestora urmează să fie comunicate în cursul zilei de luni.

.r
(Luni a sosit la Belgrad o 

delegație a organizațiilor ob
ștești din România, condusă de Constantin Herescu, secretar al C.C. al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, care la invitația Conferinței republicane a Uniunii Socialiste a Poporului Muncitor din Serbia, face o vizită în această republică.

La Roma a fost dat publici
tății comunicatul cu privire la vizita în Italia a unei delegații a Comitetului Central al P.S.U.G., condusă de Paul Verner, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G. în cursul convorbirilor care au avut Ioc între delegațiile P.C.I. și P.S.U.G., se spune în comunicat, au fost discutate probleme de interes reciproc pentru cele două partide, precum și probleme privind situația internațională și mișcarea comunistă și muncitorească mondială. S-a constatat dezvoltarea pozitivă și crescîndă a relațiilor dintre cele două partide.

In zonele rurale braziliene se duce o campanie de inițiere a populației în vederea folosirii unor metode raționale de cultivare a pă- mîntului

(Urmare din pag. I)

DECLARAȚIA SENATORULUI FULBRIGHT
NEW YORK 26 (Agerpres). — 

Protestele împotriva războiului din 
Vietnam se intensifică în Statele 
Unite. Senatorul Fulbright a califi
cat într-o nouă declarație duminică 
drept „nejustificate" atacurile ae
riene ordonate de președintele 
Johnson asupra Republicii Demo
crate Vietnam. Incidentul din Gol
ful Tonkin din august 1964, a spus 
senatorul Fulbright, se află la baza 
greșelilor făcute în problema viet
nameză. Timp de trei ani, guvernul 
american a putut să ia, fără nici 
un fel de declarație oficială de 
război aprobată de Congres, orice 
hotărîri care au făcut din conflictul 
vietnamez ceea ce este el în pre
zent, a adăugat Fulbright. Războiul 
din Vietnam este din punct de ve
dere politic „o cauză dezastruoasă 
pentru--Statele Unite, care nu au

nici un fel de justificare să-l con
tinue". Fulbright s-a pronunțat îm
potriva oricărei folosiri a armei 
atomice în Vietnam și a condamnat 
recentele arestări de oameni poli
tici în Vietnamul de sud, care ilus
trează o dată în plus instabilitatea 
regimului saigonez susținut de a- 
mericani.

într-un alt interviu, acordat zia
rului mexican „Excelsior", senato
rul Fulbright a afirmat că ideea 
creșterii în continuare a efectivelor 
americane staționate în Vietnam 
este „absurdă".

Dacă guvernul Statelor Unite do
rește realmente tratative, dat fiind 
că luptă împotriva Frontului Națio
nal de Eliberare, „trebuie să dis
cute cu Frontul Național de Elibe
rare", a arătat Fulbright.

Andreas Papandreu a acceptat să preia conducerea

„MIȘCĂRII PANELENICE DE ELIBERARE"
STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 

Andreas Papandreu, unul din lide
rii partidului Uniunea de centru 
din Grecia, aflat în exil, a declarat 
la Stockholm că a acceptat să preia 
conducerea „Mișcării panelenice 
de eliberare". El a spus că din a- 
ceastă organizație pot face parte 
toți grecii, atît cei din țară cît și 
din străinătate, independent de a- 
partenența lor politică. Singura 
condiție este ca ei să sprijine pro
gramul general democratic pentru

„o Grecie liberă de mîine". El a 
refuzat să răspundă la o întrebare 
referitoare la acțiunile pe care le 
va întreprinde noua organizație 
pentru a răsturna regimul militar 
din Grecia. „Metodele noastre vor 
fi în funcție de circumstanțe", s-a 
limitat să declare el. A. Papandreu 
a făcut din nou apel la puterile oc
cidentale să nu acorde ajutor mili
tar și financiar guvernului de la 
Atena.

din Texas. Același drum, 
potrivit unei știri trans
mise de agenția da
neza „Ritzaus Bureau' 
urmează să-1 ia un strat 
de gheață pe care „ame
ricanii intenționează să-l 
disloce de pe o supra
față de aproximativ 50 000 
mp".

