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RENTABILITATEA
problemă fundamentală

e a

Acad. Vasile MALINSCHI
guvernatorul Băncii Naționale

în ultimă analiză, definiția rentabilității sau, mai bine zis, semnificația ei se referă la capacitatea u- nităților economice de a aduce venit, dar un venit mult amplificat în comparație cu fondurile materiale și bănești cheltuite. Cu alte cuvinte, 
se are în vedere necesitatea recupe
rării cheltuielilor sociale de către 
toate unitățile productive șl realiza
rea unui beneficiu net care să asi
gure creșterea volumului acumulări
lor bănești ale statului. în acest context, rentabilitatea reprezintă una din condițiile importante ale reproducției socialiste lărgite și satisfacerii mai depline a țiecesităților întregii societăți. Fiind o categorie economică legată indisolubil de existenta producției de mărfuri și a relațiilor

Simbol
Alb șl roșu, roșu și alb. împle

tire de culori esențiale, care te 
duc cu gîndul la imaginile ele
mentare ale naturii. Ce-ar putea 
să însemne aceste culori strînse 
în șnurul de mătase pe care-1 

'\oferim, an de an. soției, logodni- 
, cei, mamei, fetiței în ziua Măr-

bănești, rentabilitatea mai constituie însă și un principal criteriu sintetic de apreciere a eficientei întregii activități economice, la nivelul prinderilor și ramurilor, cît fiecare produs.Asemenea precizări, st.rîns de rolul major al rentabilității, exprimă rațiunea oricărei activități productive, subliniată cu deosebită pregnantă in documentele de partid și de stat. Sintetizînd tocmai caracterul acestei sarcini obligatorii, al unității dialectice dintre rentabilitatea sistematic sporită a tuturor întreprinderilor și asupra eficienței în ansamblu. Ceausescu arăta tat la Conferința . ________ .
„în orînduirea socialistă rentabilita
tea nu mai este o chestiune privată 
a diferitelor întreprinderi, ci o pro
blemă fundamentală a întregii so
cietăți. Orice activitate economică 
trebuie să corespun>’ă unor cerințe 
concrete ale societății, să răspundă 
unor nevoi reale ale vieții materiale, 
și spirituale a oamenilor, asigurînd 
în același timp creșterea continuă a 
avuției naționale, sporirea venitului 
național".Reflectînd aceste trăsături esențiale ale rentabilității, precum si caracterul de sarcină primordială pentru toate întreprinderile și ramurile economice — ansamblul de măsuri

întregi pelegate

fectele acesteia economiei naționale tovarășul Nicolae în raportul prezen- Naț.ională a P.C.R. :

privind perfectionarea conducerii planificării economiei naționale, probat P.C.R., său de Iizarea zarea fondurilor nești. Prin aceasta se atestă, de alt
fel, capacitatea economiei noastre de 
a imprima activității productive un 
înalt grad de rentabilitate, de a îm
bunătăți neîntrerupt raportul dintre 
rezultatele obținute și cheltuielile de 
muncă socială. De asemenea, se pune în lumină caracteristica generală a activității întreprinderilor, aceea de a folosi cu chibzuință și simt de răspundere fondurile materiale si bănești date spre administrare, preîn- tîmpinînd risipa, pierderile sau oricare altă- manifestare a ineficientei economice.Cîteva date sînt absolut necesare, avînd puterea de a îmbrăca ideile, de a le susține concret. An de an, îndeplinirea sarcinii de reducere a prețului de cost a contribuit la sporirea continuă a beneficiului și rentabilității și. pe această cale, Ia formarea acumulărilor în scopul dezvoltării în ritmuri susținute a economiei naționale. Iar analiza, chiar succintă, a principalelor corelații și proporții, care s-au format în procesul de creare, repartiție, circulație si utilizare finală a produsului social și a venitului național, degajă cu claritate concluzia că nerioada primi’or 
doi ani ai actualului cincinal se in
dividualizează din nou prîntr-un 
dicat ritm de creștere a nivelului 
cestor indicatori fundamentali ai 
conomîei naționale. Comparativ

de Conferința Națională conferă rentabilității locul premisă necesară pentru rea- unei înalte eficiente în utili- materiale și bă-

rî- 
a- 
e- cu

tișorului ? Am căutat prin cărți 
vechi, legende și obiceiuri și mai 
vechi, transmise de la o gene
rație la alta, nu se știe de cînd. 
nu se știe de unde.

Printre mările mTtuiTTvife fii' 
decursul milenarei . experiențe a 
poporului, există unul strîns legat 
de această zi : legenda Babei 
Dochfa. Dochia suie turmele la 
munte, lepădîndu-și pe rînd cele 
7 sau 12 cojoace, cutezanță aspru 
pedepsită de forțele iernii, căci 
luna lui Mărțișor „împrumută" de 
la Făurar două zile de viscol, 
pre,făcînd-o pe babă în stană de gheată. într-o altă variantă a 
legendei (există zeci și zeci, din 
Bucovina pînă în Banat 1). Dochia 
își trimite nora să culeagă fragi. 
Printr-un' farmee, nora transfor
mă niște tăciuni în fragi, pe care 
baba îi consumă ca pe un arhaic... 
gerovital. Zăpadă și fragi — un 
prim simbol al culorilor.

Dar, ce înseamnă, în fond, măr
țișorul ’ La 1 martie, dis-de-di- 
mineață, pînă a nu răsări soarele, 
li se punea copiilor o monedă de 

i. aur sau de argint, la gît sau la mină. Copilul purta mărțișorul 
pînă ce vedea primul pom înflo
rit și atunci ti agăța de o ramură, 
anume ca să fie sănătos șî frumos 
ca florile... Același dar era oferit 
fetelor și femeilor tinere. După 
ee-1 purtau, schimbau găitanul 
alb și roșu pe pîine, caș și vin. 
Ca să le rămînă chipul nears de 
soare, alb ca pîinea și laptele, 
rumen ca vinul. Dar, spun bătrînii, 
pentru ca mărțișorul să aibă efec
tul dorit, trebuie purtat cu dem
nitate. Fiindcă, în tot ce a iscat 
gîndirea si sensibilitatea poporu
lui, n-a fost uitat niciodată co
mandamentul moral, în sensurile 
sale cele mai înalte.

Printre personajele de taină ale 
acestei zile se numără și Drago- 
betele, zis „cap de primăvară" 
sau Dragobetele de dragoste. E 
ziua în care Dragobetele îndeam
nă fetele mari să se spele tot anul 
cu apă de nea, limpedea ană a 
zăpezilor, pentru a fi îndrăgite 
de flăcăi. Prin părțile Olteniei, 
Dragobetele e înfățișat de două 
păsări iscate din lut. cu ciocurile 
apropiate. De aici, spun unii, s-ar 
fi ivit „Sărutul" lui Brâncuși, una 
din genialele imagini-sinteză ale 
dragostei, dăruite pînă azi ome
nirii.

Obiceiul a rămas, șl azi ca și 
ieri, un gest de sensibilitate si 
respect, de prețuire ‘ 
adresat femeii. Dacă 
Cîteva nestemate din 
tradiții folclorice, am 
mai ca să nu uităm, 
dăruim un mărțișor,

(Continuare in pag. a ITI-a)

șl dragoste 
am evocat 

tezaurul de 
făcut-o toc- 
atunci cînd 

. ............ ,-z—. depărtările 
de unde vine cu încărcătura lui 
de simboluri adînei cu care l-a 
Investit poporul, cu veștmintele 
tui filozofice și etice 
sete incomparabilă, 
mărțișorul rămîne, 
de orice, o podoabă 
un mesaj de gingășie și de tine
rețe al spiritualității noastre.

Alb $1 roșu, roșu și alb. Cu a- 
ceste culori întinerim puțin 
orice 
pășim în primăvară.

Paul DIACONESCU

de o frumu- 
l’entru că 

mal presus 
a sufletului.

la 
vîrstă. cu aceste culori

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Const liulut 
Ceaușescu, 
Consiliului 
de prezentare, pe șefii Cultelor 
din țara noastră.

La solemnitate au luat parte pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, vicepre
ședinții Consiliului de Stdt, Emil 
Bodnaraș și Ștefan Peterfi, secre
tarul Consiliului de Stat, Constan
tin Stătescu, și șeful Departamen
tului Cultelor, Dumitru Dogaru.

Au fost prezenți Justinian Ma
rina. patriarhul Bisericii Ortodoxe 
Române, însoțit de Justin Moi- 
sescu, arhiepiscop al Iașilor și 
mitropolit al Moldovei și Suce
vei, Mladin Nicolae, arhiepiscop 
de Alba Iulia și Sibiu și mitro
polit al Ardealului, Firmilian 
Marin, arhiepiscop al Craiovei și 
mitropolit al Olteniei, Nicolae 
Corneanu. arhiepiscop al Timi
șoarei și Caransebeșului și mitro
polit al Banatului, Antim Nica 
Tirgovișteanul, episcop, vicar pa
triarhal, Visarion Ploieșteanul, 
episcop, vicar patriarhal; Mar
ton Aron, episcop romano-catolic 
de Alba Iulia, însoțit de Huber 
Iosif, consilier al episcopiei ro- 
mano-catolice de Alba Iulia. 
Francisc Augustin, conducătorul 
arhiepiscopiei romano-eatolice 
din București, însoțit de Berta- 
lan Blaziu, consilier al arhiepis
copiei romano-catolice București, 
Petru Pleșca. episcop romano-ca
tolic șl provicar al arhiepiscopiei 
de București; Nagy Iuliu. epis
cop al episcopiei reformate Cluj, 
însoțit de Tokeș Ștefan, consilier 
al episcopiei- reformate Cluj, 
Papp Ladislau losif, episcop al 
episcopiei reforrnate Oradea, în
soțit de Santha Paul, vicarul 
episcopiei reformate Oradea.'Bin
der Hermann, vicar al episcopiei 
evanghelice de confesiune augus- 
tană Sibiu, însoțit de Hochmei- 
ster Albert, prim curator general 
al bisericii evanghelice C. A. Si
biu; Rosen Moses, șef rabin al 
cultului mozaic, însoțit de Mari- 
lus Ițic, membru în consiliul su
perior rabinic; Kiss Alexa, epis
cop al episcopiei unitariene Cluj, 
însoțit de Kovacs Ludovic, vicar 
al episcopiei unitariene Cluj; To- 
mici Ștefan, vicar al vicariatului 
ortodox sirb Timișoara ; Argay 
Gheorghe, episcop al episcopiei 
evanghelice sinodo-presbiteriene 
Cluj, însoțit de Rapp Carol, vica
rul episcopiei evanghelice S. P. 
Cluj ; loasaf Timotei, episcop loc
țiitor al mitropoliei de rit vechi 
Brăila, însoțit de Ivanov ■ lacob. 
consilier al mitropoliei 'le “rit 
vechi Brăila. Pambuccian Gri- 
gore, vicepreședintele consiliului 
eparhial al episcopiei armeano- 
gregoriene. însoțit de Baronian 
Zareh, secretarul episcopiei ar- 
meano-gregoriene; lacub Meh
met, muftiul cultului musulman 
Constanța; Tăchici Ion, președin
tele cultului, creștin adventist de 
ziua 7-a București; Vic.aș Teo
dor. președintele cultului baptist 
București; Bochian Pavel, pre
ședintele cultului penticostal 
București, Gîndilă Nicolae. prim 
delegat al cultului creștin după 
evanghelie București.

Cu prilejul primirii la președin
tele Consiliului de Stat, au luat 
cuvântul: Justinian Marina, pa
triarhul Bisericii Ortodoxe Ro
mâne Marton Aron, episcop ro
mano-catolic de Alba-îulia, Papp 
Ladislau losif. episcop al episco
piei reformate Oradea. Binder 
Hermann, vicar al episcopiei e- 
vanghelice C.A.,, și Moses Rosen, 
șef rabinul cultului mozaic.

A luat cuvîntul președintele 
Consiliului de Stat.

Vă rog să-mi îngăduiți să vă exprim dv., conducători ai Cultelor, mulțumiri pentru caldele aprecieri pe care le-ați făcut la adresa politicii guvernului, a patriei noastre, pentru urările ce le-ați adresat Consiliului de Stat și mie personal. Noi vedem în acestea o prețuire a politicii promovate de statul nostru, politică îndreptată spre construirea unei vieți noi, spre făurirea unor condiții de trai din ce în ce mai bune pentru întregul popor.Consider că nu există îndatorire mai înaltă decît aceea de a sluji neabătut interesele poporului, de a face ca România socialistă să devină mai prosperă, mai puternică, cu drepturi egale și suverane în •rîndul națiunilor lumii.Cetățenii patriei s-au convins că în politica sa, statul nostru se călăuzește de interesele supreme ale națiunii noastre, ale păcii și progresului în lume — și tocmai de aceea întregul .popor, fără deosebire de naționalitate sau de credință religioasă — muncește cu însuflețire pentru înfăptuirea programului de dezvoltare economică și culturală a țării.Eforturile poporului român sînt orientate constant spre creșterea puterii economice a țării, spre dezvoltarea industrială a tuturor zonelor patriei, a agriculturii, științei, culturii, spre ridicarea bunăstării sale. Economia se dezvoltă în ritmuri susținute, s-au obținut succese însemnate în toate domeniile^ de activitate. Recentele măsuri pentru îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țârii, ca și toate măsurile adoptate în ultimul timp de îmbunătățire a conducerii întregii societăți, vor contribui la mai buna repartizare a forțelor de producție, la intensificarea dezvoltării tuturor județelor, la participarea mai actjvă a cetățenilor la conducerea treburilor de stat și obștești.Unul din izvoarele forței socie-

tați i românești contemporane îl constituie largul democratism ce caracterizează toate domeniile de activitate, viața noastră politică, e- conomică, culturală.Socialismul a adus împlinirea aspirațiilor celor mai înalte ale tuturor celor ce muncesc din patria noastră, a asigurat și asigură egalitatea deplină în drepturi a tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate și credință religioasă — egali ai marii noastre familii Republica Socialistă România.Societatea noastră se bazează comunitatea de interese și de țeluri a tuturor categoriilor sociale, pe u- nitatea întregului popor, care prin eforturile și inteligența sa ridică țara pe noi trepte de civilizație și progres. Constituția și legile țării exprimă voința și interesele întregului popor, asigură afirmarea liberă a aptitudinilor și capacităților sale.Acesta este cadrul social-politic în care au loc dezvoltarea nuă a democrației noastre liste, lărgirea drepturilor și taților cetățenești, crearea țiilor propice pentru afirmarea deplină a principiilor umanismului, pentru participarea efectivă a tuturor cetățenilor țării la exercitarea puterii de stat, la conducerea economiei, culturii și științei.Dv. ați exprimat aici mulțumirile și aprecierile conducătorilor Cultelor, ale tuturor slujitorilor a- cestora față de politica statului nostru, care asigură condiții pentru activitatea tuturor Cultelor, care cere tuturor să servească cu credință interesele patriei, ale poporului.Noi apreciem contribuția Cultelor, a dv., conducătorii acestora, la opera de zidire a României noi, simțămintele pe care le-ați exprimat față de politica internă și externă promovată de partidul și stalul nostru, față de măsurile întreprinse pentru progresul și prospe-

conti- socia- liber- condi-

ritatea patriei,, ca și pentru apărarea cauzei păcii și colaborării între popoare.Fără îndoială că prin activitatea dv., pusă în slujba intereselor supreme ale patriei și poporului, puteți contribui, alături de toți factorii statului nostru, la promovarea acestei politici atît în tară cît și în străinătate.Pe noi ne într-o parte popoarele își ceasta este hotărîtă prin amestec din afară, cu ajutorul armelor. Dv. puteți aduce o contribuție în susținerea politicii externe a statului nostru, de colaborare între popoare, de încetare a agresiunii și bombardamentelor în Vietnam, pentru a lăsa poporu] vietnamez să-și hotărască singur soarta. De altfel, toate popoarele, indiferent de mărimea lor, trebuie să fie lăsate să-și hotărască singure calea de dezvoltare și progres social. Numai pe această bază se poate asigura o conviețuire pașnică, se pot crea condiții pentru propășirea fiecărei națiuni în cadrul comunității mondiale. Noi am dori — și ne exprimăm convingerea — că dv., ca și pînă acum, veți susține această activitate politică atît în țară cît și în relațiile pe care le aveți cu alte Culte din străinătate.Avem convingerea că prin munca unită a tuturor cetățenilor patriei noastre, români, maghiari, germani, de alte naționalități — indiferent de credințe religioase și concepții filozofice — vor fi înfăptuite mărețele țeluri ce ni le-am propus, națiunea noastră liberă, și independentă va păși mai departe pe calea bunăstării și fericirii întregului nostru popor.Vă urez tuturor sănătate, fericire personală, dv., slujitorilor Cultelor și credincioșilor pe care îi repre- zentați în îndeplinirea tuturor năzuințelor de mai bine pentru poporul nostru.

(Continuare în pag. a Il-a)
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dp Rolotiil Tril din npîhîUu OdlGLll! „II rrtp Uill UuilllJoi seara a avut loc. în sala Uniunii Generale a Sindicatelor, un spectacol de gală prezentat de Baletul „Triveni" din DelhiLa spectacol au asistat tovarășii Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri, Ștefan Bălan, Gheorghe Cioară, Aurel Moga. miniștri, Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, conducători ai unor organizații obștești, oameni de cultură și artă, un numeros public. Erau prezenți Atnrik Singh

Mehta, ambasadorul Indiei la București,, și membri ai ambasadei.Spectacolul a cuprins dansuri care aduc pe scenă tradiții, mituri, viața de zi cu zi a poporului, indianIn pauză, tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a întreținut cordial cu membrii ansambluluiLa sfîrșitul spectacolului, care s-a bucurat de succes, artiștilor indieni le-au fost oferi le flori din partea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România. (Agerpres)
La 6 martie a.c. se convoacă la Sofia Comitetul Politic Consultativ al țărilor participante la Tratatul de la Varșovia.

Mă aflam într-o școală. unde efectuam un experiment psiho-pe- dagogic. Un tînăr coleg mă invită. într-o pauză, să-mi arate o „mașină de învățat’, construită de dînsul împreună cu un tehnician. „Am întrebările scrise pe aceste cartonașe. îmi explică. Introduc întrebarea în a- parat și elevul o poate citi prin ferăstruiră. Drept răspuns el apasă pe unul din butoane, fiecare reprezentând u- nul din cele trei răspunsuri posibile înscrise pe același bilețel. Dacă a apăsat corect se aprinde un bec etc." Am urmărit explicațiile și demonstrația. „Nu pricep de ce nu puneți dv. direct întrebăr'le. apreciindu-le. tot

opinii Exista

o „tehnită" a
invățămîntului

Telegramă
Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste RomâniaBUCUREȘTIStimate tovarășe Ceaușescu,Mulțumesc cordial Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România și dumneavoastră personal pentru felicitările și bunele urări transmise cu prilejul zilei mele de naștere împărtășesc încrederea dumneavoastră că prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre Uniunea Sovietică și România se vor dezvolta permanent, în interesul popoarelor noastre, al cauzei socialismului și păcii.

N. PODGORNII

direct. după aceea — mi-am exprimat nedumerirea. Nu e prea greoi așa ?“ Interlocutorul meu nu se așteptase la această atitudine din partea unui cercetător. Mă privi u- luit... „Cum. nu știți... n-ați auzit de „mașinile de învățat0 ?“Auzisem, firește, chiar citisem... Entuziastul meu interlocutor vroia să-și modernizeze tehnica de predare, să fie in pas cu vremea... Dar așa ? Nou] în învătămînt și noul în general se poate oare realiza grefînd pe un organism constituit, aici un petec, a- colo o fîșie sau o fracțiune dintr-un organ, confecționate, e drept, la sugestia „ultimului

strigat", dar fara o știință a întregului ?Studiile recent apărute în presă privind dezvoltarea învățămîn- tului cuprind măsuri bune, îndelung chibzuite. Dar aceste măsuri nu sînt, nu pot fi decît un cadru, un șir de exigente. de condiții favorabile. Ceea ce se va întîmpla în realitate, depinde, fără îndoială, de noi toți, cadre didactice. autori de programe și manuale, cercetători.Nu doar prin înzestrarea școlilor cu mai multe pick-up-uri, magnetofoane. aparate de proiecție etc. s-au chiar „mașini de învățat" vom ridica nivelul învătămîntului. Moder-

nizarea nu începe de aici. Ea începe de la concepție — concepția privind funcțiunile învătămîntului în societatea contemporană, concepția privind direcțiile esențiale în care trebuie realizată azi dezvoltarea intelectuală, concepția privind modalitățile cele mal e- ficlente — forme de activitate, condiții de solicitare, procedee de stimulare a motivației, de exercitare, organizare și stabilizare suplă a sistemului de cunoștințe etc. Toate a- cestea nu se află în televizor sau în aparatura modernă a laboratorului. Ele trebuie să se afle în mintea profesorilor și autorilor de programe și manuale. Un laborator modern este un ajutor de mare preț. Prefer însă un bun profesor chiar cu mijloace tehnice mai modeste, unui profesor cenușiu implantat într-un arsenal de aparate didactice.Despre ideile noi în învățămînt se scrie mereu. De fapt, nici nu este vorba de idei noi. Noi, sînt mai ales condițiile obiective, sociale, economice, tehnico- științifice, care solicită și fac posibilă, pe scară largă, reorganizarea procesului școlar pe baza lor.
Dr. E. FISCHBEIN

(Continuare 
în pag. a IV-a)

>>

Astăzi, mai mult ca oricmd, cerin
țele internaționalismului socialist de 
a întări unitatea mișcării comuniste 
și muncitorești internaționale pot fi 
îndeplinite numai pe baza respec
tării necondiționate a principiului că 
stabilirea de sine stătătoare a liniei 
politice, a strategiei și tacticii sale 
constituie dreptul exclusiv și inalie
nabil al fiecărui partid comunist, sin
gurul în măsură să aplice creator 
principiile universale ale marxism- 
leninismului Ia particularitățile țării 
respective. In aceste condiții, relațiilor de solidaritate partidelor comuniste și rești le corespund în resc diferite forme de rare, de contacte, legături, întîlniri care le dau posibilitatea să se cunoască mai bine, să se informeze asupra activității și sarcinilor lor, să facă schimb de experiență, să-și coordo- * neze acțiunile pe baza obiectivelor majore comune.