Revista vest-germană 
„Der Spiegel" relatează 
de la fața locului: „La 
aproximativ 200 metri de 
groapa provocată de a- 
vionul în cădere, geniștii 
au amenajat o platformă 
specială pentru elicop
tere. Zi de zi ei depistea
ză în zăpadă și sub ea 
schije și fragmente de 
bombe. 75 de polițiști pă
zesc neîntrerupt locul un
de zăpada a fost conta
minată. Vor izbuti ei să 
îndepărteze periculoasele 
„talismane ale morții" ? 
Judecind după înseși afir
mațiile cercetătorilor de 
acolo, inserate într-un nu
măr al ziarului „Washing
ton Post' „ei nu vor reuși 
niciodată să găsească 
toate fragmentele bom
belor".

Specialiștii apreciază 
că, dacă radioactivitatea 
va crește, vor pieri atît o 
parte a faunei maritime 
a Groenlandei — peștii, 
creveții, morsele — cît și 
unele specii terestre, de 
pildă renii, ce asigură 
existența băștinașilor. Iar 
dacă plutoniul s-a men
ținut sub forma unor par
ticule de metal, arată un 
comentator englez de Ia 
„Daily Mail", curentul 
golfstream le va purta 
spre ocean, la sud de 
Newfoundland, spre apele 
cele mai populate cu peș
te din lume.

Desigur, ar fi imposibil

de prevăzut pe de-a în
tregul surprizele rezervate 
Groenlandei de catastrofa 
aeriană de la Thule. Un 
lucru este însă cert. Ea 
a ridicat vălul de mister 
ce acoperea această ba
ză aeriană. Presa rela
tează că Thule, constru
ită în 1951 pe gheața con
tinentală, care are o gro
sime de 300 metri, dispune 
de două piste de zbor 
capabile să primească 
cele mai grele bombar-

cele 3 avanposturi ame
ricane ale sistemului ra
dar de prevenire din vre
me împotriva zborurilor 
rachetelor balistice ; în a- 
celași timp, în caz de a- 
larmă, echipajul avionu
lui trebuia să execute un 
„anumit" ordin...

Referindu-se la decla
rațiile unor personalități 
de la Washington, agen
ția France Presse arată 
că în general din cele 
600 de avioane care con

THULE- 

o chemare la rațiune

diere de care dispune 
flota aeriană a S.U.A. Tu
nete săpate în gheață 
găzduiesc uriașe hangare, 
depozite de armament, lo
cuințe subterane pentru 
cei 1 700 militari ameri
cani, tranșee care să asi
gure în caz de nevoie 
securitatea personalului. 
Un „tunel metro" leagă 
baza de portul construit 
în apropiere.

Potrivit agenției U.P.I., 
în ziua catastrofei avio
nul „B—52" efectua o 
cursă cu dublă misiune. 
Pe de o parte, ruta sa 
deasupra Oceanului în
ghețat de Nord îi permi
tea să verifice buna 
funcționare a sistemului 
radar de la baza Thule, 
considerată ca punctul 
cel mai îndepărtat din

stituie parcul de aeronave 
al aviației strategice a- 
mericane, un număr ținut 
secret se află permanent 
într-o stare de „pregătire 
de luptă". Astfel de zbo
ruri se desfășoară de-a 
lungul cîtorva trasee. 
Pe cel sudic, trecînd 
prin Spania, Italia, Gre
cia și retur s-a pro
dus binecunoscutul ac
cident de la Palomares. 
S-a calculat că dacă bom
bele pierdute acolo ar fi 
explodat, ele ar fi distrus 
viața pe teritoriul Spani
ei, Portugaliei și în parte 
al Franței. Alte rute ur
mează direcția nordică — 
prin S.U.A. și Canada spre 
țărmul Groenlandei, baza 
Thule și înapoi în S.l A. 
Deasupra populației din 
aceste vaste teritorii pa-