După părerea partidului nostru, în 
actuala situație din mișcarea comu
nistă și muncitorească, cea mai bună 
cale pentru dezvoltarea relațiilor din
tre partidele comuniste, pentru 
salvgardarea unității lor o constituie 
legăturile și contactele bilaterale, 
care dau posibilitatea unei mai bune 
cunoașteri și înțelegeri a pozițiilor, 
precum și a găsirii căilor pentru * 
se ajunge la concluzii și aprecieri co

inline. Experiența partidului nostru confirmă că intensificarea relațiilor bilaterale, a contactelor reciproce, pe baza respectării independentei, neamestecului în treburile interne, egalității și solidarității internaționaliste, a stimei și înțelegerii, creează un cadru propice pentru dezvoltarea legăturilor internaționaliste, de prietenie între detașamentele clasei muncitoare, constituind un aport efectiv la întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a solidarității tuturor forțelor antiim- perialiste în lupta pentru democrație și socialism, pentru eliberare socială și națională, pentru apărarea păcii.Apreciind că un cadru deosebit de favorabil pentru întărirea coeziunii mișcării comuniste îl creează contactele directe dintre partide, schimburile bilaterale de păreri și de experiență, partidul nostru consideră că 
sînt utile, de asemenea, întîlnirile 
multilaterale internaționale, ale par
tidelor comuniste și muncitorești, atît pe diferite zone geografice, cît si pe plan mondial, atunci cînd există condiții prielnice și' s-a obținut acordul participantelor.Animat de un înalt spirit de răspundere fată de clasa muncitoare și poporul român, fată de interesele supreme ale mișcării muncitorești in-

ternaționale, ale cauzei socialismului, 
Partidul Comunist Român și-a mani
festat hotărîrea de a contribui activ 
la normalizarea relațiilor din miș
carea comunistă, la restabilirea uni
tății.

Elementul decisiv al reușitei 
unei consfătuiri internaționale îl re
prezintă abordarea tuturor aspectelor 
pregătirii și desfășurării acesteia 
prin prisma necesității de a-i impri
ma caracterul de manifestare a uni
tății de acțiune, pe baza strictei res
pectări a principiilor marxist-leni- 
niște șî a normelor fundamentale ale 
relațiilor dintre partide. Subordonarea oricăror alte considerente de conjunctură acestei necesități vitale ar reliefa că nu există piedici de netrecut în calea unei participări cît mai largi la o consfătuire mondială. Referindu-se la hotărîrea partidului nostru de a face totul pentru întărirea unității mișcării comuniste, tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat : „Sîntem ferm hoiăriți să 
nu participăm la nici o acțiune care 
ar putea dăuna acestei unități, dîn- 
du-ne în același timp aportul la orice

N. RADULESCU

(Continuare în pag. a V-a)
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PREȘEDINTELE CONSILIULUI OL STAT, 

A ȘEEILOR CUIHIOR IHA ROMÂNIA
(Urmare din pag. I)

Apoi, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu șt ceilalți conducători 
de stat s-au întreținut cordial cu 
reprezentanții Cultelor,

In timpul întrevederii, adre- 
sîndu-se președintelui Consiliu
lui de Stat, Kiss Alexa, epis
cop al episcopiei unitariene 
Cluj, Justin Moisescu, arhie
piscop al lașilor și mitropolit 
al Moldovei și Sucevei, Francisc 
Augustin, conducătorul arhie
piscopiei romano-catolice din 
București, Gîndilă Nicolae, prim- 
delegat al cultului creștin după 
evanghelie — București au ex
primat, în numele lor și al Cul
telor pe care le reprezintă, mul
țumiri călduroase Consiliului de

Stat și guvernului, pentru drep
turile de care se bucură Cultele 
în Republica Socialistă România.

Exprimîndu-și întreaga lor ade
ziune față de politica internă a 
României, vorbitorii au asigurat 
conducerea statului că, împreună 
cu celelalte Culte, își vor aduce 
contribuția deplină la eforturile 
întregului popor pentru dezvol
tarea și înflorirea patriei.

Ei au subliniat sentimentele de 
respect și de aprobare unanimă cu 
care este primită politica externă 
a statului nostru, asigurînd pe 
președintele Consiliului de Stat că 
vor milita alături de întregul po
por pentru înfăptuirea acestei 
politici consacrate colaborării 
între popoare, securității europe
ne și apărării păcii în lume.

Cu prilejul primirii de către președintele Consiliului de Stat, a luat cuvîntul JUSTINIAN MARINA, patriarhul Bisericii Ortodoxe, care a spus: Exprimîndu-ne bucuria și recunoștința noastră profundă pentru prilejul fericit ce ni l-ați acordat de a fi primiți la Consiliul de Stat, noi, reprezentanții Sfîntului Sinod, ai clerului și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, împreună cu conducătorii și reprezentanții cultelor religioase din țară, îndeplinim o cuvenită și prea plăcută datorie de a ne prezenta astăzi Domniei Voastre în calitate de Președinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, demnitate cu care ați fost învestit nu de mult prin dragostea și prețuirea unanimă a poporului nostru.împreună cu întregul popor, mărturisim că alegerea Domniei Voastre în cel mai important post de muncă, de cinste și de răspundere pentru conducerea, dezvoltarea și ridicarea patriei noastre pe culmile civilizației și progresului, ne-a bucurat în chip deosebit și pe noi, conducătorii, slujitorii și credincioșii cultelor religioase și ne-a întărit în convingerea că destinele țării noastre se găsesc în bună și deplină purtare de grijă, în mîihi viguroase, harnice, capabile și încercate.încrederea noastră este sporită și susținută — pe lîngă însușirile și calitățile Domniei Voastre binecunoscute și pe lîngă experiența Domniei Voastre — de împrejurarea că vă găsiți, în acest loc de înaltă supraveghere și comandă, la zenitul vieții, însemnat și garantat de cei 50 de ani pe care i-ați împlinit și care reprezintă vîrsta deplinelor puteri de muncă și de voință, a viziunii clare și a gîn- dirii mature în rezolvarea multiplelor probleme ce se pun conducerii și promovării vieții noastre de stat.La această vîrstă energia se unește cu înțelepciunea, avîntul înnoitor se leagă cu tradiția sănătoasă a strămoșilor, oboseala și ezitarea se biruiesc cu entuziasmul și cu optimismul nădejdilor poporului, încrezător în rîvna și munca pe care Domnia Voastră împreună cu colaboratorii o depuneți pentru binele și fericirea lui.O dovadă elocventă a grijii permanente pe care o aveți împreună cu toți ceilalți factori de răspundere din conducerea Statului nostru, de a sluji cu abnegațiune marile aspirațiuni ale vrednicului nostru popor o constituie — între multe altele — recenta reorganizare administrativă a teritoriului țării noastre, pe care și noi, împreună cu Dumneavoastră, o socotim o înfăptuire de importanță deosebită „care va exercita o influență pozitivă asupra dezvoltării multilaterale a patriei noastre, asupra buneistări și fericiri a națiunii".Conduși de aceleași sentimente și de aceleași încredințări care însuflețesc întreg poporul nostru, vă rugăm să ne îngăduiți, Domnule Președinte al Consiliului de Stat, să vă prezentăm In numele nostru, în numele ierarhilor, slujitorilor și credincioșilor Bisericii Ortodoxe Române, cele mai calde felicitări pentru marea răspundere și vrednicie cu care V-a cinstit poporul nostru, pentru această binemeritată și cuvenită promovare în slujba Statului la frumoasa vîrstă de 50 de ani.Folosim, de asemenea, această fericită ocazie pentru ca, în numele nostru și al credincioșilor bisericii noastre, să Vă asigurăm de devotamentul și de tot sprijinul cu care sîntem datori, pentru bunul mers al statului, pentru prosperitatea și bunăstarea materială și spirituală a poporului. Convingerile și îndeplinirea datoriilor noastre patriotice, ca cetățeni ai Statului, sînt întărite și de sentimentele noastre religioase, ca sentimente sacre, care ne obligă în conștiință la respect, supunere și slujire a Statului, poporului și conducătorilor lui.înțelegerea și colaborarea care s-au statornicit între Cultele din țara noastră, libertatea religioasă de care ne bucurăm, bunăvoința și sprijinul larg material și moral pe care-1 acordă Cultelor religioase Conducerea de Stat, credința religioasă însăși, precum și atmosfera și sentimentul de înalt patriotism, de care sînt stăpîniți toți fiii patriei noastre, ne însuflețesc deopotrivă și pe noi și nu vom precupeți nimic pentru a sluji cu toată

credincioșia șl cu tot elanul marile năzuințe ale poporului, pentru fericirea lui, pentru înflorirea patriei, pentru zidirea noii vieți de progres și dreptate socială, pentru pacea și cooperarea dintre toți oamenii și dintre toate popoarele.Integrîndu-ne întru totul efortului colectiv, împreună cu Conducerea de Stat și cu tot poporul, vom lucra în așa fel ca și noi, atît pe plan intern, cit și pe plan extern, să afirmăm și să sprijinim prestigiul deosebit de care se bucură patria noastră și cu toți să-1 ridicăm cît mai sus.Cu aceste gînduri, Vă urăm, Domnule Președinte al Consiliului de Stat — Domniei Voastre și întregii Conduceri a Statului — multă sănătate, sporite puteri de muncă și deplin succes în conducerea și ridicarea țării și a poporului, în toate laturile vieții.întru mulți, rodnici și fericiți ani !Episcopul romano-catolic de Alba-Iulia, MARTON ARON, luînd cuvîntul a spus : Astăzi stăm înaintea Omului de Stat, care cu ajutorul Consiliului de Stat și al Guvernului poartă pe umerii săi grijile Statului și soarta poporului din țară, într-o perioadă cînd lumea este plină de tensiuni, antinomii grave și crizele unei transformări. Atît viața socială cît și viața internațională sînt astăzi mai complicate' ca orișicind în cursul istoriei. Aproape fiecare zi aduce noi situații, noi probleme de rezolvat. Iar Președintele Consiliului de Stat, zilnic, trebuie să ia hotărîri în chestiuni de mare importanță, care se reflectă atît în viața internă a țării, cît și în relațiile sale externe ; fapt ce influențează munca pașnică constructivă și, totodată, prestigiul internațional al țării. Credem că putem ajuta în modul cel mai eficace Excelența Voastră, Consiliul de Stat și Guvernul în această muncă, care ne privește pe toți, instruind credincioșii noștri să-și îndeplinească în mod conștiincios datoriile lor de cetățeni, dîndu-le pildă în îndeplinirea acestor dato- rii și implorînd, după creaința noastră, pentru munca Conducătorilor de Stat, ajutorul lui Dumnezeu.Să-mi fie permis, Excelența Voastră, cu această ocazie extraordinară, de a Vă împărtăși bucuria care ne-a cuprins pe noi la vestea că Excelența Sa Președintele Consiliului de Miniștri, împreună cu Domnul Ministru de Externe, cu ocazia călătoriei lor în Italia, au Vizitat pe Capul bisericii noastre, Sanctitatea Sa Papa Paul.Mulțumim Excelenței Voastre și înaltului Guvern pentru acest gest, care a stîrnit speranțe în noi; dorim Excelenței Voastre și distinșilor colaboratori : membrii Consiliului de Stat și ai Guvernului, împreună cu exprimarea omagiilor noastre, multă sănătate, succese bogate și fericire.Luînd cuvîntul, episcopul episcopiei reformate Oradea, PAPP LA- 
DISLAU IOSIF, a spus : Perrnite- ți-mi cu acest prilej solemn să Vă exprim sincera noastră recunoștință pentru că ați binevoit’ să ne onorați cu această întîlnire. în a- celași timp Vă rog să primiți cele mai sincere urări de bine ale noastre. Vă dorim din toată inima ca îndeplinind demnitatea cea mai înaltă în Patria noastră scumpă, Republica Socialistă România, șă puteți servi cu sănătate deplină cauza cea mai măreață: viitorul strălucit al mult iubitului nostru popor — atît pe plan național, cît și pe cel internațional.Ca președinte al Sinodului Bisericii Reformate din Republica Socialistă România, declar cu cea mai adîncă recunoștință că atît Constituția cît și legile țării noastre rie asigură și nouă, credincioșilor Bisericii Reformate, Să putem duce o viață bisericească ce se potrivește pe deplin cu convingerea noastră religioasă în strînsă colaborare cu credincioșii celorlalte Biserici. Ne asigură și ne ajută într-un mod nespus de prețios să putem îndeplini în libertatea cea mai deplină principala menire a Bisericii în această lume, conform căreia ea trebuie să slujească atei 
și acum realizarea celor mai mi; nunate idei șl năzuințe ale omului modern și ale omenirii contemporane.De aceea, ca episcop reformat de Oradea, și în același timp și ca deputat în Marea Adunare Națională și membru al Comitetului Național pentru Apărarea Păcii din Republica Socialistă România — pătruns fiind de un entuziasm înflă

cărat — vă asigur din toată inima mea că voi contribui prin exemplul personal al vieții mele și prin activitatea mea neobosită, atît în zilele de sărbătoare cît și în zilele de lucru, ca oamenii credincioși ai țării noastre — necruțîndu-și eforturile — să se atașeze de opera măreață, prin care se construiește o societate nouă, dreaptă și cinstită pentru toți, fără deosebiri de naționalitate, de religie și de convingeri. Fiind ferm convins că Patria noastră scumpă — îmbogățin- du-se necontenit cu comori spirituale și materiale — prin aceasta își va putea îndeplini menirea internațională cu mai mult efect 3 apărarea și menținerea păcii.Prin cea mai sinceră exprimare a acestor gînduri, sentimente și îndatoriri, repet mulțumirile mele pentru această zi de neuitat, și doresc Excelenței Voastre în slujirea Voastră cea mai supremă, multe succese strălucite și nenumărate rezultate binecuvîntate 1în cuvîntul său, vicarul episcopiei evanghelice C. A., BINDER HER
MANN, vorbind ca reprezentant al Bisericii Evanghelice C.A. din Republica Socialistă România, a arătat : Intenționez, în primul rînd, să exprim bucuria și mulțumirea pe care o datorăm Excelenței Voastre, deoarece ne-ați onorat nespus de mult cu invitația la a- ceastă întîlnire. Episcopul Bisericii noastre, Prea Sfințitul Friederich Mtiller, care regretă foarte mult că, din cauza unei stări grave a sănătății, este împiedicat să ia parte personal la această întîlnire, a delegat pe curatorul Bisericii generale, D-l Albert Hochmeister și pe mine ca vicar al episcopiei, să transmitem Excelenței Voastre cele mai respectuoase urări de bine din partea Prea Sfinției Sale și a tuturor enoriașilor Bisericii noastre, și să Vă asigurăm că nu vom uita niciodată acest semn de apreciere. Iar eu personal mă consider fericit că, împreună cu înalții reprezentanți ai tuturor cultelor din scumpa noastră patrie, Vă pot tălmăci salutul Bisericii noastre.Excelența Voastră, fără îndoială, cunoaște unele localități din țară în care există comunități -bisericești ale noastre. N-a trecut mult timp de cînd ați vizitat Brașovul și Biserica Neagră, una din realizările caracteristice ale istoriei patriei noastre. Noi o considerăm, împreună cu toate bisericile monumentale cu care am încercat să împodobim pămîntul scump pe care locuim de secole, drept simbol al dragostei noastre neîncetate față de această țară.Știm bine că nu ajunge ca dragostea față de patrie să fie documentată cu monumente istorice. Ea trebuie să se realizeze necontenit în fapte noi. Sîntem însă convinși că enoriașii noștri nu se vor limita să exprime dragostea lor față de patrie cu unele semne din trecut, ci vor da exemple noi, atitudine pe care o sprijinim din toate puterile noastre. Sînt foarte mulți dintre membrii Bisericii noastre care au dovedit acestea, prin loialitatea lor față de orînduirea socialistă în țara noastră, prin munca lor în diferite sectoare ale economiei naționale, prin angajamentul lor în lupta pentru pace, pe plan intern și pe plan internațional, prin voința de a conviețui cu oamenii diferitelor naționalități care trăiesc pe pămîntul României.E firesc că Biserica, în comparație cu Statul sau cu societatea, are o misiune aparte. Dar nu trebuie uitat că, și Statul și Biserica, au de îngrijit același popor, aceiași oameni. Vrem să fim Biserica poporului, la fel cum Statul vrea să fie Statul poporului. Nu activăm într-un spațiu gol. Coincide deci sfera de activitate a Statului și a Bisericilor. Și de aceea sînt necesare întîlnirile între conducătorii Statului și conducătorii Bisericilor, rezultatul lor putînd să fie numai înțelegerea și estimarea reciprocă.Cred că, din întîlnirea de azi, va rezulta pentru noi, oameni ai Bisericii, un imbold puternic : toți deservenții cultelor să nu înceteze a repeta învățătura Sfintei Evanghelii, să îndeplinim sarcinile față de Stat, aceasta fiind porunca lui Dumnezeu, și să iubim de deaproa- pele nostru.Pe de altă parte sînt convins că conducătorii Statului vor constata, chiar la astfel de întîlniri, că libertatea credinței și a conștiinței, garantate de Constituție, sînt rodnici și îmbucurători factori ai vieții comune.în favorul unei dezvoltări fericite a patriei, ne rugăm lui Dumnezeu în liturghia noastră pentru conducătorii Republicii Socialiste România. Ne gîndim aci, în primul rînd, la cel mai înalt dintre ei. Considerați aceasta, Vă rog, Domnule Președinte al Consiliului de Stat, drept salut permanent din partea Bisericii noastre. Să trăiți la mulți ani!Șef rabinul cultului mozaic, MO
SES ROSEN a spus în cuvîntul său; Vă rog să-riii îngăduiți ca, atît în numele Federației Comunităților Evreiești din Republica Socialistă România, al clerului și credincioșilor cultului mozaic din a- ceastă țară, cît și într-al meu personal, să Vă prezint expresia celor

mai respectuoase omagii, încredințarea deosebitei recunoștințe și — cutez s-o spun — a nețărmuritei dragoste ce Vă purtăm.împreună cu întreg poporul român, sîntem martori, zi de zi și ceas de ceas, la măreața operă ce o împlinește clrmuirea acestui Stat, sub directa conducere a Domniei Voastre. Transformări înnoitoare și binefăcătoare se întîmplă, la fiece pas, sub ochii noștri și toate laolaltă duc la înflorirea e- conomică a țării, la creșterea bunei stări materiale a cetățenilor, la luminarea mipților și la înnobilarea sufletelor, la așezarea Patriei noastre scumpe pe temeliile trainice ale dreptății sociale, muncii productive și binelui general.împreună cu celelalte naționalități conlocuitoare, ne bucurăm de politica de deplină egalitate între toți cetățenii pe care o duce Partidul Comunist Român și regimul democrat al țării, sub îndrumarea personală a Domniei Voastre, politică ce a pus capăt oricărei discriminări rasiale sau naționale. Roadele acestei politici sînt valorificarea permanentă a comorilor dc cultură și artă ale fiecărei naționalități și înfrățirea tuturor fiilor acestei țări, într-un efort comun în slujba unei Patrii care este a noastră, a tuturora, și ale cărei legi ne ocrotesc deopotrivă pe toți fără deosebire.împreună cu celelalte culte din Republica Socialistă România, desfășurăm viața bisericilor noastre în condițiile desăvîrșitei libertăți religioase pe care conducerea Statului nostru, în frunte cu Domnia Voastră, ne-o acordați, cu înțelegere, cu bunăvoință și într-un spirit de colaborare prietenească. La întrebarea pe care mi-a pus-o un ziarist străin asupra modului cum pot colabora ca șef de cult cu personalități conducătoare care au concepții materialiste, nereligioase, răspunsul meu izvorît din adînca mea convingere a fost următorul:„Regimurile alcătuite, altădată, din oameni așa-ziși „religioși" cultivau zîzania între biserici, încurajau pogromuri, puneau la cale arderea sinagogilor și’ prigoneau necontenit multe culte. Ele afirmau religia, dar practica lor era împotriva oricărei etici religioase, deoarece înfățișau nelegiuirea, asuprirea și intoleranța.Prinos de fierbinte gratitudine se cuvine adresat deci întregii conduceri a Republicii Socialiste România, personalități ale căror idei sînt nereligioase, care au altă concepție despre lume, dar care, pe de o parte în tot ceea ce fac în slujba omului, a binelui și a Patriei, împlinesc sublime învățături etice comune tuturor religiilor, iar pe de altă parte ocrotesc bisericile noastre, le dau posibilitatea să trăiască în armonie și să se înfrățească în aceleași binecuvîntate activități".Dacă prețuirea noastră se unește cu acea a întregului popor român pentru politica de ridicare a bunei stări generale; dacă recunoștința noastră se împletește cu a- cea a celorlalte naționalități pentru politică de egalitate națională ; dacă admirația noastră se a- mestecă cu acea a tuturor cultelor conlocuitoare pentru politica de libertate religioasă ce o realizați, dați-mi voie, respectate Domnule Președinte, de a adăuva la acest minunat buchet omagial și floarea unanimului respect de care se bucură România în întreaga opinie publică mondială, datorită^ po- litjcii sale externe plină de înțelepciune și străbătută de un spirit larg umanist., politică ce se află sub nemijlocita și necontenita îndrumare a Domniei Voastre.M-am întors recent dintr-o călătorie în S.U.A.. Ahglia. Israel si Elveția, unde am luat parte la_di- ferite reuniuni internaționale, am luat contact cu multe personalități și am stat de vorbă cu numeroși oameni S’mpli. Socot de a mea datorie să Vă transmit ceea ce mi-au încredințat toți cei ce i-am întîl- nit, să încerc să Vă fac să ascultați o clipă ovațiile miilor și miilor de auditori, ori de cîte ori se pronunța numele scumpei noastre patrii și cel al Domniei Voastre, să Vă exprim entuziasmul și respectul general pentru politica dusă de România pentru apărarea dreptului la viață, independenței și suveranității tuturor popoarelor mari și mici, pentru rezolvarea pe calea tratativelor a tuturor problemelor litigioase între state, pentru coexistența pașnică între sisteme sociale diferite, împotriva nelegiuitului și catastrofalului război din Vietnam, pentru apărarea păcii între popoare.Vă încredințăm de devotamentul nostru neprecupețit, de lealitatea noastră de nezdruncinat, de hotărîrea noastră fermă de a sta, împreună cu comunitățile și credincioșii noștri, în slujba Patriei și de a nu cruța nici un efort și nici un sacrificiu spre a aduce o umilă contribuție la înflorirea ei.Vă urăm deplină sănătate și puteri sporite de muncă, precum și succese din ce în ce mai mari, în înalta misiune ce o împliniți în serviciul României și al Păcii.

Viața complexă a întreprinderilor noastre socialiste oferă investigației sociologice o zonă vastă de cercetare, de un real- interes teoretic și practic. Cercetările în acest domeniu pot conduce la sesizarea și descifrarea unor fenomene și tendințe caracteristice, apte, să ofere concluzii fructuoase pentru mai buna cunoaștere a posibilităților de organizare științifică a producției și a muncii, valorificarea la un înalt nivel a capacității de creație tehnică a muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor, îmbunătățirea parametrilor e- conomici ai întregii activități productive. Totodată, în însuși procesul acestui demers științific, sociologia muncii — ramură atît de tînără, în tara noastră, a sociologiei — își poate perfecționa metodologia, instrumentele specifice de cercetare.Apariția în ultimul timp a unor studii și lucrări care abordează, din perspectiva cercetării sociologice concrete, aspecte ale domeniului polivalent al activității sociale desfășurate în industrie este de bun augur. Printre acestea se numără și volumul Sociologia muncii. Mișcarea inovatorilor de dr. Mihail Cernea, Maria Micu și. Victoria Dumitrescu — apărut recent în colecția „Biblioteca de filozofie și sociologie" a Editurii Politice.Abordînd fenomenul creației tehnice de masă, — simptomatic pentru profundele mutații petrecute, în condițiile socialismului, în calificarea și conștiința muncitorilor din țara noastră — și încercînd să evidențieze factorii săi obiectivi și subiectivi, autorii lucrării au întîmpinat nu puține greutăți. Ele se da- toresc, îndeosebi, faptului că actul inovator de masă, atît de răspîndit, este — paradoxal — extrem de puțin studiat și cunoscut. Așa cum se observă în mod justificat în lucrare, statistica curentă urmărește mișcarea inovatorilor doar prin prisma cîtorva indicatori foarte generali, oferind o imagine cu totul palidă a- supra acesteia (ea înregistrează, de pildă, pe plan central, doar numărul „propunătorilor" de inovații și nu pe cel al inovatorilor reali). Totodată, cabinetele tehnice, direcțiile întreprinderilor se preocupă de acest fenomen mai mult în mod empiric, concentrîndu-se, aproape în totalitate, doar asupra laturii pur tehnice a actului inovator.Valoarea științifică a lucrării rezidă, după părerea noastră, tocmai în faptul că autorii — trăgînd concluzii necesare din starea de lucruri lacunară existentă în acest domeniu — s-au străduit să investigheze nu atît obiectul activității inovatoare — inovațiile, cîț,. ,rpai ales, subjeg-, iul acesteia — inovatorii înșiși — el însuși, la rîndul său, obiect de studiu specific, prin excelență, cercetării sociologice.Studiul de față se bazează pe o mare bogăție de material faptic, cules — de-a lungul anilor 1964— 1966, în 11 întreprinderi republicane din întreaga țară. Cercetările au fost efectuate asupra unui număr de 2 589 de inovatori, aparți- nînd tuturor categoriilor

socioprofesionale — muncitori, maiștri și ingineri, a- ceștia fiind comparați metodic cu un grup-martor, cuprinzînd circa 33 000 de muncitori. Firește, grupul întreprinderilor investigate nu constituie un eșantion absolut reprezentativ pentru mișcarea inovatorilor pe ansamblul țării. Complexul de criterii și considerente metodologice care i-au determinat pe autori să opteze pentru el — între altele apartenența întreprinderilor la mai multe ramuri industriale dintre cele mai importante, gradul diferit de tehnjeitate etc. — oferă, totuși un coeficient de siguranță suficient de puternic pentru a desprinde trăsături și tendințe principale, caracteristice creației tehnice de masă din industrie.

care reușesc să ne întregească imaginea asupra a- cestor inspirați „făurari" moderni. Solicitați să răspundă la întrebarea directă — asupra motivelor activității personale de inovator și asupra unei întrebări proiective — privind motivația activității „celorlalți" inovatori — majoritatea celor chestionați au dat, a- proximativ, aceleași răspunsuri, pe care le enumerăm în ordinea locului obținut xt ierarhia motivelor: dorința de a ridica citatea economică a ducției ; necesitatea vării unor dificultăți nice ivite în producție ; ușurarea muncii; cîștigul, recompensa pentru inovație ; pasiunea pentru tehnică. Răspunsurile dezvăluie împletirea unor motive de ordin general, social,

efica- pro- rezol- teh-

NOTE DE LECTOR

FENOMENUL
INOVAȚIEI"

sub conul

Utilizînd un complex de metode și tehnici de investigare — de la metodele statistice, la studiul documentelor, interviu (liber dirijat), ancheta pe bază de chestionar, analize comparative etc., autorii aduc unele cunoștințe noi de un real interes în ce privește dinamica activității de inovații, profilul colectivității inovatorilor — caracterizat prin îmbinarea calităților profesionale de specialitate, cum sînt calificarea înaltă și experiența în muncă, cu calități intelectuale de ordin general (i- .,.-Jh,%ginațial,, poiyjcp-ideolo- gic, moral, precum și cu talentul.Capitolul consacrat analizei motivației actului inovator ni se pare unul dintre cele mai izbutite. Pornind de la intuirea faptului că fiecare inovator reprezintă în sine o țesătură complexă de însușiri, imbolduri, motivații, împrejurări, relații cu mediul ș.a.m.d,, autorii au inclus în carte o suită de biografii sociologice de inovatori

rențe exprimate, între altele, în rezistență față de nou, rutină, fugă de răspundere din partea unora dintre aceștia din urmă. Cercetînd componența colectivelor de autori ai mai multor inovații, autorii lucrării au constatat, de asemenea, și fenomene de co- autorat fictiv, practicat sub presiunea unor factori de răspundere care, atunci cînd nu sînt asociați, gîtu- iesc — pe diferite căi — cursul normal al unor propuneri valoroase de inovații.Lectura acestui volum demonstrează, credem, mal convingător decît ar fi putut-o face ample considerente generale și abstracte, fertilitatea demersului sociologic concret asupra fenomenului social viu pentru dezvăluirea unor fațete de adîncime proprii realității sociale a întreprinderilor noastre. Cei care contribuie direct la organizarea și îndrumarea activității inovatorilor — conducători de întreprinderi, lucrători de la cabinetele tehnice, ingineri, organizații obștești din întreprinderi etc. — găsesc în cele mai izbutite pagini ale acestei lucrări sugestii, propuneri, recomandări u- tile, puncte de plecare pentru perfecționarea actualului sistem de organizare, îndrumare și remunerare a activității de inovație. Par- curgînd lucrarea de față, inovatorii dobîndesc o imagine mai clară asupra mișcării de masă în care ei înșiși se integrează.Firește, constituind o primă lucrare în domeniul abordat, cea de față nu este scutită de unele minusuri. O colaborare conjugată cu specialiști din domenii înrudite — psihologi, economiști, statisticieni etc. ar fi permis amplificarea conului de lumină îndreptat asupra acestui fenomen propriu orlnduirli noastre, și, firește, desprinderea unor concluzii mai nuanțate care să reflecte mai adine complexitatea obiectului cercetat. Am mai subliniat bogăția materialului concret în această lucrare ; uneori chiar se a- buzează de cifre, date, tabele, lăsîndu-se impresia că se face mai mult o înregistrare cercetare metodele aprecieri viitoarecreației tehnice nu sînt susținute suficient de materialul concret avut la dispoziție. Sînt și cazuri cînd se operează cu indicatori foarte generali, nedefinitorii pentru fenomenul inveșțjgat.Procesul actual de perfecționare a conducerii, organizării șl funcționării întreprinderilor socialiste din țara noastră reclam ’* extinderea cercetărilor dt sociologie a muncii, de sociologie industrială. Lucră-

statistică, decît cu mijloacele șl sociologiei. Unele asupra evoluției a fenomenului de masă
cu altele de ordin personal, etic etc., aruncă o puternică lumină asupra caracterului complex al stimu- lilor care mobilizează efortul de inovație.Folosirea unei metode proprii de investigație — urmărirea evoluției generațiilor de inovatori pe un interval de timp dat — a permis autorilor să stabilească existența unei accentuate „risipe" de inteligență creatoare, faptul că un număr apreciabil de inovatori se „pierd" pe drum, o dată cu trecerea anilor, fără ca forurile de ____ u . _____________  _______conducere din întreprinde; rile apărute pînă acum — printre care și cea la care ne-am referit în rîndurile de față — reprezintă, fără îndoială, un început promițător. El se cere a fi încurajat, dezvoltat și adîncit. Este singura cale aptă să confere cercetării sociologice atributele proprii unul util și eficient instrument de conducere șl organizare științifică a producției sociale.

rile respective să cunoască traiectoria reală a evoluției acestora, să se preocupe de încurajarea și reintegrarea lor în curentul creației tehnice.Analiza sociologică făcută în lucrare raporturilor dintre inovatori și mediu (înțelegîndu-se prin acesta colectivitatea muncitorilor, maiștrilor și inginerilor neinovatori) a relevat, totodată, existența în sfera acestor relații a unor ca- Gh. ZAMFIR

Lucrări de modernizare a șoselei București — Ploiești pe porțiunea po
dul Bâneasa — aeroport Foto : M. Cioo

HAINA FLORALA
A PRIMĂVERIICelor ce vor să-și amenajeze grădinițele familiale sau cele suspendate pe balcoane, întreprinderea „HORTICOLA 1 MAI" din bd. Schitu Măgurea- nu nr. 10-București le pune la dispoziție, prin magazinele sale de desfacere, răsaduri de flori specifice acestui sezon : pansele, părăluțe, miosotis, begonia, salvia, cana indica etc.întreprinderea trimite și specialiști pe adresa celor interesați să facă diferite amenajări de grădini asigurînd toto

dată și plantarea lor cu flori și arbuști ornamentali ; să-și decoreze interioarele cu plante de apartament sau balcoanele.De asemenea, specialiștii întreprinderii răspund și solicitărilor privind executarea unor lucrări de amenajări și decorări de sezon la restaurante, hoteluri și grădini de vară. Informații suplimentare se pot obține la telefoanele 13 45 79 și 13 53 15

Tragerea
mărțișorului

LOTO
La 8 martie 1968 Administrația de stat Loto-Pronosport organizează tradiționala tragere a Mărțișorului la Loto, după aceeași formulă de la tragerea Revelionului la care s-au atribuit 45 autoturisme, 50 excursii în U.R.S.S. și peste 32 000 premii în bani.La tragerea Mărțișorului se atribuie în număr nelimitat autoturisme „Renault 10 Major", „Skoda 1 000 M.B." și „Renault Gordini".Prin tragerea la sorți se mai atribuie 10 autoturisme: 1 „Renault 16", 1 „Moskvici 408" — cu 4 faruri și radio, 3 „Skoda 1 000 M.B.", 2 „Renault Gordini" și 3 „Trabant 601".Cîștigătorilor li se oferă 100 excursii peste hotare prin O.N.T. Carpați : 50 excursii de circa 8 zile la Paris și 50 excursii de circa 16 zile în R.D. Germană.Excursia la Paris cuprinde turul orașului. Program : Parisul istoric — vizită la Versailles, și Parisul modern — vizită la muzeul Louvre, precum și un program facultativ.Itinerarul excursiei din R.D. Germană este Praga-Ber- lin, Potsdam, Magdeburg, Weimar — Eisenach — Jena — Leipzig — Dresda.Se mai atribuie premii de 16 categorii.Fiecare variantă de 10 lei are 3 șanse de cîștig și poate obține trei premii diferite : o- bișnuite, suplimentare, speciale.Vînzarea biletelor se face în perioada 1—7 martie 1968 inclusiv.Tragerea va avea loc în ziua de vineri, 8 martie 1968.
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dublu de lucrări față

DE „ULEIURI POLARE"Producția legumicolă este condiționată de asigurarea bazei tehnice- materiale necesare. Procurarea din timp și utilizarea rațională a instalațiilor pentru producerea răsadului, a materialelor pentru susținerea și legarea plantelor, a utilajelor pentru irigat și a numeroaselor unelte destinate lucrărilor de întreținere trebuie, de aceea, să preocupe îndeaproape, încă în aceste zile, conducerile tuturor unităților producătoare de legume, precum și organelor agricole. Ținîndu-se seama de deficiențele care au existat anul trecut în acest domeniu, organele de resort au luat, așa cum am fost informați, o serie de măsuri pentru rezolvarea acestei probleme. Dintr-un buletin al Consiliului Superior al Agriculturii am aflat că aprovizionarea cu materialele prevăzute pentru răsadnițe și solarii s-a încheiat la cherestea-rășinoase și rame confecționate de unitățile Ministerului Economiei Forestiere. A- sigurarea foliei de polietilenă s-a făcut în proporție de 73 la sută, a răsadnițelor complete și a geamului — 94 la sută.Si la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție se consideră că, spre deosebire de a- nul trecut, aprovizionarea unităților cultivatoare cu diferite materiale a decurs mai bine. Tov. Constantin Șerban, directorul Direcției de aprovizionare și desfacere din cadrul uniunii făcea aprecierea că au mai rămas deschise două probleme. Prima și cea mai importantă : asigurarea prefabricatelor de beton pentru răsadnițe. Sarcina era ca pînă la sfîrșitul lunii februarie, întreprinderile producătoare să livreze întreaga cantitate. Or, pînă la 23 februarie din 11130 mc, cît sînt prevederile, s-au livrat numai 8 300 mc. Au rămas în urmă unele întreprinderi, cum ar fi întreprinderea „Progresul" din Capitală. Acest lucru are consecințe negative asupra desfășurării normale a lucrărilor de amenajare a răsadnițelor. In calculele făcute de organele agricole, privind necesarul de răsadnițe, s-au avut în vedere și prefabricatele de beton. Or, întîrzie- rea livrării lor afectează, în prezent, circa 30 hectare de răsadnițe. Raptul că pînă acum s-au semănat numai 101,4 ha în răsadnițe față de 235 ha cît s-a prevăzut, se explică și prin întîrzîerea livrării prefabricatelor de beton. Dar rămînerea .în urmă se datorește, în parte, și faptului că unele cooperative nu ridică cu mijloace proprii prefabricatele din beton, deși unele cantități stau în stoc în întreprinderile producătoare. Deci concluzia care se poate trage la acest punct este de a intensifica ritmul producerii prefabricatelor de beton și ridicarea lor de către cooperativele agricole. Și aceasta cît mai repede, deoarece mai tîrziu va fi zadarnic orice efort.A doua problemă : La foliile de polietilenă livrările se desfășoară ritmic. Există însă cerința de a se livra în avans unele cantități de polietilenă pentru a putea fi folosite la a- menajarea cît mai devreme a solarii- lor.Iată deci că, în general lucrurile se prezintă bine, cu unele ex- , cepții subliniate în rîndurile de mai '.sus. Dar, producția legumicolă depinde, în parte, și de unele materiale mai mărunte, care adesea sînt neglijate. Despre ce este vorba ? Zilele trecute am făcut o vizită la baza

Dezvoltarea exploatării

LEGUMELE
de aprovizionare Chitila de lîngă București. în curtea depozitului forfota obișnuită : camioane încărcau îndeosebi suluri mari de polietilenă, utilaje de irigat, piese de schimb și altele. Totuși, achizitorii din cooperativele agricole, cu hârtiile de comandă în mină, alergau dezamăgiți dintr-un loc în altul. Nu găseau unele materiale de care, spuneau ei, au absolută nevoie. Burtea Ștefan, achizitor la cooperativa a- gricolă din Slobozia se plîngea că nu găsește sîrmă subțire, în bază fiind numai din cea groasă, cuie de șiță si alte asemenea mărunțișuri. Un grup de cooperatori din comuna Brazi se tînguiau că magazinerii nu Ie puteau livra sîrmă zincată, sîrmă neagră, cuie de șiță care se folosesc la solarii. Din discuțiile a- vute cu tov. B. Pelin, directorul bazei a reieșit că, intr-adevăr, în ce privește „mărunțișurile" nu se stă tocmai bine. Am discutat această problemă la Direcția de aprovizionare din cadrul Uniunii Naționale. A rezultat că lipsesc unele sortimente, considerate de mai mică importap- ță. La sîrmă zincată cu diametrul pînă la 2 mm s-au cerut, pe total, 2 000 de tone, s-au repartizat 550 tone, iar din aceasta s-au livrat numai 405 tone. Aceeași situație este cu unele sortimente de cuie. De la baze, delegații cooperativelor agricole se întorc fără aceste „mărunțișuri", ceea ce stânjenește mai ales amenajarea solariilor.Multă bătaie de cap dau și aracii. Centralizarea situației arată că sînt necesari 130 milioane de bucăți. Pînă acuma s-au contractat 85 de milioane din care 5 milioane cu u- nitățile Ministerului Economiei Forestiere. Dar, deși avea comandate 50 milioane de araci, oficiul de a- provizionare Galați a renunțat din- tr-un condei la 10 milioane. în a- ceastă privință continuă de multă vreme jocul de-a v-ați ascunselea.In legumicultura, multe lucrări continuă să se facă cu atelajele și mai ales cu caii. Dar acum, cînd trebuie să se transporte îngrășă- mintele la grădinile de legume, caii nu not face un nas. De vină sînt cuiele pentru potcoave, caele cum li se spune. în timpul vizitei la baza de la Chitila vrînd să intru la tov. director Pelin, mi s-a atras atenția să stau la rînd că și alții așteaptă

pentru caele. Oamenii — achizitorii din cooperativele agricole — intrau si ieșeau fericiți că au primit aprobare pentru 500 caele. Am întrebat pe directorul bazei de ce a- ceastă strictețe la cuiele de potcoavă. „Nu primim decît cantități mici, mult sub cerințele noastre. Pe primul trimestru am avut o repartiție de 75 000 bucăți dar nouă ne trebuie de ordinul milioanelor. Gîndi- ti-vă, la o potcoavă trebuie 8 cuie, calul are 4 picioare și se potcovește de 6 ori pe an. Cele 150 cooperative care se aprovizionează de la noi au în medie 100 de cai, deci a- vem nevoie de aproape 3 milioane de caele. Or, fabrica de la Medgidia nu ne dă nici un sfert. De a- ceea dăm caelele pe bază de tabel, ca să ia toată lumea cîte ceva".De la Direcția de aprovizionare și desfacere am aflat si cauzele. In trecutul nu prea îndepărtat caelele erau produse de mai multe întreprinderi. Dar acum producția a fost concentrată la o singură întreprindere a industriei locale, la cea din Medgidia, care nu mai poate face față cerințelor. După cum declara directorul acestei unități delegatului bazei de la Chitila producția de caele nu este rentabilă, întreprinderea lucrînd în pierdere la acest produs și de aceea nu produce îndeajuns. Oricare ar fi cauza este necesar să se ia măsuri urgente în vederea asigurării unei producții corespunzătoare de caele.Am ridicat, în rîndurile de față, unele probleme privind aprovizionarea cu materiale așa-zis mărunte. Dar și ele își au Importanța lor deoarece fără ele lucrările în legumi- cultură sînt stînjenite. De aceea, organele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție trebuie să le acorde toată atenția. Vor trebui combătute acele practici care se în- tîlnesc la unele baze de aprovizionare unde se spune cu ușurință : nu avem. De asemenea, se cere din partea bazelor de desfacere mai multă preocupare pentru asigurarea tuturor materialelor necesare, iar din partea cooperativelor agricole mai multă seriozitate pentru ridicarea lor la timp și grăbirea amenajării de răsadnițe și solarii.
Ion HERTEG

Lucrări

Căpeni DUBLAREA PRODUCȚIE!
BRAȘOV (corespon

dentul „Scînteii"). — Se 
investesc sume impor
tante în vederea dez
voltării capacităjii de 
produc|ie a întreprin
derii miniere Căpeni. 
Anul trecut aici s-a dat 
în exploatare o nouă 
mină : Vîrghiș I, cu o 
capacitate anuală de 
300 000 tone. înaltul ni
vel de dotare tehnică, 
ca și aplicarea unor 
metode rationale de 
exploatare a cărbunelui 
au avut ca efect realiza
rea unei productivități cu 
20 la sută mai mare și

de lemn, 
mia de 
mai scă-

a unui consum 
cu 15 mc la 
tone cărbune, 
zut decît se realiza la 
vechea mină Căpeni. 
După numai șase luni de 
exploatare, la noua mi
nă s-au atins para
metrii proiectați. Toate 
acestea au permis co
lectivului de la Căpeni 
să livreze peste preve
derile anului trecut o 
cantitate de 62 485 tone 
lignit și mai bine de 
5 000 tone brichete. Cit 
privește planul pe pri
mele 40 de zile din a-

cesf an a fosf și el de
pășit cu mai bine de 800 
tone cărbune. In prezent 
la mina Vîrghiș I se 
montează o combină de 
abataj de mare capacita
te care va spori pro
ductivitatea muncii cu 
încă 30 la sută. In ace
lași timp, nu departe de 
Vîrghiș I, se lucrează 
intens la deschiderea u- 
nei noi unități : mina 
Vîrghiș II care urmează 
să intre în exploatare în 
cursul anului viitor. Ea 
va asigura 150 000 tone 
cărbune pe an.