trulează ■ necruțător pri
mejdia morții atomice. Nu 
este nevoie să studiezi 
teoria probabilităților, a- 
rată ziarul britanic „Daily 
Mirror", pentru a presu
pune că, mai curînd sau 
mai tîrziu, se va produce 
o explozie neprevăzută a 
bombei atomice". Nu mai 
puțin îngrijorătoare apare 
eventualitatea dezvălui
tă de ziarul belgian „La 
Wallonie". „Nimic nu de
monstrează, scrie acesta, 
că bombele nu vor ex
ploda în timpul unui nou 
accident asemănător, de 
pildă, în zona bazelor a- 
mericane sau la sediul 
N.A.T.O. în afară de dis
trugerea oricărei forme de 
viață din acea regiune, 
oare o astfel de catas
trofă n-ar putea declanșa 
concomitent (în urma unei 
interpretări greșite a fap
telor) și un război ato
mic ?" — se întreabă zia
rul.

Faptele confirmă me
reu și mereu că patru
lările de avioane ameri
cane purtătoare de bombe 
nucleare, existența de ba
ze atomice pe teritorii 
străine pun în primejdie 
milioane de vieți, fac 
să sporească tensiunea 
internațională și riscu
rile unui război atomic 
cu consecințe incalcula
bile pentru omenire. A- 
ceste adevăruri își fac 
loc tot mai adînc în 
conștiința oamenilor de 
pretutindeni. Thule, ca și 
Palomares, constituie un 
puternic semnal de a- 
larmă, un îndemn la mo
bilizarea tuturor forțelor 
iubitoare de pace și pro
gres în lupta pentru o- 
prirea cursei înarmărilor 
atomice, lichidarea stocu
rilor atomice existente, în
lăturarea pericolului unui 
război termonuclear.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a cerut trimisului 
său special în Orientul Apro
piat, Gunnar Jarring, să se 
înapoieze la New York în vederea unor întrevederi privind perspectivele unei noi etape în consultările cu Israelul și cu statele arabe. Jarring va sosi miercuri la New York. După o scurtă ședere la sediul O.N.U., Jarring se va reîntoarce în Orientul Apropiat pentru a-și relua misiunea.

Remanierea guvernului aus
tralian a fost anunțată luni de primul ministru John Grey Gorton. Conducerea Ministerului Armatelor a fost preluată, în urma remanierii, de Phillip Lynch. Alte trei portofolii au fost, de asemenea, transferate unoi noi miniștri.

Un acord privind dreptul ce 
se acordă cetățenilor bulgari 
de origine turcă de a se muta 
din Bulgaria în Turcia a fost parafat în urma convorbirilor purtate între delegațiile celor două țări. Dreptul de mutare se acordă acelor ce-, tățeni bulgari de origine turcă care au relații de rudenie cu cetățeni bulgari de origine turcă plecați din Bulgaria în Turcia înainte de 1952.

Misiunea de bunăvoință a 
R. P. Mongole, care a făcut o vizită în Japonia, a părăsit Tokio ple- cînd spre patrie. Cu prilejul acestei vizite a fost constituită Asociația de prietenie Japonia—Mongolia. în declarația comună cu privire la vizita misiunii de bunăvoință mongole în Japonia, se arată că cele două părți au căzut de acord asupra necesității normalizării relațiilor dintre țările lor și extinderii schimburilor comerciale. A fost relevată necesitatea stabilirii relațiilor diplomatice între cele două țări.

La Vina del Mar, Chile, s-a 
deschis expoziția „Peisaje și 
tipuri din Republica Socia
listă România", completată cu un ansamblu de obiecte de artizanat. Expoziția a fost inaugurată de primarul orașului Vina del Mar, Juan Andueza Silva. Din partea ambasadei române a luat cuvîntul la deschidere Gheorghe Luca, însărcinat cu afaceri a. i. Expoziția se bucură de un frumos succes, deschiderea ei fiind marcată prin știri și comentarii în presă și radio.
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Timp de cinci zile, Ia Addia 
Abeba s-a desfășurat sesiunea 
Consiliului ministerial al Organi
zației Unității Africane. în discu
ția miniștrilor de externe africani 
s-au aflat probleme centrale care 
preocupă în zilele noastre conti
nentul african : lupta anticolonia
listă și antiimperialistă, lărgirea 
colaborării economice, sociale și 
culturale între țările Africii.