ORADEA (coiesp. „Scînteii*). — Prin valorificarea resurselor interne, fără nici un fel de investiție, specialiștii Exploatării miniere Voivozi, sectorul Derna, au reușit sâ execute și sâ pună în funcțiune o nouă instalație pentru produceiea uleiurilor minerale cu punct de congelare scăzut. Instalația a intrat în probe tehnologice și primele cantități de uleiuri obținute oferă temei să se aprecieze că ea va permite dublarea capacității de producție a uleiurilor polare de către întreprinderea minieră Oradea. Dată fiind marea utilitate a uleiurilor polare în funcționarea aparatelor cu mecanisme fine șl a instalațiilor modeme, acționate pe principii hidraulice sau frigorifice, aceste produse au o mare căutare pe piața internă și internațională.

Fabrica de osii și boghiuri, a- 
flată în construcție la Balș, ca
pătă contur. In cele două hale 
industriale, care vor adăposti, 
pe o suprafață de 35 000 mp, fa
brica de roți monobloc, au fost 
turnate circa două treimi din 
fundații. Au fost, de asemenea, 
începute lucrările la toate o- 
biectivele 
Datorită 
în cursul 
pe acest 
un volum ______ ___  .......
de cel planificat, cit și muncii 
avîntate a constructorilor în 
perioada care a trecut de la în
ceputul acestui an, prevederile 
din grafice au fost simțitor de
vansate, creîndu-se posibilitatea 
ca la sfîrșitul primului semes
tru al acestui an construcția 
halei de fabricație la cald să 
fie terminată. Subscriind la 
bunele rezultate obținute de 
constructorii din Balș, uzina 
din Borșa a expediat de pe a- 
cum în întregime cele 560 tone 
de construcții metalice (ferme 
de acoperiș, căi de rulare etc.), 
necesare construcției halei res
pective.

(Agerpres)

de modernizare și extindere la rafinăria Ploiești. In fotografie rezervoarele de ulei
(Foto : Agerpres)

1965, în 1967 sporurile la produsul social și venitul național au fost de 20,8 la sută și, respectiv, de 18,1 la sută. Totodată s-a îmbunătățit, în continuare, structura producției, a crescut ponderea produselor cu grad superior de valorificare a materiilor prime și materialelor, s-a lărgit și diversificat gama sortimentelor fabricate și au fost consemnate rezultate pozitive în ridicarea calității a- cestora. Realizările obținute pe plan cantitativ și calitativ au fost întregite de cele financiare, de nivelul mai înalt al rentabilității și beneficiului, confirmîndu-se incă o dată caracterul realist, științific și mobilizator al politicii economice a partidului și statului nostru.Dar, această corespondență între realizările cantitative și calitative, pe de o parte, și cele financiare, pe de altă parte, a fost în unele cazuri anihilată. Se știe că, în eco
nomia noastră, creșterea renta
bilității diferitelor întreprinderi nu 
contravine intereselor altor între
prinderi, ci dimpotrivă există condi
ții favorabile pentru armonizarea 
acestor interese, prin prisma și în 
slujba scopurilor generale ale între
gii societăți. Cum se explică, în a- cest caz. faptul că si în 1957 statul

a continuat să suporte sume importante pentru subvenționarea unor unități productive care își desfășoară activitatea în condiții nerentabile ? Răspunsul trebuie căutat în principal în perpetuarea unor cauze subiective, generatoare ale pierderilor și ale unei rentabilități scăzute, legate de unele neajunsuri ce se mai mențin organizarea pro-

guroasă. Este vorba de organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
de concentrarea unor puternice forțe 
tehnice și economice care să sprijine 
și să participe efectiv Ia ducerea Ia 
bun sfirșit a acțiunii de rentabilizare. Cea mai mare parte din conducerile întreprinderilor în cauză și organele ,lor tutelare au fructificat condițiile oferite. Au cres-

Q

ducției și a muncii, de nerespec- tarea regimului de economii, de gospodărirea uneori defectuoasă a mijloacelor fixe și a celor circulante. In contextul acestora, ponderea cheltuielilor materiale de producție se menține încă la un nivel ridicat și aceasta mai ales datorită frecventelor încălcări ale consumurilor specifice de materii prime și materiale. De pildă, iată o situație din 1967 :Ramura sau întreprinderea produsul depășirea consumului (în tone)Industria metalurgică laminate feroase cocs metalurgic l 14823 200Industria materialelor de combustibil la fabricareaconstrucții clincherului 19 100U.C.M.M.A. Bocșa metal 1 484„Rulmentul"-Brașov metal 1 429La fel de ridicate se mențin în u- nele ramuri și întreprinderi pierderile de timp de lucru — absențe nemotivate, învoiri și concedii fără plată. întreruperi — precum și unele cheltuieli neproductive, generate de folosirea incompletă a capacității mijloacelor tehnice, de rebuturi, ne- respectarea calității prescrise, la care se adaugă consecințele indisciplinei economice și financiare : amenzi, locații, penalizări, dobînzi.Tocmai în scopul depășirii acestui stadiu de evidentă înapoiere economică, în prinderi, 
acțiunea 
strînsă 
(iile de

care se aflau unele între- 
s-a declanșat anul trecut 

de rentabilizare — în 
conformitate cu indica- 

partid și de stat —

reprezentând o largă și complexă analiză, pe fiecare întreprindere și produs, a cauzelor care generează pierderi. Se viza fructificarea con
dițiilor de care dispune economia 
noastră pentru asigurarea rentabili
tății permanente a întreprinderilor și nicidecum perpetuarea, sub alte ipostaze, a pierderilor. Valorificînd deci, asemenea condiții, cuprinse de altfel în planurile de măsuri, pînă la finele anului 1967 se prevedea rentabilizarea integrală a unui număr de 39 întreprinderi și 1 574 produse.Partidul și statul, nu numai că au trasat această sarcină urgentă, dat au și creat cadrul propice, extrem de favorabil, pentru realizarea ei ri

cut volumul de economii realizat la pierderile planificate cît și beneficiile peste plan. Multe conduceri de întreprinderi și-au schimbat optica și concepția, acordînd gospodăririi banilor statului atenția cuvenită, ceea ce reprezintă un alt efect pozitiv al acțiunii de rentabilizare.Rezultatele obținute nu s-au ridicat însă la nivelul cerințelor, deoarece anumite întreprinderi, care conform graficului trebuiau să reducă pierderile pînă la finele anului trecut, au înregistrat depășiri ale acestora, iar 341 unități economice nu și-au realizat beneficiile la nivelul planificat. Majoritatea se localizează în industria chi
mică. alimentară, economia forestie
ră, industria construcțiilor si econo
mia locală. Conducerile întreprinderilor în cauză si organele lor coordonatoare au scăpat de sub control evoluția acțiunii și se pare că au considerat că măsurile vor fructifica de la sine. In orice caz, nu au dat dovadă de suficientă exigență și răspundere în aplicarea propriilor decizii, fapt care recomandă ca în 1968 să revadă și să reevalueze resursele interne și să amplifice eforturile pentru lichidarea completă a pierderilor.

Problema rentabilității în economia 
noastră are însă un caracter complex 
șî multilateral. Ea nu trebuie să intereseze doar întreprinderile cu pierderi ne toată linia, sau cu produse nerentabile. In strînsă concordanță cu Directivele Conferinței Naționale a P.C.R., obținerea, în continuare, a celei mai înalte rentabilități la produse, în întreprinderi și la nivelul

Sincronizarea perfectă a activității unităților economice în totalitatea lor, prin stabilirea unor corelații optime în relațiile de apro- vizionare-desfacere, constituie cheia de boltă a îndeplinirii ritmice a sarcinilor de producție. Acest deziderat e tradus în viață cu ajutorul prevederilor planului, instrumentul de legătură fiind CONTRACTUL ECONOMIC. E lesne de presupus, în acest caz, importanța respectării întocmai și de către toți partenerii a termenelor, condițiilor și clauzelor contractuale. Orice încălcare sau subapreciere, inofensive la prima'vedere, ale acestor înțelegeri cu putere de lege, numai de către o singură întreprindere, poate avea repercusiuni dintre cele mai nedorite asupra activității întregului „lanț" economic.Cunoscînd bine aceste consecințe, în majoritatea întreprinderilor nu se admite nici un fel de rabat în îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor asumate prin contractele economice. Este dovada unui înalt spirit de responsabilitate în relațiile bilaterale : furnizor-benefi- ciar. Și totuși, mai sînt situații cînd această armonie se dereglează. Cauzele ?... Ni le înfățișează pe scurt tov. Nicolae Patru- 
bani, directorul Filialei 16 Februarie: » Băncii Naționale.-) ■ ;; ■ ?. j— In nerealizarea întoc- B mai a obligațiilor de con- tract, cauzele obiective — adică cele independente si fără posibilități de evitare în întreprinderea respectivă — și cele subiective se împletesc și uneori se completează reciproc.Obiectiv și subiectiv. Unde se sfîrșeșfe aria a- cestui justificativ și obsedant „obiectiv", paravan de acoperire a oricărei alunecări din sfera riguroasă a prevederilor contractuale 7 Ne oprim la uzina „Inde- pendența“-Sibiu. Sfîrșitul anului trecut evidenția existenta a 111 contracte restante în valoare de a- proape 23 milioane lei. De vină ar fi greutățile în aprovizionarea cu tablă, flanșe. laminate și țeavă, livrate cu întîrziere de combinatele siderurgice din

Galați și Reșița și de uzina de țevi „Republica" din Capitală. Ca urmare, am poposit la întreprinderea bucureșteană. Aici. tov. 
Angelus Dumitrescu, șeful serviciului desfacere, ne-a relatat :— Una peste alta, cantitățile de țevi contractate cu „Independența" în 1967 au fost livrate la termen sau în avans. E drept, în puține

cele citeva mii ce sînt necesare pentru realizarea fiecărui utilaj fabricat la „Independența“-Sibiu, împiedică trecerea acestuia în categoria produselor finite și, mai departe, livrarea lui către marile șantiere industriale. Deci, ce a determinat la „Republica" aceste restante, ale căror efecte s-au amplificat în progresie geometrică 7

ÎN RELAȚIILE»

cazuri s-au înregistrat și întîrzieri. Insă e vorba de cantități cu totul reduse.Răsfoind scriptele notăm unele întîrzieri chiar de trei luni în livrarea unor țevi de diferite dimensiuni prevăzute ; bunăoară, în contractele 11168 și 21 254. Cazurile sînt rare și se referă la cantități mici. Numai că de cealaltă parte a „rampei*, la celălalt capăt al firului, la beneficiar, micile inconsecvente contractuale capătă cu totul alte proporții, 
a unui singur Lipsa doar reper, din

economiei naționale trebuie să preocupe pe toți factorii tehnici și economici, Ua urmare, se impune adîn- 
cită analiza rentabilității și intro
duși chiar noi indicatori sintetici, care 
să măsoare mai bine rezultatele acti
vității productive, în condiții de com- 
parabilitate. De mare folos ar fi, de exemplu, raportarea totalului acumulărilor bănești la totalul fondurilor de

producție și circulație folosite, a sporului de acumulări bănești la sporul de fonduri utilizate, a creșterii productivității muncii la creșterea gradului înzestrării tehnice pe un muncitor. Acești indicatori ar fi capabili să stimuleze utilizarea cît mai completă a fondurilor fixe si circulante. să contribuie la asigurarea integrității valorilor materiale, lichidarea și prevenirea imobilizărilor de mijloace, la neproductive lîndu-se mai lității cu celAcțiunea de rentabilizare și de ridicare a gradului acesteia, începută anul trecut, nu poate fi considerată ca o acțiune de campanie. Rentabi
litatea trebuie privită în perspecti
va unui șir de ani și nu truncheată 
sau limitată la o perioadă, la un 
scop în sine. Ea este mereu actuală și din motivul că unele neajunsuri financiare sau, mai bine spus, unele consecințe financiare ale unor defecțiuni tehnice, tehnologice și organizatorice persistă și în 1968. In luna ianuarie au continuat refuzurile din cauza calității necorespunzătoare a unor mărfuri, „remarcîn- du-se“ în acest domeniu unele întreprinderi aparținînd industriei ușoare, 
construcțiilor de mașini, metalurgice 
și economiei forestiere. Stăruie, de asemenea, împrumuturile restante, îndeosebi la unele unități din cadrul Ministerului Industriei Chimice, 
Ministerului Industriei Construcțiilor, 
plus unele din ramurile amintite mai 
sus. M-am oprit la aceste deficiente pentru că reflectă oarecum actul finalizării activității întreprinderilor

— refuzurile nivelul producției marfă vîndută și încasată. Iar împrumuturile restante oglindesc imobilizările în stocuri su- pranormative, fără mișcare și de prisos, debitori, goluri de mijloace financiare — acte care afectează capacitatea de bun gospodar al banilor statului în cazul întreprinderilor respective.
Dar acțiunea de rentabilizare tre

buie continuată și datorită faptului 
că ea este o parte integrantă a orga
nizării științifice a producției și a 
muncii. Urmărind, printre altele, obținerea unei producții fizice, productivități a muncii și acumulări bănești mai ridicate decît prevederile planului cincinal, cît și atingerea nivelului normelor de muncă și de consum, a manoperei specifice pe produs, a prețului de cost realizat în țările dezvoltate din punct de vedere economic, organizarea științifică a producției și a muncii se cere dezvoltată perseverent, excluzîndu-se „pauzele", atitudinea de espectativă sau automulțumirea. Important este să nu se disperseze forțele ci, dimpotrivă, să fie concentrate atît spre lichidarea neajunsurilor de natura celor arătate, preîntîmpinînd apariția altora, cît și spre acele măsuri care să favorizeze din plin amplificarea eficienței economice a întregii activități productive.

O corelație eare trebuie avută 
permanent în vedere este cea din
tre creșterea nivelului de trai și spo
rirea venitului național, precum și 
între acesta și rata acumulării. Intre ele există o strînsă dependentă — care reflectă unitatea între scopul producției sociale si mijloacele înfăptuirii lui — ceea ce presupune că este nevoie ca mărirea rentabilității întreprinderilor și produselor să stea perseverent în centrul preocupării tuturor întreprinderilor și organelor lor tutelare. Desigur, în socialism, scopul producției nu este realizarea beneficiilor, ci satisfacerea nevoilor mereu crescînde ale oamenilor muncii, pe baza dezvoltării și perfecționării continue a forțelor de producție și a relațiilor de producție, iar obținerea de beneficii cît mai mari reprezintă mijlocul, izvorul de resurse necesare pentru realizarea acestui imperativ. Iată de ce ridicarea eficientei producției și îndeplinirea saicinilor sporite ale activității economice prevăzute pentru anul 1968 impun gospodărirea cu maximum de eficientă a resurselor materiale și bănești, aplicarea unui regim strict de economii.

— Motivele sînt două, ne spunea tov. ing. Mihai Ber- 
ciu, din cadrul serviciului producție. Adică, întârzierea cu care ne-am aprovizionat cu oțelurile aliate necesare executării țevilor solicitate de uzina sibiană, precum și faptul că „Independența" ne comandă multe mărunțișuri, nerentabile pentru noi. Așa că lăsăm și noi aceste comenzi pentru perioadele cînd sîn- tem mai puțin aglomerați.— De ce nu grupați a- ceste comenzi... nerentabile pe beneficiari apropiate ?— Primirea— târzie — a din partea unor beneficiari e principalul obstacol care stă în drumul acestor grupări, convenabile tuturor părților.Cauza „obiectivă" Înseamnă pînă acum repartiții necomunicate In timp util, aprovizionare necorespunzătoare, programare defectuoasă. Parcă, parcă ea începe să capete alte contururi, mai lumești. Dar, să mergem mai departe. La fabrica de țigarete „București", directorul ei. Petre 
Craus, ne declara :— în trimestrul III ai anului trecut nu am realizat planul de producție deoarece Ministerul Comerțului Interior a renunțat să mai preia o cantitate de 229 tone țigarete, cuprinse în contractul inițial încheiat. Cel de-al patrulea trimestru s-a încheiat cu o nerealizare de 80 milioane țigarete „Snagov" și 103 milioane țigarete „Litoral", pe care, de data aceasta, nu le-am putut noi produce datorită nesosirii din import a unor utilaje. Conjugate, aceste restanțe au condus la o nerealizare de peste 32 milioane lei a acumulărilor planificate.Știind deci cauzele, ne-am prezentat la Ministerul Comerțului Interior, la serviciul respectiv, unda tov. Vasile Pan taxi ne-a adus, bineînțeles, justificările de rigoare :— Considerind că avea desfacerea asigurată, am acceptat peste cantitățile contractate 1 300 tone țigarete. Prognoza nu s-a confirmat și. în 1967, a trebuit să renunțăm la 900 tone.E vorba, deci, de necunoașterea exactă a cererii de consum a populației. Adică, de deficiențele proprii comerțului, care se repercutează nefavorabil a- supra întreprinderilor pro-' ductive furnizoare. Cum rămîne însă cu restanțele trimestrului IV 7 Ne-am

prezentat la altă adresă: tov. ing. Nicolae Ștefan, director general adjunct în Ministerul Industriei Alimentare, care ne-a spus :— Cînd, la sfîrșitul anului 1966, am comunicat planul de producție mărit ce revenea fabricii de țigarete „București", am mizat pe sosirea la timp din import a utilajelor necesare realizării acestui mestrul IV. nu au sosit.— La data nulul de producție, în ca stadiu se afla importul utilajelor respective ?— Tocmai aici e „nevralgia". La acea dată nu aveam încheiate furnizorii perfectat și iunie preconizate și livrările e- fective — întârziate la riadul lor — făcînd imposibilă realizarea producției planificate.Cu alte cuvinte, s-a vândut pielea ursului din pădure. Sporuri de plan prevăzute a se obține prin capacități de producție... ipotetice. Și, după aceea, cei răspunzători de încălcarea obligațiilor contractuale vin și decretează: „ce vreți, cauze obiective". Vălul e prea străveziu. Iată încă o dovadă. La uzina bucureșteană „Vulcan", tov. Decebal Ghițescu, coordonator al disciplinei contractuale, ne pune imediat îa temă : „la sfîrșitul anului 1967 aveam 37 contracte nerealizate. în valoare da 4 151 000 lei. Altele, însu- mînd 57 milioane lei, s-au decalat pentru anul 1968“. Cui se datorează ele 7 în ordine, lipsei de materiale, neexecutării în cadrul uzinei a sculelor pentru cane- luri, unei greșite programări a comenzilor, cu repercusiuni prompte în lipsa de capacitate și neurmăriril atente a producției. înce- pînd cu faza de omologare, lansare și fabricație, și ter- minînd cu livrarea efectivă.— Trebuie adăugat, a Intervenit tov. Petre Trăîles- eu, șef birou contracte, că o mare vină o au și beneficiarii.Pentru ilustrare, ni s-au dat cîteva cazuri. Proiectul de execuție a cazanelor de 7/14 tone — beneficiar Ministerul Economiei Forestiere — a parvenit uzinei cu 6 luni întârziere, ceea ce a... depărtat termenul de livrare cu o perioadă cel puțin egală. O situație asemănătoare o prezintă ca- zanele de 3 G. cal, executate pentru U.N.C.A.P.Concluzia care se impune este că termenul de „cauză obiectivă", departe de a fi un fenomen inabordabil și de acțiune implacabilă, rezidă în modul defectuos tn care unele unități economice și forurile lor tutelaro reușesc (sau mai bine zis, nu I) să răspundă sarcinilor contractuale. O asemenea concluzie este întărită de experiențele pozitive ale întreprinderilor în care clauza contractuală este o obligație fermă și unde pentru respectarea sa întocmai nu e precupețit nici un efort.Discutînd, fie cu tov, Vasile Ulmeanu, director ai fabricii de becuri „Steaua electrică"-Fieni, fie cu ing. Pompiliu Cojocaru, directorul întreprinderii textile „Bucegi" din Pucioasa, sau cu Ion Scumpu, inginer-șef al fabricii „București", fost identice. Sau aproape identice. Fiecare dintre ele atestă completa subordonare a activității de producție realizării ireproșabile a sarcinilor din contracte, finalizării — în circuitul economiei naționale — a eforturilor întreprinderilor. Cît despre caracterul „obiectiv" al Indisciplinei contractuale, practica arată clar : nu fatalitatea este da vină, ci dereglările organizatorice într-o verigă sau alta a „lanțului" economic, a complexului de relații furnizor-beneficiar-for da resort. Pentru respectarea întocmai a exigențelor contractuale — conchidea in- ginerul-șef al fabricii da sticlărie „București" — esta nevoie de eforturi șl căutări continue. De un înalt spirit de responsabilitate materială în toate verigile care acționează ca parteneri în contractul economic.
Dan MATEESCU
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SCINTEIA - vineri 1 martie 1968
se

la Stridente

unde șl in- decre- o re- pentru

puncte
de vedere

Viața începe la « de ani) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 
20,15.
• 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 
Plinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O sută unu dalmațieni : ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE (completare Năică șl veverița) — 14 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.

note de lector
HAJDU GY6ZO

„Atelier"

STRIDENȚE 
in prelucrarea

zestrei coregrafice
Scoaterea la iveală a comorilor coregrafice și etnografice și prezentarea lor în scenă, la un cît mai înalt nivel artistic, constituie aspirația firească a ansamblurilor de cîntece și dansuri.Valorificarea, dezvoltarea și păstrarea acestor comori în autenticitatea lor trebuie să înceapă cu o primă fază de descoperire și însușire a caracteristicilor fiecărei zone folclorice în parte. Noile forme de prezentare a dansurilor pe scenă nu se pot realiza fără o legătură strînsă dintre dansul popular și creator, dintre munca științifică de documentare și aceea de creație a artistului. Succesele obținute de ansamblul „Cio- cîrlia" sînt tocmai rodul muncii colectivului de creație, în mîna căruia se află îndeletnicirea gingașă de a culege piese întregi sau crîmpeie din melodii vechi, rămase în datinile satelor românești, colectiv pătruns de răspundere și spirit de dlscernămîht.Conducerile altor ansambluri, deși cunosc utilitatea documentării ne teren, neglijează această latură a procesului de creație, prezentînd adesea montări plate, necaracteristice și ne- artistice.Tendința de sărăcire a repertoriului coregrafic ori deformarea conținutului dansului popular, se manifestă și din lipsa de pregătire științifică a multora dintre cei care îndrumă colectivele de dansuri. Prelucrarea, ca o necesitate scenică, corespunzând înălțării și accentuării calităților naturale ale folclorului, nu este o lege care funcționează absolut mecanic, ci trebuie să se aplice cu grija și precauțiunea de a nu știrbi nimic din virtuțile artei populare, căci arta — creație a poporului — este o operă gingașă și plină de înțelesuri, pe care cercetătorii și artiștii trebuie să și-o apropie cu stăruință. ca să li se descopere.Pentru realizarea acestui deziderat tortele artistice nu ne lipsesc, dar eîht insuficient mobilizate și îndrumate spre idealuri estetice mai înalte. Accentul principal în munca coregrafică din cadrul ansamblurilor se îndreaptă îndeosebi spre suitele de dansuri care, de altfel, sînt tratate destul de uniform. Este foarte bine că se fac suite de dansuri, dar nu ne putem rezuma numai la această formă.Pentru a putea realiza forme compoziționale variate, este necesar mai mult curaj creator și inventivitate, dublate de o perfectă stăpînire a mijloacelor de expresie și cunoaștere a specificului dansului popular. Ne gîndim la dansuri cu subiecte inspirate de episoade din vremurile patriarhale sau din ceremonii și obiceiuri, în care să se folosească muzica si coregrafia autentică a locului, cu ajutorul unor compozitori inspirați și al unor coregrafi, cunoscători ai coregrafiei populare. Se simte nevoia în activitatea de valorificare a tradițiilor românești să se pună un accent mai temeinic și să apară în lumina scenei mai multe datini și obiceiuri, atît de caracteristice poporului nostru.Există multe exemple de jocuri populare care sînt creații perfecte sj care nu mai au nevoie si nu suportă nici un fel de prelucrare, dintre care amintesc: „Purtata fetelor din Cănîlna". „Invîrtita de pe Somes". „Bărbuncul". „Călușul" ș.a.In același timp însă, găsim și o serie de jocuri populare care au nevoie de o dezvoltare mai mare, prin deplasarea în spațiul scenic, expunerea mai variată a formațiilor, alternanta de linii, unde aportul maestrului de dans trebuie să se facă simtit în noua elaborare a dansului, pentru cerințele de spectacol dună concepția și gustul său. Aici intervine partea de creație a coregrafului, aceea de a face să renască toate calitățile _ si caracteristicile jocurilor respective, într-un exemplar mai omogen și viu, care să întrunească valoarea autenticului si elaborarea originală.In foarte multe creații coregrafice se remarcă intenții vădite de ba- letizare ooeretistică a jocului popular. sărăcindu-i conținutul si sche- mat.izînd fisurile nînă la limită, fo- losindu-se formula de pas simplu deplasat, care se execută pe parcursul unui dans întreg.Lipsurile cele mai frecvente care se observă la ansamblurile noastre constă în platitudinea si superficialitatea cu care se montează unele dansuri. în deformări si amestecuri de stiluri și caractere. în insuficienta unitate dintre dans, muzică si costum. în linsa de varietate si de gradație, la care se adaugă fantul că formele de prezentare nu sînt realizate cu suficientă pricepere și inventivitate creatoare.Regretatul Tudor Arghezi amintea că : „De la un timp încoace, care se prea lungește, atît în folclorul autentic. în muzică. în literatură, cît și cu deosebire în jocurile noastre rămase din tradiție, pasionează pre- . ocuparea de a le izmeni. Această tendință trebuie să dispară si nu orice nrim venit nu știu de unde si cum stabilit autor, să-șl poată permi-

te să degradeze, în numele „creației". geniul moștenit... Ceva mai mult, s-au infiltrat și o seamă de așa- numiți „instructori coregrafi" pînă și la tară, silindu-i pe țărani să-și abandoneze tot ce s-a moștenit din trecut, în timp ce pe scenele din o- rașe se desfășoară pe socoteala poporului spectacole urîtite si aproximative".Se observă la unele ansambluri că în creații din zone folclorice diferite. sînt folosite aceleași desene lipsite de Concepție coregrafică și fantezie. Gingășia fetelor dispărînd, a fost înlocuită cu figuri și pași comune dansurilor de bărbați. De asemenea. bărbații. în loc de strigături de comandă sau de cele care indică ritmul și atmosfera dansului, de o mare frumusețe, ca : „Numai lin și lin și lin / Ca soarele prin senin / Ca luna prin nourele / Ca dorul mîndruțel mele" folosesc invariabilele „Hei, hei" sau „Hop-șa“.Foarte adesea, stilul și specificul regional sînt înlocuite cu alergături de la un capăt la altul al scenei. într-un vacarm de țipete și tropăieli. sub motivul unor „necesități de creștere progresivă și dinamică" a dansurilor.Referlndu-ne la muzică, socotim că dansul popular nu se poate desfășura fără o subliniere ritmului și armoniei a melodiilor, Iar obținerea

de sonorități variate trebuie să se facă prin îmbinarea și utilizarea instrumentelor specifice fiecărei zone folclorice.Se întîlnesc foarte des situațiile nesatisfăcătoare, în care acompaniamentul muzical al dansurilor capătă stereotip forma unor înlănțuiri de melodii tratate armonic, ritmic și orchestral. Ia modul cel mai simplist — „aranjamente" care nu ajută deloc montările coregrafice.Costumele, în general, sînt confecționate pe baza modelelor populare cu adaptările impuse de necesitățile scenei. Uneori însă, apar tendințe de a încărca costumele cu prea multe elemente strălucitoare, care la lumina scenei pot da naștere la Stridențe sau unele modificări ale formei, ca, de exemplu, scurtarea exagerată a cămășilor bărbătești, intervenții nemotivate nici științific și nici artistic.Datorită amplorii pe care a luat-o coregrafia populară, prelucrarea melodiilor și dansurilor autentice constituie un capitol de actualitate. Asigurarea unor prelucrări coregrafice pe deplin corespunzătoare cu spiritul autentic al folclorului va contribui Ia progresul creației coregrafice în ansamblurile profesioniste.
Ștefan CARAPANCEANU
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lui, reliefînd trăsături co
mune și influențe reciproce 
ale creației literare ro
mâne și maghiare, ca în 
remarcabilul studiu com
parativ al prozei politice 
argheziene și publicistica 
lui Ady Endre. fntr-o suită 
de articole închinate pildei 
lui Eminescu, Adu Endre, 
Caragiale, Tudor Arghezi, 
Gaăl Găbor etc. autorul 
evidențiază perenitatea 
marii literaturi, implicațiile 
ei contemporane. Conclu
ziile pe care le prilejuiește 
investigarea patrimoniului 
literar român și. maghiar, a 
creației clasice și contem
porane, spiritul de sinteză 
conferă studiilor lui Hajdu un interes aparte, nota de 
originalitate care a mai 
fost relevată in recenziile 
consacrate culegerii de 
față. Este o metodă de cer
cetare firească, deoarece, 
așa cum arăta Hajdu în 
articolul publicat într-un 
număr special al revistei 
„lgaz Sz6“ consacrat litera
turii române contemporane, 
„Promovarea aceleiași ca
uze : „construirea Socialis
mului, devotamentul nos
tru incandescent și atașa
mentul pur față de patria 
noastră socialistă încheagă 
într-o unitate indestructi
bilă și într-o Comunitate 
frățească pe scriitorii ro
mâni și cei aparținînd na
ționalităților conlocuitoa
re". Este o realitate pe care 
volumul de față o eviden
țiază pregnant, cu argu
mente ale criticii și istorio
grafiei literare, expuse cu 
maturitate.

Volumul înmănunchează și un număr de articole, 
scrisori deschise adresate 
unor scriitori, coresponden
ță cu cititorii, care între
gesc tabloul activității pu
blicistice a lui Hajdu. în
serarea lor mi se pare 
legitimă, înttucît — chiar 
dacă sînt inegale și n-au 
vigoarea proprie lucrărilor 
esențiale ale culegerii — ele 
aduc mărturia prezen
ței autorului în actualitate 
sau relevă atenția sa față 
de „lucrurile mici" care, 
într-un moment sau altul, 
se includ în caleidoscopul 
de preocupări ale unui li
terat.

Apropiata apariție în 
traducere românească a vo
lumului „Atelier" va oferi 
cititorului o lectură in
teresantă despre evoluția și succesele literaturii 
maghiare din România,

Dînd volumului său apă
rut în Editura pentru li
teratură titlul „Atelier", 
Hajdu Gybzo a ținut să 
marcheze legătura nemij
locită dintre activitatea sa 
publicistică și fenomenul 
literar. Cartea înmănun
chează eseuri, studii, arti
cole publicate timp de a- 
proape cincisprezece ani în 
paginile revistei „lgaz Szo“ din Tg. Mureș. Este o cu
legere care relevă perso
nalitatea autorului ei, cer
cetător și promotor con
secvent al literaturii ma
ghiare din țara noastră.La prima vedere cartea 
poate părea eclectică. Dar 
numai atunci. Preferind o 
înșiruire cronologică, gru
pării pe genuri sau teme 
a lucrărilor selecționate, 
autorul a ales o formulă 
ce se dovedește îndreptă
țită. Culegerea pune astfel în lumină, semnificativ, 
multilateralitatea preocu
părilor lui Hajdu și unitatea lor interioară, oferind 
concomitent o imagine a 
dezvoltării creației pe care 
o slujește prin scrisul său. 
„Pe aproape patru sute 
cincizeci de pagini — scria 
într-o cronică publicată în 
ziarul „Eldre" profesorul 
universitar Balogh Edgâr 
— ni se înfățișează valen
țele intime ale literaturii 
maghiare din România, 
înnoirile și legitățile sale 
de dezvoltare, nu prin o- 
glinda rece a Unui manual, ci prin cea a pasiunii fier
binți".

Eseurile și Studiile cu
prinse în volum se impun 
cu prioritate. Portretul lui 
Kovâ.cs Gyfrrgy, eseul con
sacrat Umoristului clujan 
Bajor Andor, studiul des
pre clasicul maghiar Mo- 
ricz ZSigmond, alături de 
alte cîteva lucrări închinate 
dramaturgiei („S-a ofilit 
crinul ?", îndeosebi), sînt 
revelatoare. In cele mai va
loroase pagini ale cărții, 
semnificațiile operelor a- 
nalizate, particularitățile 
de creație ale autorilor lor, 
sînt scoase în evidență cu 
o acuitate deosebită și cu 
preocuparea de a desprinde 
întotdeauna sensuri actu
ale, generalizatoare.

Hajdu GybzS se rapor
tează — In majoritatea 
scrierilor — la moștenirea 
literară, căutînd criterii de 
comparație în valorile so
lide ale trecutului, militînd 
pentru cunoașterea, pre
luarea și dezvoltarea tra
dițiilor culturale. El con- pagini scrise deseori scli-
sideră fenomenul literar în pitor.
unitatea și continuitatea Al. POPESCU

„VIZIUNI
FLAMANDE"
LA STUDIOUL TEATRULUIPrin „Escurial" șl „Cristofor Columb" — texte relativ scurte, dar de o mare concentrare, prezentate la Studioul Teatrului „Notta- ra“ sub titlul comun „Viziuni flamande" — publicul nostru face cunoștință cu Michel de Ghelderode, autor ignorat la vremea sa, dar în care multi recunosc astăzi pe unul din pionierii dramaturgiei moderne. Piesele sale, cam bizare la prima vedere, se dezvăluie spectatorului a- tent și receptiv ca opere de originală gîndire, pline de poezie și umanitate.Ghelderode, a cărui activitate literară s-a desfășurat între cele două războaie țnondiale, s-a numărat printre cei dîntîi scriitori dramatici impresionați de procesul falsificării personalității într-o epocă de tulbure decadență. El a ținut să comunice scenei această impresie, și a făcut-o în imagini adesea răscolitoare, vizibil marcate de influența expresionismului german. Această școală artistică are, pe plan teatral, străvechi rădăcini în misterele medievale, dar a jucat, în același timp, un rol important în evoluția teatrului de substanță politică al secolului nostru. Se întîlnesc, în această modalitate scenică, trăsăturile parabolei populare, cu figuri simbolice sem- nificînd cîte o pătură socială, o funcție, o idee, trecerile bruște de la comic la tragic, pînă la contopirea acestor extreme într-o grea și amară ironie.Personajele lui Ghelderode vin spre noi dintr-un Ev mediu întunecat și pestriț, unde viețile și destinele oamenilor se învălmășesc într-un joc sălbatic al despotismului și al incertitudinii. Intre zidurile sumbre ale palatului suveranilor spanioli („Escurial") se stinge o regină. „Ea moare din pricina tăcerii și a beznelor din acest palat, în care pereții au ochi, unde sălile de petrecere ascund capcane și unelte de tortură. Ea moare, fiindcă a trăit printre făpturi sinistre, departe de soare, încarcerată, înstrăinată. Ea moare, regină fără popor și peste un regat unde sîn- gele curge șiroaie, domnesc iscoadele chizitorii". Un rege pit, vanitos și rău gretă și o urăște, . că ea nu l-a iubit.. Isteri- zat de dangătele nesfîrșite ale clopotelor, de urletele lugubre ale cîinilor, regele

cere bufonului său să-șl facă meseria, să rîdă și să-i provoace rîsul. Iar rîsul scrîșnit al bufonului Folial se transformă într-o farsă inspirată de serbările populare flamande, o farsă care aci sună cumplit ca tot ce se petrece în acest palat. Pentru cîteva minute, Folial îmbracă hlamida și regele își pune tichia de bufon. In aceste momente de lepădare a convențiilor, de sinceritate feroce, de curaj nebunesc, bufonul îi va spune regelui cît e de urît, de odios, de dezgustător, și regele cu suflet de măscărici își va geme durerea de a se fi simtit înjosit, rușinea, invidia de a fi văzut cum regina sa i-1 preferă pe Folial, singurul care o înțelegea. Dar jocul s-a sfîrșit. Cei doi parteneri nu mai sînt doi rivali oarecare. Unul poar-
cronica
teatrală

„NOTTARA"

© O lume nebună, nebună, nebună : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 
16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 9 ; 12,30 ; 16,30 ; 20.
• Blestemul rubinului negru : Republica (completare 
Nălcă pleacă la București) — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 
21,15, FESTIVAL (completare Lauri celor mai buni) — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18.30 ; 21.
• Am întîlnit țigani fericiți : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2273 — ora 17,30 șl seria 2276 — ora 20,30), LUCEA
FĂRUL (completare Miracole) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, CENTRAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Există încă sclave : CAPITOL (completare Din pămînt 
și foc) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Cei șapte samurai : VICTORIA — 9,30; 13; 16,30; 20.
• Comisarul Maigret se înfurie : CINEMATECA — 10 ; 12. 
© Dimineți de iarnă : LUMINA (completare Flora austra
liană) — 9,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
© Lordul din Alexanderplatz : DOINA — 12 ; 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• 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 Orizont științific nr. 11/1967) 
— 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Stăpîn pe sine — Pledoarie pentru box — Stadionul vă 
așteaptă — File din istoria sportului — Gustav face cură 
de slăbire — TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
• Căutați idolul : GIULEȘTI (completare Exerciții șl apli
cații militare) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, ARTA (completare

(Urmare din pag. I)Mă gîndesc, în primul rînd, la necesitatea de a se oferi elevilor o. viziune structurală a disciplinelor pe care le studiază. Termenul sinteză nu mi se pare a exprima deplin i- deea. O sinteză este bună sub raport didactic, dacă ea încoronează un efort prealabil de analiză. de cercetare și înțelegere pe aspecte. Disputa nu este între analiză și sinteză. Chimia oferă un bun exemplu, despre ce ar putea însemna o predare structurală. Dar o predare structurală s-ar putea realiza, de fapt, la orice disciplină, prin punerea în evidentă a ceea ce constituie rețeaua rațională a disciplinei respective, arhitectura sa conceptuală, procedeele sale fundamentale de investigare, clasificare, interpretare, prin punerea în e- vidență a ceea ce constituie logica internă a fiecărei discipline. Această predare structurală se aplică de fapt și relațiilor dintre discipline. Școala modernă se străduiește să depășească rigida compartimentare cu care ne-am o- bișnuit. Ea caută să pună în evidență nu numai aspectele reale, unitare, din care se degajă, și către care converg diferitele cunoștințe ci să și exercite, în special, modalitățile mintale comune solicitate în aceste cazuri.Predarea structurală este necesară. în primul rînd, din motive de economie pentru a se putea face față ritmului accelerat în care se acumulează informația științifică. Dar ea este necesară și pentru că viziunea culturii contemporane este structurală. Este, poate, aceasta, o dovadă a maturității spirituale a o-

menirii (iar filozofia marxistă este o componentă a acestei viziuni). Direcția în care se dezvoltă azi mate- maticile — ca și alte discipline — revoluția ciberneticii, reprezintă o parte integrantă a acestei perspective pe care școala n-o mai poate ignora.E vorba în al doilea rînd, dar în aceeași ordine de idei, de necesitatea de a se deplasa accentul de la a- chiziționarea de informații, la formarea unor capacități de acțiune mintale și practice. De fapt, o informație care nu influențează cursul activității nu e decît o pseudo-informație. Oare geografia, de pildă, nu ar putea fi predată și altfel . decît ca o asamblare de lungi liste de denumiri ? Nu există și aci o țesătură rațională, relații cauzale, care ar putea fi puse mai bine în evidență, prin mijlocirea cărora elevul să învețe a gîndi și a înțelege geografia ?Laboratorul devine extrem de necesar în primul rînd pentru a face posibilă realizarea dezideratului de mai sus : în școala contemporană elevul trebuie să învețe să întreprindă, independent, întregul șir de acțiuni mintale și practice necesare rezolvării unei probleme determinate. De aceea. laboratorul dobîn- dește azi o accepțiune mai largă ; nu vorbim numai de laboratorul de fizică sau chimie, ci și de laboratorul de matematici, de limbi străine etc.într-o măsură din ce în ce mai mare se vorbește azi despre cultivarea creativității. Dezvoltarea foarte rapidă a științei și tehnicii, marea varietate și va-

cinema
• încercuirea ; DACIA (completare București, oraș a! 
muzicii) — 8,30—14,30 în continuare ; 16,30 ; 18,45 ; 21, MIO
RIȚA (completare Republica la 20 de ani) — 8,30 ; 11,30 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• O fată fericită : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS 
(completare împlinire) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
• Martin soldat; PACEA (completare Echipa) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• împușcături pe portativ : GRIVIȚA (completare Orizont

științific nr. 12/1967) — 18,15 ; 20,30,
MELODIA (completare Io, Mircea Voievod) — 9 ; 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN (completare Pași spre 
Brâncuși) — 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 : UNIREA (com
pletare încercuirea) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
« Capcana : TOMIS (completare Dațl-ml un calmant) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare 
Orizont științific nr. 12/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
O Reîntoarcerea iul Surcouf : FLACĂRA (completare In 
înttmpinarea viitorului) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Corigența domnului profesor : VITAN (completare Mal 
bine să prevenim. Profilaxia T.B.C.) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Innorare trecătoare : POPULAR (completare Pași spre 
Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Romanță pentru trompetă : MUNCA (completare Dacă 
aș fi știut) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cerul începe la etajul III : MOȘILOR (completare Mi
hail Kogălniceanu) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
p Servus, Vera ! : CRINGAȘI (completare Năfcă și veve
rița) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Război șl pace (seriile I șl II) : VIITORUL — 15 ; 19,30, 
LIRA — 15 ; 19,30.
• Careta verde : FLOREASCA (completare Anatolia ospi
talieră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,45.