A fost așteptat cu interes și a 
stîrnit vii dezbateri raportul pre
zentat de comitetul eliberării —• 
organ al O.U.A. — întocmit la ulti
ma sa întrunire de la Conakry. 
Autorii raportului au făcut o tre
cere în revistă a situației existente 
în Africa de sud-vest, Republica 
Sud-Africană și Rhodesia, ca ur
mare a aplicării politicii de apart
heid de către cercurile rasiste și 
a făcut o analiză a evoluției miș
cării de eliberare națională în te
ritoriile africane aflate încă sub 
dominația colonială.

Raportul, cît și expunerile repre
zentanților mișcărilor populare de 
eliberare din Africa, prezenți la 
Addis Abeba, conturează tabloul 
impresionant al luptei pentru inde
pendență, duse cu arma în mînă 
de popoarele Guineei portugheze, 
Angolei și Mozambicului, relevîn-

CORESPONDENȚA DIN ALGER 
DE LA iG. BENGA

du-se succesele obținute de pa
trioții din aceste teritorii atît în 
confruntarea armată cu trupele 
coloniale, cît și în instaurarea unei 
vieți noi în regiunile eliberate. în 
același timp s-a subliniat că cercu
rile imperialiste n-au încetat să 
uneltească împotriva popoarelor 
africane, că prin intermediul unor 
țări cum sînt R.S.A. și Rhodesia, 
ele încearcă să-și mențină pozi
țiile. Astfel, unii vorbitori au atras 
atenția asupra faptului că autori
tățile coloniale din teritoriile ocu
pate de Portugalia constituie o a- 
menințare serioasă pentru cauza 
păcii și securității statelor indey 
pendente din Africa. Ei s-au refe
rit la repetatele acte de agresiune 
săvîrșite în regiunile de frontieră 
ale Senegalului, Guineei, Congoului 
(Kinshasa) și Zambiei de pe terito
riile aflate sub administrație co
lonială.

în problema rhodesiană partici
panții la conferință au relevat că, 
beneficiind de aprobarea tacită a 
unor cercuri interesate din Occi
dent, regimul lui Smith își înfăp
tuiește treptat planul de creare a 
unui nou stat rasist de tipul R.S.A. 
Reprezentantul mișcării de elibera
re din Rhodesia — „Uniunea afri
cană a popoarelor Zimbabwe — a 
subliniat că toate aceste mașina- 
țiuni nu vor înșela poporul Zim
babwe, care a trecut la o opoziție 
deschisă împotriva regimului ra
sist, fiind hotărît să lupte pînă la 
obținerea unei independențe reale.

înscenarea judiciară de la Pre
toria și condamnarea patrioților 
din Africa de sud-vest care luptă 
pentru acordarea independenței 
țării lor a iăcut obiectul a nume
roase critici la sesiunea de la 
Addis Abeba. Consiliul ministerial 
a cerut Națiunilor Unite să aplice 
rezoluțiile privind anularea man
datului R.S.A. asupra Africii de 
sud-vest. O rezoluție adoptată în 
unanimitate cheamă toate țările 
africane să nu participe la viitoa
rele jocuri olimpice de la Mexico 
în semn de protest împotriva ad
miterii la olimpiadă a R.S.A.

Situația din Nigeria, din Orientul 
Mijlociu și alte probleme au reți
nut, de asemenea, atenția Consi
liului ministerial.

Un loc important în cadrul lu
crărilor sesiunii l-a ocupat proble
ma colaborării între membrii 
O.U.A. în discuții un loc central l-a 
ocupat problema lărgirii coope
rării economice, sociale și cultu
rale între țările africane, subliniin- 
du-se necesitatea conjugării efor
turilor lor în rezolvarea principa
lelor probleme care stau în fața 
continentului.

Viitoarea sesiune a Consiliului 
ministerial se va desfășura la Al
ger, cu care prilej vor fi făcute ul
timele pregătiri în vederea confe
rinței O.U.A. la nivel înalt care va 
avea loc în toamnă.
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