riabilitate a solicitărilor în societatea contemporană, fac inoperantă o pregătire utilizabilă numai în situații standard. Inițiativa, inventivitatea, curajul soluțiilor noi, flexibilitatea mintală, promptitudinea și eficiența deciziilor în situații neprevăzute cer. în primul rînd, o solidă pregătire de bază. Inventivitatea nu înseamnă improvizație. In același timp însă școala trebuie, într-o măsură din ce în ce mai largă, să cultive însușirile specifice creativității, în primul rînd exercitîndu-le sistematic, temeinic, din primii ani de școală și cu mijloace pedagogice adecvate.Varietatea problemelor, formarea capacității de a considera aceleași fapte din perspective diferite, u- tilizarea unor procedee felurite de rezolvare cu confruntarea împreună cu elevii a avantajelor și dezavantajelor — cu etalarea argumentelor și a contra- argumentelor — solicitarea elevilor de a crea sau descoperi ei probleme într-un context dat etc. — reprezintă mijloace cunoscute dar puțin practicate pentru dezvoltarea creativității. Această preocupare pentru dezvoltarea creativității trebuie să se transforme în ocazii concrete, în primul rînd prin conținutul programelor, prin întocmirea manualelor, prin spiritul și indicațiile metodicilor. Este foarte bine ca elevii noștri să învețe a reface o demonstrație dată, să învețe a reconstitui sau urmări un raționament deductiv. Dar este tot atît de necesar ca ei să învețe să caute o demonstrație, să

inventeze o soluție, să intuiască o cale de rezolvare, să-și formeze acest simț al plauzibilului, extraordinar de important în actul de creație, în orice context s-ar desfășura.„Mașina de învățat" are, mai ales, menirea de a prelua din munca profesorului partea stereotipă, me- canizabilă, algoritmizabilă — pentru a-i permite să consacre mai mult timp și mai multă energie aspectelor majore, subtile care solicită intervenția sa creatoare și. în special, chiar educării spiritului creator al elevilor. Pe de altă parte programarea — realizarea unei succesiuni optime de „pași" în procesul de instruire — nu este reductibilă la mașină. Si fără mașină se poate realiza în manuale si la lecții o succesiune de etape cu randament maxim pentru dezvoltarea intelectuală — și cred că o asemenea programare este azi de primă importantă.O tendință a psiho-peda- gogiei contemporane este aceea de a se prezenta elevilor cunoștințele științifice nu doar în forma lor finită. asemenea ideilor platoniciene — ca niște entități imuabile pe care le putem doar contempla, admira și asimila. Este necesar ca elevul să învețe a gîndi cunoștințele științifice ca achiziții ale intelectului uman, ca produse ale unui efort îndelungat al activității umane de tigare, elaborare și nuă perfecționare.Ceea ce apare azi gur, mîine va suferi re- tușări sau chiar restructurări de fond. Ideea a- propierii asimptotice de „a-
inves- conti-ca si-

devărul absolut" realizată prin eforturile generațiilor, trebuie să devină angajantă pentru tînărul care se pregătește a ajunge el însuși un element activ al societății. De aceea, cred că aspectele istorice nu trebuie eliminate din manuale, cu condiția însă ca acestea să nu se rezume Ia o înșiruire de date ci să contribuie efectiv la înțelegerea sensului în care are loc dezvoltarea corpului respectiv de cunoștințe. Dialectica acestei dezvoltări mi se pare a reprezenta un element de cea mai mare importantă pentru formarea gîndirii științifice a tînărului. In această ordine de idei aplaud propunerea fostului meu profesor Dumitru Almaș, făcută în paginile ziarului, de a se introduce în școala medie un curs avînd ca o- bicct Istoria culturii și a civilizației, o expunere sintetică a evoluției spirituale a umanității.S-a crezut pînă de cu- rînd că un învătămînt științific este acela care doar transmite informații, cunoștințe științifice. Or, condițiile contemporane impun o schimbare de optică. Spiritul științific în învătămînt începe să însemne într-o măsură din oe în ce mai mare educarea gîndirii științifice a elevului, ceea ce este mult mai mult, mult mai pretențios. Intima întrepătrundere dintre știință și producție nu poate să nu afecteze profund și viața școlii. Condițiile societății contemporane cer ca elevul să înceapă a deprinde foarte devreme elemente de bază ale cercetării științifice. Curiozitatea, interesul pentru aspectele noi, neex-

plicate, dorința de a găsi, dincolo de dezordinea aparentă o ordine structurală care să facă posibilă previziunea etc. — reprezintă mobiluri pe ' care școala contemporană tinde să le cultive în mod sistematic.într-o serie de centre de experimentare pedagogică se urmărește astăzi posibilitatea de a se forma la e- levi — treptat, dar metodic și perseverent — un ansamblu de abilități specifice cercetătorului cum sînt: capacitatea de a sesiza și a formula o problemă. de a apela la o definiție sau de a formula o definiție, de a emite ipoteze veritabile, de a organiza un experiment definind variabilele în cauză și raporturile dintre ele. de a măsura și a exprima rezultatele măsurătorilor, de a interpreta rezultatele experimentului. Laboratorul școlar modem trebuie gîn- dit și realizat în această perspectivă — de a permite elevului, fiecărui elev în parte, să parcurgă un traseu complet — miniatural firește — caracteristic investigației științifice. E posibil ca unui asemenea curs să-i fie dedicate chiar ore speciale, neîncadrate într-o disciplină anumită, ceea ce, după unii autori, ar reduce mult timpul necesar pentru însușirea disciplinelor speciale și, evident, ar duce la o înțelegere mai profundă a logicii acestora. Curs special sau nu, fapt este că e vorba aci de o schimbare de optică privind rolul școlii, mijloacele didactice folosite și, în definitiv, psihologia relațiilor dintre profesori și elevi.Noul în învătămînt este în primul rînd o problemă de concepție, de filozofie a culturii, de teorie și metodologie a educației. Este însă, în același timp, o problemă practică de extremă importantă, de enormă răspundere, pentru că învăță- mîntul reprezintă o verigă vitală a circuitului social de 
valori.

tă sceptrul și dispune de dreptul de viață și de moarte asupra celuilalt, poate chema călăul să-l răzbune. Ceea ce și face, O încheiere dură, care a pierdut, după părerea mea, în spectacol, prin eliminarea călăului. Regele lui Ghelderode nu sugruma cu mîinile sale. Anemic, inferior în scara umană, el apela la prerogativele sale pentru a transforma inegala înfruntare într-un asasinat nemilos.Denaturarea individualității umane sub acțiunea a- nihilantă a iezuitismului de stat și a superstițiilor comune constituie, de asemenea, tema dramei pseudo- biografice „Cristofor Co- lumb“. Avem de-a face cu un Columb apocrif, obosit și dezamăgit de neînțelegerea demnitarilor și a plebei fascinate de - gloria exterioară, de persecuțiile regale care i-au ținut loc de răsplată, ca și de amintirea condescendentă pe care i-o va păstra posteritatea. Un Columb visător, însetat de puritate paradl- siacă, deloc asemănător i- maginii de reclamă turistică pe care 0 înfățișează, în ultima scenă, unul din reprezentanții de peste veacuri ai continentului descoperit de dînsul. (Finalul, caustică parodie a sloganurilor din spectacolele de tip comercial, a fost — și în cazul acestui de-al doilea text — suprimat fără o vizibilă necesitate).Dacă nu s-a dovedit în- tru-totul ortodox în ce privește respectarea textelor, regizorul Dinu Cernes- cu are, în schimb, meritul de a fi asigurat un stil interpretativ unitar, foarte apropiat spiritului lui Ghelderode, limbajului său artistic. Atmosfera sufocantă a Escurialului, teama, neliniștea demențială, rîsul batjocoritor, cu sclipiri galbene de otravă, au, în același timp, coloritul straniu al legendei și autenticitatea dramei umane. Și tot în clar-obscur de legendă, însă cu accente romantice, e e- xvocat acel Columb simplu, nostalgic, în mijlocul zum- . zetului unei lumi în crepuscul, unde simți mișu- nînd cerșetorii, astrologii, afaceriștii și aventurierii.Și totul numai cu trei actori, care schimbă felurite înfățișări, fără exces de grimă și costumație, dar

cu apreciabilă cheltuială de talent. Cu deosebire. Ștefan Iordache se confirmă ca un virtuos al interpretării moderne, pentru care cuvintele replicilor constituie doar axul unui bogat și complex portret vizual, al unei expresive compoziții, incluzînd desenul revelator al mimicii și al gestului, subtextele fiecărei inflexiuni a glasului și ale fiecărei priviri aruncate pieziș. Dotat deopotrivă pentru tragedie și comedie, dar poate, în special, pentru tragi-comedie, Ibrda- che a fost, în „Escurial", imaginea vie a pustiirii care sluțește, zbîrcește și desfigurează pretinsa ma- jestate, pentru ca în „Cristofor Columb" să devină, rînd pe rînd, reporter frivol, vorbăreț, sau marinar extenuat, cu ochii rătăciți între cer și ape, sau din nou rege — de astă dată un suveran pasiv, o- log, deprimat și reticent, strivit de povara propriei sale coroane. Ștefan Radof, promițător actor tînăr, a fost sobru și profund î» rolul lui Cristofor Columb, dar posibilitățile sale s-au dezvăluit, cred, și mai convingător sub masca tremu- rîndă de emoție, sfîșiată de durere și schimonosită de sarcasm a bufonului Folial, chiar dacă la realizarea acestei extrem de dificile partituri se pot formula și rezerve (în special, momentul de demnitate șl supremă sfidare a stăpînu- lui omnipotent mi s-a părut insuficient subliniat). Mihai Pruteanu, laborios în compunerea unor personaje variate, deși inegal, a avut momente notabile, de pildă, scena din „Cristofor Columb", unde-1 încarnează pe piticul-măscă- rici, mereu mirat și autoritar la modul dînd regelui lecții remonial.Fantezia acțiunii este o calitate pe întîlnim nu pentru întîia oară în creațiile lui Dinu Cernescu, dar aici, poate mai mult ca altădată, valoarea spectaculară este determinată de mișcare, de eonstrucția formelor, de armonizarea culorilor, de organizarea spațiului (la care a contribuit substanțial decorul semnat de un talentat scenograf, debutant îrt Capitală, Mihai Mădescu). Drama lui Cristofor Columb se desfășoară: într-un spațiu curb, dominat de obsesia rotunjimii planetei, cu un decor în suprafețe concave și convexe, împodobit cu globuri de diverse mărimi; miniștri, sa- vanți sau oameni de mulțime descriu cercuri în jurul eroului, încercînd să-1 învăluie în intrigile sau în curiozitatea lor, vasul se leagănă purtîndu-1 pe ondulări oceanice, lumea întreagă se rotește concentric, ca într-un vis sau ca într-un coșmar. Viziunea Escurialului e severă și rece, în unghiuri drepte, cu pereți prelungi de un sîngeriu murdar, prin sala tronului pășește trist, cernit, cu fața verde, un călugăr uscățiv, supradimensionat pe verticală. In mij-i locul acestui univers închis, împietrit, urma să se afle tronul pe care și-I „dispută" o clipă regele și bufonul său ; Dinu Cernescu a văzut însă acest capriciu ca pe o ieșire pasageră din ordinea constituită, o rupere de echilibru, executată acrobatic pe sfori clovnești — interpretare discutabilă, dar interesantă și excelent materializată- de cei doi actori, Ștefan Iordache și Ștefan Radof.

cabotin, de ce-scenice care o

Andrei BALEANU

© Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert simfonic. Dirijor : Massimo Freccia (Italia) — 20.
• Opera română : Lucia di Lamermoor — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez — 19,30.
S Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 

eidelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) : Topaze 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Trollus șl Cresida — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 20, (sala din 
str. Al. Sahla nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henric al 
lv-lea — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 20. 
e Teatrul „Giulești" (în sala Teatrului evreiesc de stat): 
Martorii se suprimă — 19,30.
O Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
• Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni 
— 20.
O Studioul Institutului de artă teatrală șl cinema
tografică „I. L. Caragiale" : O noapte furtunoasă — 20. 
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Iar
marocul piticului Clip — 17, (sala din str. Academiei) : 
O fetiță caută un cîntec (spectacol prezentat de Tea
trul de păpuși Constanța) : 15 ; 17.
p Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 
Scandai la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți >68 
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicate
lor : Magistrala tinereții — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Mos
cova — 20.

17.30 — Curs de limba rusă (lecția a 5-a).
17,58 — Sumarul zilei.
18,00 — Sporturi de iarnă practicate pe Valea Prahovei.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru cei mici. A.B.C. — De ce 7.
19,00 — Pentru tineretul școlar. Balade șl legende i 

„Corbea haiducul" de Călin Gruia.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Muzeele lumii : Ermitaj.
20.30 — Ecran literar.
21,00 — Reflector.
21,15 — Film artistic : „îndrăgostiți! de pe pachebotul 

France".
22,45 — Campionatul mondial de patinaj artistic. Proba 

figuri libere — bărbați. Transmisie de la 
Geneva.

24,00 — Telejurnalul de noapte.
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Lucrării® adunării
genera/e a AcademieiJoi dimineața au început lucrările adunării generale a Academiei Republicii Socialiste România, care dezbate activitatea desfășurată în anul trecut și planul de activitate pe anul 1968. Pe ordinea de zi a adunării generale este înscrisă, de asemenea, decernarea premiilor Academiei pe anul 1966.La adunarea generală iau parte, în afara membrilor și membrilor corespondenți ai Academiei, conducători de ministere și instituții centrale, specialiști din institutele de cercetări ale Academiei și departamentale, rectori și decani ai unor institute de învățămînt superior, profesori universitari, cercetători științifici.La ședința de deschidere a participat tovarășul Alexandru Bîrlă- cleanu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Consiliului Național al Cercetării Științifice.La primul punct al ordinii de zi, prof. dr. Radu Voinea, membru corespondent, secretarul general al Academiei, a prezentat darea de seamă asupra activității desfășurate în anul 1967. Darea de seamă prezintă principalele realizări obținute în domeniul cercetării fundamentale și aplicate în cele 57 de unități ale Academiei. Desfășurată pe baza unui amplu plan tematic — parte integrantă a programului unitar al cercetării științifice elaborat de C.N.C.Ș. — activitatea de cercetare din Academie a abordat peste 2 000 de teme. Examinarea activității Academiei scoate în evidență preocuparea susținută pentru soluționarea a numeroase probleme cu caracter aplicativ, contribuția sa crescîndă la acțiunile de mare însemnătate inițiate de partid și guvern pentru dezvoltarea economică și socială a țării.Darea de seamă a trecut apoi în revistă diferite manifestări științifice din țară și de peste hotare, organizate anul trecut, la care reprezentanți ai Academiei au avut o participare activă, contribuind ast- ■ fel la creșterea prestigiului țării noastre în viața științifică internațională. Alte capitole s-au ocupat

de promovarea și specializarea cadrelor, de activitatea editorială și de informare științifică, de dezvoltarea bazei materiale a cercetării științifice etc.Acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, a expus apoi planul de activitate al Academiei pe anul în curs. Subliniind sprijinul permanent pe care oamenii de știință din țara noastră îl primesc din partea partidului și guvernului în activitatea lor, vorbitorul a relevat direcțiile cercetării științifice pe anul 1968, strîns legată de cerințele economiei și culturii naționale, de tradițiile cercetărilor din țara noastră, de tendințele actuale ale cercetării științifice mondiale.In legătură cu elaborarea noului plan de activitate, președintele Academiei a relevat progresele realizate în concentrarea tematicii de cercetare, în alegerea temelor, precum și în promovarea cercetărilor complexe și interdisciplinare. El a subliniat principalele aspecte ale orientării științifice, oglindite în planul de activitate, necesitatea promovării de noi cadre și a de- săvîrșirii pregătirii celor existente, precum și prevederile în ceea ce privește dezvoltarea bazei materiale a cercetării. Vorbitorul a amintit, de asemenea, principalele manifestări științifice pe care le va organiza în acest an Academia in colaborare cu alte ministere și organe centrale, perspectivele dezvoltării relațiilor cu forurile științifice similare de peste hotare, precum și sarcinile în legătură cu creșterea rolului Academiei în viața științifică a țării, cu îmbunătățirea metodelor și stilului de conducere și de muncă în Academie.în încheiere, acad. Miron Nicolescu a arătat că academicienii cu îndelungată activitate, împreună cu tineri cercetători își vor aduce în continuare contribuția la sporirea prestigiului Academiei, a științei românești.Au început apoi dezbaterile asupra primelor două puncte de pe ordinea de zi.Lucrările adunării Academiei continuă. generale a(Agerpres)
EXPOZIȚIA „SCOARJE
Șl TAPISERII
ROMANEȘTI"

Pii' Pavilionul central de la Muzeul 
satului s-a deschis expoziția „Scoarțe 
ți tapiserii românești". Exponatele, re
partizate în- două sectoare distincte, 
sînt reprezentative pentru valorile tra
diționale ale genului, ilustrînd diverse 
zone etnografice și epoci, precum și 
realizări recente ale artiștilor plastici, 
inspirate din formele de expresie tra
diționale.

Expoziția va fi organizată și în Da
nemarca, la sfîrșitul lunii martie, pre
cum și în alte țări europene. Pentru 
acest „turneu" ea va fi completată cu 
o serie de piese de mobilier și elemen
te de arhitectură populară din Mara
mureș și Oltenia.
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Ședință de lucra
a Consiliului Superior V

al AgriculturiiJoi, la Consiliul Superior al A- griculturii, a avut loc o ședință de lucru la care au luat parte membri ai consiliului, directorii direcțiilor agricole județene, recent constituite, reprezentanți ai conducerii unor ministere și altor instituții centrale, directorii institutelor de cercetări agricole și alți oameni de știință.In referatul prezentat, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, Nicolae Giosan, a făcut o analiză multilaterală a rezultatelor obținute în anul trecut în producția agricolă și a subliniat măsurile ce trebuie întreprinse de direcțiile agricole județene pentru conducerea cu competență a agriculturii și realizarea integrală a sarcinilor sporite ce revin acestei ramuri a economiei naționale. In referat, un loc important l-au ocupat acțiunile ce trebuie continuate în vederea bunei desfășurări a lucrărilor agricole de primăvară, îndeosebi în legumicultură, viticultură, pomicultură și în zootehnie, sectoare

de lucru la care membri ai consiliului,

COCTEIL LA AMBASADA 
R. D. GERMANE

■

Ia

în care trebuie să se înregistreze 6 dezvoltare corespunzătoare condițiilor create și, mai ales, cerințelor sporite ale economiei.Dezbaterile care au urmat au scos în evidență posibilitățile largi create prin îmbunătățirea organizării teritorial-administrative a țării, pentru folosirea cu maximum de eficiență a bazei tehnico-mate- riale în permanentă creștere, a rezultatelor cercetării științifice, a competenței specialiștilor și bogatei experiențe a țărănimii cooperatiste, în scopul creșterii necontenite a potențialului agriculturii noastre socialiste. Au fost subliniate măsurile ce se întreprind în prezent în județe în vederea îndeplinirii indicatorilor de plan pre- văzuți în acest an.în încheierea lucrărilor a luat cuvîntul tovarășul Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

Cronica

Cu prilejul celei de a Xll-a aniversări a Armatei populare naționale a Republicii Democrate Germane, atașatul militar, aero și naval al R. D. Germane la București, locotenent-colonel Boris Behring, a oferit, joi seara, un cocteil la sediul ambasadei.
TELEGRAMACu prilejul celei de-a 12-a aniversări a Armatei populare națio-
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Primii învingători

I

la campionatele de schi■ POIANA BRAȘOV 29 (Agerpres) La Poiana Brașov au început ieri campionatele republicane de schi pe anul 1968. în cursa de iond pe distanța de 30 kilometri victoria a revenit lui Gheorghe Clncu (A.S.A. Brașov) cu timpul de lh57‘46’'. Proba temininâ pe distan-
ța-de 10 kilometri s-a încheiat cu victoria sportivei Marcela Leampâ (Dinamo Brașov), cronometrată cu timpul de 44'19".Probele de slalom special au fost cîștigate de Dan Cristea (Clubul sportiv Sinaia) și Mihaela 
Sandu (Dinamo Brașov).

nale a Republicii Democrate Germane. ministrul forțelor armate ale Republicii Socialiste România, general-colonel Ion Ioniță, a trimis o telegramă de felicitare generalului de armată Heinz Hoffmann, ministrul apărării naționale a Republicii Democrate Germane.
★Membrii Baletului „Triveni* din Delhi, ansamblul de dansuri clasice indiene „Manipuri", au făcut joi o vizită la sediul Asociației oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale, unde s-au întîlnit cu artiști din Capitală.(Agerpres)

I Colocviu stiinț
I ’! de ergonomie
g Druane a avut loc, la Brașov, | cplocviu științific de ergonomie, ■ ganizat de Uzinele.de tractoar I
I

O

sau absent de la reuniunea respectivă. Singurele în drept să aprecieze și să califice activitatea unui partid comunist sînt clasa muncitoare, propriul popor și nimeni altul, ele și numai ele sînt în măsură să le acorde sau să le retragă încrederea. Independența, egalitatea în drepturi a tuturor partidelor frățești, mari sau mici, relațiile de solidaritate și colaborare tovărășească ce le sînt proprii — nu îngăduie nici un amestec în treburile lor interne. Orice încercare de amestec din afară, orice condamnare sau supunere a politicii vreunui partid forului de judecată al u- nei consfătuiri internaționale nu numai că nu ar putea rezolva problemele aflate în dispută, dar ar prejudicia interesele mișcării comuniste, adăugind noi elemente de discordie, de încordare șl fricțiuni în relațiile dintre partide.Exercitarea liberă și nestînjenîtă a dreptului fiecărui partid de a avea opinia sa, poziția pe care se situează în cadrul unei întîlniri internaționale, rezervele sau exprimarea dezacordului asupra unor puncte de vedere adoptate cu acest prilej nu trebuie în nici un fel să umbrească solidaritatea și prietenia dintre partidele frățești. De aceea se impune strădania neobosită de a pune pe primul loc ceea ce — în ciuda oricăror deosebiri — este comun. Tocmai aceste elemente comune, interesele reciproce și obiectivele de luptă, care apropie partidele frățești, fiind fundamentale și permanente, sînt infinit mai puternice decît ceea ce temporar le desparte.Evident că din diversitatea preocupărilor și sarcinilor partidelor comuniste și muncitorești pot constitui subiect de dezbatere numai acele aspecte majore în privința cărora a fost realizat un acord general al partidelor. Experiența unor consfătuiri internaționale anterioare, cum a fost aceea din 1960, relevă grăitor ineficacitatea încercărilor de a da rețete universal-vala- bile în probleme în care încă de atunci exista o mare varietate de interpretări și puncte de vedere. După părerea partidului nostru, împărtășită de numeroase alte partide, nu există nici o bază principială pentru a concepe o nouă consfătuire ca o continuare a celor precedente, nici în ce privește ordinea de zi, nici modul de pregătire sau participarea. Tendințele de a atribui un caracter de permanență, a concepe consfătuirile într-o succesiune organizată, a introduce elementele unei structuri organizate nu constituie decît reluări, sub alte forme, ale ideii centrului conducător care, deși respinsă de viață, nu a fost practic abandonată. 
a în condițiile actuale, mal multe ■ partide frățești • consideră nimerit ca / o consfătuire internațională a partl- 1 delor comuniste și muncitorești să I discute despre lupta împotriva imperialismului. în legătură cu aceasta apare evident că Inițierea unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste trebuie să aibă în vedere șl faptul esențial că mișcarea comunistă nu acționează izolat, ci reprezintă o parte integrantă a largului front antiimperialist mondial, detașamentul său cel mal călit și mai înaintat, purtând o mare răspundere în unirea și dinamizarea tuturor detașamentelor acestui front. în acest front, partidele comuniste acționează împreună cu alte partide ale clasei muncitoare, cu alte forte revoluționare, progresiste, a căror participare la consfătuire ar contribui la întărirea unității de luptă a frontului antiimperialist. în cazul în care la consfătuire s-ar ajunge la un acord în problemele privind lupta împotriva imperialismului acesta ar putea fl consemnat cu condiția însă ca acordul să fie realizat pe baze democratice, printr-un consens al par- ticipanților, excluzîndu-se orice tendință de a impune consfințirea unor puncte de vedere cu care unele partide sînt în dezacord.Din experiența unor consfătuiri anterioare a rezultat că adoptarea unor documente adresate tuturor partidelor are o slabă eficacitata practică. Intrucît efortul de a stabili obiective generale împiedică să se țină seama de marea diversitate a condițiilor concrete în care acționează partidele frățești, iar după un timp se ajunge ca fiecare partid să se considere legat doar de anumite laturi ale documentului respectiv, care corespund preocupărilor sale, obiectivelor pentru care militează. De altfel, este evident că în actualele condiții unele teze și aprecieri ale consfătuirilor internaționale precedente și-au pierdut valabilitatea, sînt perimate, caduce ; altele au fost infirmate de noile fenomene ale evoluției social-istorice. Ținînd seama că o- biectivul unei consfătuiri internaționale nu este acela de a elabora linii directoare sau documente obligatorii, partidul nostru nu consideră absolut necesar ca o a- semenea reuniune să se încheie prin adoptarea unui document general, în acest sens, referindu-se la faptul că la asemenea reuniuni este foarte greu să se ajungă la un acord deplin asupra tuturor problemelor, rezoluția recentei plenare a C.C. al Partidului Muncii din Elveția subliniază : „Esențial este să se scoată în 
evidentă în mod clar ceea ce unește 
ansamblul partidelor muncitorești șl 
comuniste în lupta împotriva impe
rialismului, chiar dacă formele aces
tei lupte sînt variate (și ele sînt în 
mod necesar variate), să se caute să 
se întărească această unitate, prin- 
tr-o consultare liberă a punctelor da 
vedere".

ajungă la consensuri unanime, adică să se cadă de acord asupra unor asemenea probleme esențiale cum ar fi caracterul și țelurile consfătuirii internaționale, ordinea ei de zi, natura documentului final, procedura adoptării sale etc. După părerea partidului nostru, mai trebuie încă depusă o temeinică și stăruitoare activitate de pregătire pentru organizarea unei consfătuiri Internationale care să răspundă intereselor unității, pentru a se crea condiții de participare partidelor comuniste și muncitorești, prezente sau absente de la întîlnirea consultativă, ca și pentru eventuala participare a altor forțe politico-sociale antiimperialiste.Partidul Comunist Român apreciază că ar fi prematur ca la actuala întâlnire consultativă să se fixeze data consfătuirii, să se stabilească locul unde ar urma să aibă loc o viitoare consfătuire internațională, sau să se creeze de pe acum comisii sau comitete pregătitoare.Condiția hotărîtoare a succesului u- nei consfătuiri internaționale o constituie pregătirea și desfășurarea ei intr-un spirit tovărășesc, de stimă și înțelegere reciprocă, de respect și receptivitate față de părerile fiecărui partid, asigurîndu-se tuturor deplina posibilitate de a-și exprima punctul de vedere asupra problemelor puse în discuție și excluzîndu-se, sub orice formă. încercările de a impune vreunui partid păreri pe care nu le împărtășește.Partidul Comunist Român concepe o consfătuire internațională ca un forum de discuții, o modalitate a schimbului de păreri, de împărtășire reciprocă a experienței și a punctelor de vedere asupra problemelor în discuție. Intrucît nici un partid nu poate pretinde a deține un monopol asupra adevărului, țrebuie ascultate cu atenție și respect părerile tuturor, manifestîndu-se cea mai mare receptivitate față de toate propunerile . care tind să favorizeze realizarea unui consens general. „Un schimb de 
păreri rodnic cu privire la astfel de 
probleme, arată R. Larsen, președintele P.C. din Norvegia, poate să se 
dezvolte numai pe baza respectării 
absolute a dreptului suveran de auto-* 
determinare al partidelor și niciodată 
nu trebuie să ducă la amestec în 
treburile interne ale vreunui partid".Schimbul de opinii desfășurat în- tr-un spirit tovărășesc, de încredere și stimă reciprocă, de respect și înțelegere fată de poziția fiecărui partid, confruntarea experienței creează posibilitatea ca fiecare partid să fie cît mai bine informat, stabilindu-și de sine stătător linia sa politică, corespunzător atît condițiilor din propria țară, intereselor poporului respectiv, cît și intereselor generale ale mișcării comuniste.In relațiile din cadrul mișcării comuniste mondiale, alcătuită din organisme naționale independente, egale în drepturi, ca și în cadrul unor consfătuiri internaționale, nu sînt aplicabile principii valabile numai în interiorul fiecărui partid — principiul centralismului democratic, obligativitatea subordonării față de un for central diriguitor, ca și supunerea minorității față de majoritate, cum a dovedit experiența încercările de a transpune aceste principii la relațiile partide nu pot aduce decît ț cii întăririi partidelor marxist-leni- niste, raporturilor lor reciproce, precum și întregii mișcări comuniste. Să presupunem că principiile sus-amin- tite s-ar aplica la o consfătuire internațională a partidelor comuniste. Date fiind deosebirile de păreri și divergențele existente azi în mișcarea comunistă, ea nu ar putea adopta hot&rîri decît cu majoritatea de voturi, ceea ce ar însemna că delegația unui partid pus în minoritate ar urma să se întoarcă în țara respectivă și să impună Comitetului Central, întregului partid al cărui exponent a fost aplicarea unei linii politice împotriva căreia s-a pronunțat în cadrul consfătuirii, să acționeze pentru realizarea unor obiective strategice sau tactice pe care le consideră nepotrivite sau contraindicate pentru condițiile în care activează. Relevînd faptul că în mișcarea comunistă internațională nu este posibil să se pornească de la principiul centralismului democratic pentru a elabora o linie, ziarul „Mundo Obrero“, organ al P.C. din Spania, arată că o consfătuire internațională va trebui să evite aplicarea vreunui criteriu cu caracter exclusivist : „Tot ceea ce nu rezultă 

dintr-o discuție liberă și democrati
că, din acceptarea pe baza liberei 
voințe — inspirată de principiile 
marxism-leninismului, de necesitatea 
luptei împotriva imperialismului, de 
celelalte obiective care ne sînt comu
ne — este lipsit de valoare reală și, 
ca atare, nu favorizează unitatea".In aceste condiții, așa cum arată și alte partide frățești, o consfătuire mondială nu poate elabora linii o- bligatoril, soluții normative, pentru partidele comuniste, astfel de încercări fiind, totodată, în contradicție cu principiile relațiilor dintre partidele frățești. După cum se arată într-o rezoluție a recentului congres al Partidului Comunist din Marea Bri- tanie : „Problemele mișcării comu
niste internaționale nu mai pot fi 
tratate cu ajutorul unor conferințe 
internaționale care încearcă să elabo
reze linii cuprinzătoare în domeniul 
politicii, strategiei și tacticii menite 
să fie valabile pentru toate partidele, 
în toate împrejurările. O asemenea 
încercare ar contraveni drepturilor 
suverane ale partidelor individuale, 
ale conducerii lor alese și ale con
greselor lor, care singure au dreptul 
de a elabora politica și formele și 
metodele de luptă pentru ele".Cu atît mai mult nu se poate admite ca o consfătuire internațională să pună în discuție sub orice formă o latură sau alta a politicii interne și externe a unui partid, să se transforme într-un for care să se autoin- vestească cu dreptul de a aprecia ce este just și ce este greșit în activitatea acestuia și de a-1 eticheta. Practica a dovedit cîte daune aduc încercările de a pronunța recomandări sau verdicte privind activitatea sau orientarea vreunui partid frățesc. De aceea, tot mai multe partide frățești arată că o consfătuire internațională nu poate avea ca obiect, în vreun fel sau altul, discutarea, judecarea sau condamnarea politicii interne sau externe a unui partid frățesc prezent

acțiune menită să servească cauza unității mișcării comuniste, a unității clasei muncitoare internaționale, a tuturor forțelor progresiste din întreaga lume.Noi considerăm că deasupra deosebirilor de păreri existente în mișcarea muncitorească trebuie să stea interesele supreme ale clasei munoitoare internaționale, ale socialismului. Fiecare comunist, in special cei cărora partidul sau poporul respectiv le-a încredințat o muncă de răspundere, are înalta îndatorire de a pune mai presus de orice interesele unității, interesele dezvoltării continue a solidarității internationale".Este evident că o consfătuire internațională a partidelor comuniste și muncitorești nu poate fi privită ca un scop în sine ; oportunitatea organizării ei poate fi apreciată obiectiv numai în lumina aportului efectiv la întărirea unității mișcării comuniste. Partidul Comunist Român este de părere că, în actualele condiții, ținerea unei consfătuiri internaționale a partidelor comuniste și muncitorești este utilă în măsura în care ea se afirmă ca o reuniune constructivă, contribuind Ia limitarea adîncirii divergențelor și crearea condițiilor pentru restabilirea unei situații normale în mișcarea comunistă. O consfătuire internațională care ar adăuga noi elemente de încordare, de fricțiuni, nu ar putea fi decît dăunătoare, ar duce la agravarea pericolului sciziunii.Tocmai de aceea. Ia baza organizării unei asemenea consfătuiri, mal ales în condițiile actuale, trebuie să stea o laborioasă muncă pregătitoare. In acest spirit, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a subliniat că, după părerea partidului nostru, e- sențialul în organizarea unei consfătuiri. internaționale a partidelor comuniste și muncitorești constă nu în precipitarea lucrurilor. într-o programare cît mai grabnică, oi în pregătirea ei temeinică și cu răbdare, în dezvoltarea de noi contacte și întâlniri, inclusiv noi întîlniri consultative ale partidelor, pentru a se asigura astfel garanțiile desfășurării ei fructuoase.In acest sens, partidul nostru consideră imperios necesar ca însăși pregătirea consfătuirii să aibă un caracter profund democratic, toate partidele comuniste și muncitorești, fără excepție, să aibă deplina posibilitate de a participa la aceste pregătiri. împărtășim întru totul părerea exprimată de o serie de partide că diferitele comisii de lucru ale consfătuirii jiu trebuie să aibă o componență limitată, constituind apanajul unui grup reștrîns'de partide, ci, dimpotrivă, să realizeze o reprezentare cît mai largă, să cuprindă toate partidele care doresc să la parte la lucrările acestor comisii.Desigur, fiecare partid comunist hotărăște în mod suveran asupra participării sau neparticipării sale la o întîlnire internațională. Important este ca această participare sau absentă — așa cum pe bună dreptate subliniază și alte partide frățești — să nu devină un motiv pentru a afecta relațiile de colaborare dintre partidele comuniste și muncitorești.Faptul că participarea la consfătuire este la latitudinea fiecărui partid nu numai că nu micșorează, dar sporește obligația de a acționa cu neobosită perseverentă spre a crea condițiile care să favorizeze o prezență cît mai largă.Pregătirea consfătuirii internaționale poate atinge scopul propus numai în măsura în care ea se bazează pe respectarea riguroasă a principiului deplinei egalități în drepturi a tuturor partidelor frățești, creîndu-se condițiile necesare pentru participarea, cu drepturi egale, a. tuturor partidelor atît Ia pregătirea, cît și la desfășurarea consfătuirii. însemnătatea principială a problemelor legate de organizarea unei consfătuiri internaționale și necesitatea acordului partidelor frățești care să facă posibilă o participare largă la o asemenea reuniune impun informarea prealabilă a partidelor și consultarea lor în toate problemele încă înaintea consfătuirii.La întîlnirea consultativă de la Budapesta, șeful delegației române, tovarășul Paul Niculescu-Mizil, ex- primînd poziția Partidului Comunist Român în legătură cu modul cum trebuie pregătită o conferință care să aducă un aport real la întărirea unității, a arătat că ar fi bine să se

BRAȘOV. — Intre 27 și 29 februarie a avut loc, la Brașov, un organizat de Uzinele , de tractoare în colaborare cu Institutul de igiena muncii de pe lingă Academie. Au participat oameni de știință din institute de cercetări și institute de învățămînt superior din București, Iași, Cluj, Timișoara, Galați și Brașov, reprezentanți ai uzinelor constructoare de mașini din țară, sociologi și specialiști în domeniul psihologiei industriale. Comunicările prezentate au dezbătut probleme privind ergonomia și unele cerințe actuale ale organizării muncii, ergonomia ca nouă orientare științifică a cercetărilor privind omul în producție, șl altele.(Agerpres)

ț.

TRAGEREA LA SORTI DIN 29 februarie 1968

(Agerpres)

vremea

Meciurile desfășurate ieri în campionatul republican de hochei s-au încheiat 
cu următoarele rezultate: Agronomia Cluj — Petrol Geologie 12—1 (0—1, 
7—0, 5—0); Dinamo București — Tîrnava Odorheiul Secuiesc 12—2 (2—1, 
6—1, 4—0); Avîntul Miercurea Ciuc — Avîntul Gheorgheni 15—4 (4—0, 9—1, 

2—3). în fotografie, o imagine din meciul Dinamo—Tîrnava

SCRIMă
jionalele" de spadă ale 
României

„Interna

Campionatele internaționale de 
spadă ale României, la care sportivii 
•noștri fruntași au parteneri valoroși 
din R. D. Germană, Polonia, Ungaria și U.R.S.S., au loc începînd de astăzi 
pină duminică în sala Floreasca din 
Capitală. Printre reprezentanții țării 
noastre în această competiție se nu
mără Anton Pongraț, Nicolae Mari
nescu, Ștefan Moldanschi, Nicolae 
Istrate, Iosif Sepeșiu ș. a. Programul 
de astăzi începe la ora 9 și continuă 
de la ora 17.

Celuloza). Cu toate că oaspeții se 
anunță favoriți pe toată linia, sur
prizele — fie și numai sub aspectul 
scorurilor strînse — nu sînt ex
cluse. Iată și celelalte întîlniri: Trac
torul Brașov — Minerul Baia Mare ; 
I.C.F. București — Viitorul Bacău.

In întrecerea feminină sînt progra
mate următoarele meciuri: C. P. 
București — Medicina București; 
Farul Constanța — Drapelul roșu 
Sibiu; Universitatea Craiova — Uni
versitatea Cluj ; C.S.M. Sibiu — Pe
nicilina Iași.

Timpul probabil pentru zilele de 2, 3 și 4 martie. In țară : vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi schimbător. Vor cădea precipitații izolate sub formă de ploaie, iar în regiunea de munte sub formă de lapoviță și ninsoare. Vîn- tul va sufla potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 5 și plus 1 grad, în nordul țării, și între minus 1 grad și plus 5 grade în sud, iar maximele în nordul țării vor fi cuprinse între 1 grad și 7 grade, iar în sud între 8 și 14 grade. Ceață locală. In București : vremea continuă să se încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.
viața internațională

BASCHET
campionatul feminin

Se reia Vizita delegației P. C. din Japonia

VOLEI 
joacă în deplasare

Favorifii

. După istorică, mecanic dintre pre judi-

Cîștigurile revin, întregi, obligațiunilor de 200 lei. Obligațiunile de 100 lei. 50 lei și 25 lei primesc 1/2, 1/4 respectiv 1/8 din cîștigurile de mai sus. In valoarea cîștigurilor este acuprinsă și valoarea nominală obligațiunilor cîștigătoare.Plata cîștigurilor se face prin lialele C.E.C.

în etapa de duminică a campiona
tului masculin de volei, principalele 
pretendente la întîietate vor juca 
în deplasare ; Steaua la Ploiești (cu 
Petrolul), Politehnica Galați la Constanța (cu Farul), Dinamo la Oradea 
(cu Alumina) și Rapid la Brăila (cu

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Echipele feminine de baschet pă
șesc în a doua parte a disputei pen
tru titlul de campioană națională. 
Duminică, în etapa inaugurală a re
turului, Capitala va găzdui trei par
tide : I.C.F. — Politehnica București, 
Constructorul — Voința București (în 
sala Constructorul, începînd de la 
ora 10) și Rapid — Progresul Bucu
rești (în sala Giuiești, la ora 11,30). 
Celelalte meciuri: Universitatea Cluj 
— Voința Brașov ; Crișul Oradea — 
Mureșul Tg. Mureș.

in B. P. 0. CoreeanăPHENIAN 29 (Agerpres). — Kim Ir Sen, secretar general al C.C. al Partidului Muncii din Coreea, a

fi-
De la ADASAdministrația Asigurărilor de Stat anunță că '.a tragerea de amortizare a asigurărilor mixte de viață, din 29 februarie 1968, au ieșit următoarele opt combinații de litere 

D.L.H. ; M.V.C, : Z.S.U. 
O.R.M. ; F.D.D. ; L.C.L. ;Toți asigurații care au polițele în vigoare și au înscrise în ele, în ordinea ieșirii la tragere, una sau mai multe din aceste combinații, se vor prezenta la unitățile ADAS, pentru a-și primi sumele cuvenite.

CAMPIONATELE INTERNAȚIONALE DE TENIS DE MASA ALE ANGLIEI au început la Brighton cu întrecerile pe echipe. Iată și primele rezultate : masculin : România-Anglia II 3—0 ; lugosl-avia-Ungaria 3—2 ; U.R.S.S.-Cehoslovacia 3—0 ; feminin : Anglia-România 3—0 ; Cehoslovacia- Iugoslavia 3—0 ; U.R.S.S.-Țara Galilor 3—0. '

Neapole ; 4. — Vojvodina Novisad etc.
I
I

O.R.D. ;N.Y.S. TURNEUL DE FOTBAL PENTRU JUNIORI DE LA VIAREGGIO a fost cîștigat de echipa Dukla Praga, care în cel de-al doilea meci a învins cu 2—1 (2—0) pe Juventus Torino. După cum se știe, primul meci al finalei se încheiase Ia egalitate. Clasamentul final : 1. — DuklaPraga ; 2. — Juventus Torino ; 3. —

REVISTA AMERICANA „RING MAGASINE" publică în ultimul său număr clasamentul celor mai buni boxeri la categoria grea. Revista continuă să-l recunoască pe Cassius Clay campion mondial. Titlul de cel mai bun greu mondial al lunii februarie a fost Quarry, care Spencer și turneului de mondial.
acordat lui Jerry l-a învins pe Thad s-a calificat în finala succesiune la titlul

»
ECHIPA 

BUCUREȘTI unde se va cu echipa Fenerbahce.DE BOX DINAMO a sosit la Istanbul, întîlni duminică seara

I
I
I

Scrisoarea C.C. al P.S.U.G. 
către populația vest-germaoăBERLIN 29 (Agerpres). — După cum transmite agenția A.D.N., C.C. al P.S.U.G. a dat publicității o scrisoare deschisă adresată populației vest-germane, în legătură cu problema realizării unei înțelegeri pe baza egalității în drepturi care ar servi normalizării relațiilor dintre cele două state germane. Scrisoarea C.C. al P.S.U.G. adresează unor cercuri largi de cetățeni vest-germani apelul de a determina organizațiile din care fac parte să se pronunțe pentru înțelegerea cu R.D. Germană, să ceară deputaților care-i reprezintă în Bundestag să adopte o poziție realistă și să se sprijine recunoașterea R.D. Germane. Scrisoarea respinge totodată pretenția guvernului vest- german de a vorbi în numele întregului popor german.

primit delegația P.C. din Japonia condusă de Tomio Nishizawa, membru al Prezidiului șj Secretariatului C.C., care se află într-o vizită în R.P.D. Coreeană, cu care a avut o convorbire prietenească.In cadrul unei festivități, Tomio Nishizawa a declarat că una din cele mai importante datorii bazate pe internaționalismul proletar este întărirea ajutorului acordat eroicului popor vietnamez și întărirea solidarității cu poporul coreean. Incidentul navei-spion „Pueblo“ și alte provocări și acțiuni agresive ale imperialiștilor americani accentuează și mai mult necesitatea întăririi unității de luptă a celor două partide și popoare și a unității mișcării comuniste internaționale, a forțelor democratice antiimperialis- te în lupta lor împotriva imperialismului american, a spus el.

Pornind de la aceste considerente principiale, care găsesc o tot mai largă recunoaștere în rîndurile partidelor frățești, recenta plenară a C.C. al P.C.R. a hotărît ca partidul nostru să-și continue eforturile pentru normalizarea relațiilor din mișcarea comunistă. Credincios îndatoririlor sale internaționaliste, partidul nostru nu-și va precupeți eforturile pentru dezvoltarea continuă a relațiilor cu toate partidele comuniste și muncitorești, în vederea refacerii și con-, solidării unității mișcării comuniste, fiind totodată ferm decis de a nu sprijini în nici un fel orice acțiuni care ar aduce prejudicii acestei unități, coeziunii forțelor care luptă împotriva imperialismului, pentru pace și progres social, pentru socialism.

Uzinele.de


iâ!

CONFERINȚA O.N.U. PENTRU
COMERJ Șl DEZVOLTAREDELHI 29. — Trimisul special A- gerpres I. Puținelu transmite : In Comitetul nr. 5 al Conferinței Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare, reprezentantul român Petre Ta- nasio a luat cuvîntul în cursul dezbaterilor pe marginea măsurilor ce trebuie luate pentru a se ajunge la un acord mai larg asupra principiilor care să reglementeze relațiile comerciale internaționale și politicile comerciale destinate să favorizeze dezvoltarea. Promovarea consecventă a principiilor fundamentale ale relațiilor economice internaționale, a spus el, constituie o condiție pentru accelerarea creșterii și diversificării producției în țările în curs de dezvoltare, pentru învingerea decalajului care le desparte de țările dezvoltate industrial și îmbunătățirea locului lor în diviziunea muncii pe plan mondial. Prima conferință O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, a continuat vorbitorul, are meritul de a fi formulat pentru prima dată în istoria relațiilor

Din relatările corespondenților de presă reiese că, pînă în prezent, lin număr de participant la întîl- nirea consultativă a partidelor comuniste și muncitorești de la Budapesta au prezentat punctele de vedere ale partidelor lor asupra problemelor care le preocupă în legătură cu consolidarea unității mișcării comuniste și muncitorești mondiale în lupta împotriva imperialismului.Referindu-se la cuvîntarea rostită în cadrul întîlnirii consultative de către Pieter Keuneman, secretar general al C.C. al P.C. din Ceylon, agențiile de presă remarcă că după părerea Partidului Comunist din Ceylon, la o nouă consultare internațională trebuie să fie invitate toate partidele comuniste și muncitorești. Reprezentantul ceylon ez 
a subliniat că partidul său, ca unul din partidele comuniste din Asia, simte profund necesitatea unității mișcării comuniste și muncitorești în lupta împotriva imperialismului deoarece Asia este continentul în care imperialismul american comite o agresiune. Vorbitorul a pledat pentru crearea unor asemenea condiții încît să se asigure unitatea deplină a mișcării comuniste și muncitorești, a tuturor forțelor care luptă împotriva imperialismului.In cuvântarea pe care a rostit-o Oscar Astudillo, secretar general adjunct al Partidului Comunist din Chile, a argumentat că în stabilirea unității de acțiune a partidelor comuniste trebuie să se țină seama, la fiecare partid în parte, de condițiile sale specifice și de sarcinile diferite care rezultă din aceste condiții. Unitatea de acțiune — a spus el — trebuie să fie bazată pe independența fiecărui partid, pe unitatea armonioasă a sarcinilor naționale specifice și sarcinilor care rezultă din internaționalismul proletar.Presa sovietică a publicat textul integral al cuvîntării lui M. Suslov, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C.U.S. El a subliniat năzuința spre unitatea mișcării comuniste, unirea tuturor forțelor socialiste și democratice în lupta împotriva imperialismului. Tendința principală a evoluției mondiale se caracterizează prin creșterea forțe- lor revoluției și socialismului în fruntea cărora pășesc comuniștii.Noi, a spus M. Suslov, sîntem pentru respectarea riguroasă â independenței. neatârnării și egalității în drepturi a tuturor partidelor. Partidele comuniste acționează azi in cele mai diverse condiții. De aceea, nici nu poate fi vorba de organizarea vreunui centru conducător al mișcării comuniste mondiale. Vorbitorul s-a pronunțat pentru fixarea datei consfătuirii în noiembrie-decembrie 1968. locul acesteia fiind Moscova.Corespondenții de presă remarcă faptul că reprezentantul Partidului Comunist din Africa de Sud a prezentat condițiile de aspră ilegalitate în care activează partidul său. ..Pentru comuniștii din Africa de Sud — a subliniat el în continuare — problema unității mișcării comuniste nu reprezintă o dezbatere abstractă sau academică. Considerăm că este dreptul și datoria 

Nave imobilizate în portul englez Liverpool ca urmare a grevei doche
rilor

internaționale într-un document un sistem de principii ce trebuie respectate în politica și practica comerțului internațional. Delegația română, a adăugat el, și-a adus contribuția atît la formularea, cît și la adoptarea acestor principii.Delegația română este gata să colaboreze cu celelalte delegații la adoptarea de propuneri care să poată a- vansa rezultatele eforturilor desfășurate pînă acum în problema principiilor relațiilor economice internaționale.Luînd cuvîntul în problema rolului și finanțării programelor de diversificare, reprezentantul țării noastre, Octavian Botez, a subliniat că diversificarea producției constituie o problemă centrală a politicii de dezvoltare economică, care poate fi soluționată în strânsă interdependență cu lărgirea bazei de produse primare și cu industrializarea țărilor în curs de dezvoltare.

noastră de a cere din partea tovarășilor noștri care activează în partidele frățești să stabilească u- nitatea cea mai eficientă' cît mai repede".Presa din R. P. Bulgaria a publicat textul integral ai cuvîntării rostite la întâlnirea consultativă a partidelor comuniste și muncitorești de Boris Velcev, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Bulgar. El a declarat că este necesar să se creeze asemenea condiții încît partidele frățești care nu au trimis delegați la Budapesta să poată participa la a- ceastă conferință. Absența anumitor partide nu poate constitui un obstacol în calea ținerii conferinței. El a salutat propunerea de a se ține conferința la Moscova pînă la sfîrșitul acestui an și s-a declarat de acord cu crearea unui comitet pentru pregătirea acestei conferințe.Observatorii politici au primit cu interes cuvîntarea rostită de Anna- Liisa Huvenen, membru al Biroului Politic al PiC. din Finlanda, care a subliniat că. numai a- tunci cînd sînt bine pregătite și se desfășoară într-o atmosferă deschisă, tovărășească, pe baza celui mai larg schimb de vederi, conferințele internaționale fac posibilă evaluarea principaleloj- probleme care interesează întreaga lume, precum și procesul de dezvoltare. După părerea P.C. din Finlanda, problema centrală a conferinței internaționale care urmează să aibă loc trebuie să fie problema războiului și păcii, crearea unității în lupta împotriva imperialismului. La ordinea de zi trebuie să se afle menținerea păcii, concentrarea și mai accentuată a acelor forțe care depun eforturi în favoarea menținerii păcii.Publicînd relatări despre cuvîntarea rostită de Erwin Scharf, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. din Austria, presa remarcă că P.C. din Austria consideră ca o obligație morală de a acorda prioritate unității mișcării comuniste și muncitorești împotriva imperialismului. Pentru a se realiza maximum de unitate — a spus vorbitorul — trebuie să fie depuse eforturi pentru ca toate partidele, inclusiv U.C. din Iugoslavia, să participe la consfătuirea mondială. Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se recunoaște că fiecare partid comunist își hotărăște propria sa politică în mod independent și liber, în funcție de condițiile din propria țară.Corespondenții de presă aflați la Budapesta relatează că Georges Marchais, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.C. Francez, și-a exprimat părerea că sarcina cea mai importantă a partidelor comuniste este în prezent întărirea unității mișcării comuniste și muncitorești în lupta împotriva dușmanului comun al tuturor popoarelor — imperialismul, în primul rînd imperialismul american. Consfătuirea în curs de pregătire ar trebui să se caracterizeze prin manifestarea spiritului tovărășesc, spiritului democratic și eficiență. (Ager preș)

Zilele acestea, mii de new-yorkezi au demonstrat în fața reprezentanței S.U.A. la O.N.U. cerînd să se pună 
capăt agresiunii americane în Vietnam

ă înceteze agresiunea 
S. U. Â. în Vietnam!

Puternice acțiuni de protest
o PHENIAN. — Guvernul R.P.D. Coreene a dat publicității o declarație în legătură cu atrocitățile comise de agresorii americani și acoliții lor în Vietnamul de sud.Guvernul R.P.D. Coreene și întregul popor coreean, se subliniază în declarație, condamnă cu fermitate' și indignare crimele barbare comise împotriva poporului vietnamez și își exprimă solidaritatea de luptă cu poporul sud-vietnamez care obține noi victorii dînd lovituri grele agresorilor americani. Relevînd că poporul coreean face tot ce îi stă în putință pentru a ajuta poporul vietnamez în lupta sa dreaptă, guvernul R.P.D. Coreene cere încetarea acțiunilor criminale și a tuturor actelor de război împotriva poporului vietnamez, cere ca agresorii americani să părăsească definitiv și necondiționat Vietnamul de sud, retrăgînd toate trupele și armamentele lor și ale sateliților lor.• SANTIAGO DE CHILE. — Senatul chilian a adoptat hotărîrea de a trimite președintelui S.U.A., Lyndon Johnson, și secretarului general al O.N.U., U Thant, o telegramă în care cere ca Statele Unite să înceteze imediat bombardamentele asupra Republicii Democrate Vietnam și agresiunea împotriva poporului vietnamez. La ședința Senatului au luat cuvîntul senatori reprezentînd diferite partide, care au condamnat politica S.U.A. în Vietnam. Senatoarea Maria Elena Carrera, din partea partidului socialist, a arătat că războiul din Vietnam înscrie una din cele mai triste pagini în istoria omenirii. La rîndul său, senatorul Gonzales Madariaga a subliniat că S.U.A. au intervenit în Asia de sud-est cu scopul de a stăvili lupta de eliberare națională a popoarelor din această regiune. Senatorii au cerut retragerea tuturor trupelor străine de pe teritoriul Vietnamului de sud și încetarea agresiunii.e NEW YORK. — Un purtător de cuvînt al Organizației Națiunilor

Miniștrii de externe ai țărilor Pieței comune s-au întîlnit iarăși la Bruxelles, după mal bine de două luni, pentru a repune în discuție problema atît de controversată a lărgirii Comunității Economice Europene (C.E.E.) prin admiterea de noi membri, în primul rînd Anglia.Ne amintim că după ce multă vreme Anglia a stat departe de Piața comună din cauza „relațiilor ei speciale" cu S.U.A. și a obligațiilor asumate în cadrul Commonwealthului, după ce a creat- o grupare paralelă cu C.E.E., așa-numita Asociație Economică . a Liberului Schimb (A.E.L.S.), de cîțiva ani ea bate la poarta „celor șase", în speranța manifestată de unele cercuri londoneze că în acest fel și-ar putea rezolva o serie de dificultăți economice și financiare și și-ar consolida poziția competitivă pe piața Europei occidentale. Franța, temîndu-se de concurență și de faptul că intrarea Angliei în C.E.E. ar reprezenta un „cal troian" al S.U.A. în cadrul comunității, a opus, în repetate rîn- duri, un veto formal candidaturii britanice. Inițial, cei cinci parteneri ai Franței și-au manifestat, în mod unanim, dorința de a vedea Anglia în Piața comună, pornind de la ideea că prin aceasta ar slăbi unele rigori ale acestei grupări economice și s-ar realiza un echilibru mai convenabil. Dar nu numai „cei șase", ci chiar „cei cinci" privesc, în prezent, di-, ferit dosarul cu cererea de aderare britanică. în ultimul timp, în interiorul comunității s-au afirmat noi tendințe de polarizare : de o parte, Franța, care a ajuns recent la un compromis cu partenerul vest-ger- man, și, de altă parte, Olanda Belgia și Luxemburg. Italia, întru- cîtva mai apropiată de gruparea țărilor Beneluxului, tinde să-și asume acum delicatul rol de mediator. Disputa în această problemă și-a pus amprenta asupra relațiilor intercomunitare. După cum declara recent unul din „nașii" Pieței comune, Marjolin, viitorul însuși al Pieței comune este „în mod real dominat de problema britanică". De altfel, în această privință este con- 

Unite a anunțat că Finlanda sprijină apelul secretarului general al O.N.U., U Thant — privind încetarea bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam. U Tbant — a arătat purtătorul de cuvînt — a primit o declarație din partea ministrului de externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, în care se arată că după părerea Finlandei încetarea necondiționată a bombardamentelor împotriva teritoriului Vietnamului de nord ar fi pasul cel mai important în direcția încetării războiului.Potrivit purtătorului de cuvînt ai O.N.U., prin această declarație Finlanda s-a alăturat Suediei și Danemarcei în sprijinirea apelului secreta- i rului general. I

Dezbaterile din 
parlamentul italianROMA 29. Corespondentul Ager- pres N. Puicea transmite: Ministrul italian al afacerilor externe, 

Amintore Fanfani, a prezentat în parlament, cu prilejul discutării bugetului pe anul 1968, un amplu tablou al politicii externe italiene. Referindu-se la situația din Orientul Mijlociu, el a afirmat câ guvernul italian a susținut și continuă să susțină că o politică constructivă față de țările arabe și recunoașterea dreptului Izraelului la viață și securitate sînt esențiale pentru pacea și progresul întregului bazin mediteranean.Referindu-se la criza vietnameză, ministrul italian a subliniat că singura alternativă a războiului este o soluție negociabilă în spiritul conferinței de la Geneva.Referindu-se la stadiul actual al

Hexagonul comunitar 
și dosarul britanic

cludent „maratonul diplomatic" desfășurat in preajma deschiderii reuniunii de la Bruxelles ; șefi de guverne, miniștri de externe au efectuat numeroase vizite în perimetrul C.E.E. și peste Canalul Mînecii, în vederea reglementării relațiilor dintre țările Pieței comune și Marea Britanie.Elementul nou care a intervenit în dispută, actionînd ca un adevărat ferment al diversificării pozițiilor, a fost „memorandumul în șase puncte" elaborat de Belgia, O- landa și Luxemburg. Propunîndu-și să favorizeze deschiderea negocierilor cu țările candidate la C.E.E. (Anglia, Irlanda, Norvegia și Danemarca), memorandumul susține în esență necesitatea intensificării contactului și realizării unei apropieri între țările Pieței comune și cele care solicită aderarea, în primul rînd prin- tr-o colaborare mai strînsă în sfere care nu cad sub incidența tratatului de la Roma (de exemplu, tehnologia) ; iar în al doilea rînd, prin începerea de consultări regulate între țările vest-europene interesate in chestiuni pur politice. Trioul beneluxian își propune să adopte principiul de a nu lua pe viitor hotărîri referitoa- re la cîteva subiecte specificate, fără consultări prealabile atît cu partenerii din C.E.E., cît și cu candidatii.Planul a fost acceptat ca „bază de lucru" atît de Anglia, cît și de membrii C.E.E.Dar, la recenta vizită a cancelarului vest-german, Kiesinger, la Paris, Franța și R.F.G., ocolind proiectul beneluxian, au stabilit un

@ BAZA DONG HA 
SUB FOCUL 
PATR1OȚILORUnitățile Frontului Național de E- liberare continuă presiunea asupra bazelor americane amplasate în regiunea septentrională a Vietnamului de sud. Potrivit agenției France Presse, baza americană de la Dong 

Ha, care asigură protecția altor două baze — Con Thien și Khe Sanh — constituie acum unul din principalele obiective atacate de F.N.E. Pistele de aterizare ale acestei baze, unde se găsesc unități de artilerie, sînt frecvent bombardate.La Khe Sanh, patrioții au continuat acțiunile de hărțuire a trupelor americane, asediate de mai multe săptămini. Agenția U.P.I. anunță că un elicopter gigant american, a- vînd 22 de pușcași marini la bord, a fost doborît de tirul unităților patriotice.Detașamente ale forțelor patriotice au lansat un nou atac de rachete asupra unui centru de instruire a forțelor militare saigoneze de la Thu Duc. Asupra acestui centru au căzut 40 de obuze. S-au semnalat morți si răniți.

lucrărilor Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, ministrul italian a declarat că guvernul său dorește îmbunătățirea proiectului de tratat privind neproliferarea armelor nucleare, ale cărui lacune evidente trebuie să fie completate.Secretarul general al Partidului Comunist Italian, Luigi Longo, a arătat că. pentru a exprima voința de pace a poporului italian, trebuie să se ceară Statelor Unite încetarea necondiționată a bombardamentelor și a altor acțiuni de război împotriva R. D. Vietnam pentru a face posibile negocieri în vederea restabilirii păcii. In a- celași sens s-a pronunțat și Tullio 
Vecchîetti, secretar general al Partidului socialist italian al unității proletare.

acord de principiu în problema lărgirii C.E.E., nu însă prin admiterea țărilor solicitatoare ca membru cu drepturi depline, ci printr-un oarecare „aranjament" comercial cu a- cestea. în baza acestui „aranjament" ar urma să se producă o reducere progresivă a taxelor vamale la schimburile de produse industriale și agricole dintre „cei șase" și țările candidate. Aceasta este prezentată ca o măsură de natură să favorizeze o eventuală aderare cu drepturi depline. In declarația comună a celor două guverne se menționează dorința de primire în Piața comună a țărilor candidate „de îndată ce aceste țări vor fi în măsură, de la caz la caz, să intre efectiv în comunitate sau să i se alăture sub o altă formă". ■Rezultă deci că, în fond, Franța nu și-a schimbat poziția, continuînd să susțină inoportunitatea aderării imediate a Angliei pe considerentul că aceasta „nu este încă în măsură" să se alăture comunității. Este evident însă că soluția sugerată are prea puțin de-a face cu aderarea la Piața comună, deoarece un „aranjament" de acest fel poate fi realizat cu oricare terț, chiar dacă acesta nu și-a manifestat dorința de a candida.în ce privește R.F. a Germaniei, ea s-a îndepărtat atît de poziția ei inițială de susținere activă a cererii Angliei, cît și de varianta preconizată de ea ulterior, care consta în participarea britanică la Euratom — modalitate de intrare în Piața comună pe „scara de serviciu", după

agențiile 

de presă 

transmit:
La Hradul din Praga a avut loc o întîlnire a conducătorilor de partid și de stat cehoslovaci cu parti- cipanți la Congresul comisiilor țărănești din februarie 1948. Cu acest prilej, A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia a rostit o scurtă cuvîntare și apoi a înmînat celor prezenți înalte distincții.
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AMBASADORUL ROMÂNIEI 
Sl-A PREZENTAT SCRISORILE 
DE ACREDITARERABAT 29 (Agerpres). — La 28 februarie a.c., Cornel Burtică, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Regatul Maroc, a prezentat scrisorile de acreditare regelui Hassan II.La solemnitate au asistat: Driss M’Hammedi, director general al cabinetului regal, Hadj Ahmed Ba- lafrej, ministrul reprezentant personal al regelui, Si Mohamed Maameri, ministrul casei regale, dr. Mohamed Benhima, primul ministru, dr. Ahmed Laraki, ministrul afacerilor externe, Abdelhafid El Alaoui, directorul protocolului și cancelariei regale, precum și alte oficialități marocane.Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între regele Marocului și ambasadorul Republicii Socialiste România a avut loc o convorbire cordială.In aceeași zi, ambasadorul român a depus o coroană de flori la mor- mîntul regelui Mohamed al V-lea.
A L Gr E JFL

ALGER 29. — Corespondentul A- gerpres C. Benga transmite: Houari Boumedienne, președintele Consiliului Revoluției și șeful guvernului algerian, l-a primit pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Alger. Ion Georgescu, în legătură cu plecarea sa definitivă din Algeria.în cursul întrevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme privind relațiile bilaterale.

I

cum apreciau comentatorii. Ceea ce, evident, este de natură să contribuie la răcirea relațiilor dintre Londra și Bonn, fără a le încălzi însă prea tare pe cele franco—vest-germane. In motivarea poziției sale, guvernul de la Bonn pretinde că planul beneluxian este „greu realizabil" sau, așa cum a declarat cancelarul Kiesinger, „a-ți imagina că s-ar putea realiza o Europă a „celor șase" înlocuind pui și simplu Franța cu Marea Britanie este tot una cu a te gîndi la o transplantare de inimă, unde, în genere, operația reușește însă pacientul moare..." El a conchis astfel : „Fără îndoială este posibilă realizarea unei cooperări între „cei cinci" și Anglia în sectoarele extracomuni- tare, dar cum să le delimitezi ? Cum să împiedici interferențele ? în orice caz, o astfel de cooperare nu trebuie institutionalizată, căci ar fi periculos să se încerce crearea unui nou tip de comunitate". Partenerul vest-german consideră că proiectul său de „aranjamente comerciale" este în conformitate cu prevederile G.A.T.T., fiind elaborat în perspectiva unei zone a liberului schimb între C.E.E. și țările candidate.Guvernul Wilson a primit cu serioase rezerve „soluția Paris-Bonn", afirmînd că ea ridică multe semne de întrebare. *„Un lucru este clar — arăta acum cîteva zile G. Brown, ministrul de externe britanic. Nimic în declarația franco—vest-germană nu vine în întîmpinarea propunerilor Beneluxului. Iată de ce, indiferent de rezultatul cu care se va solda examinarea acestei declarații de

In apropierea bazei milita
re Kadena (Okinawa) a avut 
Ioc un miting la care au participat 10 000 de locuitori ai insulelor Ryukyu. Cu acest prilej a fost adoptată o rezoluție care cheamă populația insulelor să-și unească eforturile în lupta pentru retragerea bombardierelor americane „B-52" din Ryukyu.

O sesiune festivă consacra
tă celei de-a 90-a aniversări 
a proclamării independenței 
Bulgariei s-a deschis joi la Academia Bulgară de Științe. Istoricul român, Dan Berindei a prezentat referatul „Participarea României la războiul din 1877—1878".

Comitetul Executiv al Fede
rației Stingi! Democratice și 
Socialiste, reunit joi la Pa
ris pentru prima dată după completarea sa cu noi delegați, reprezentînd cele trei formații care compun Federația ! Partidul Socialist S.F.I.O., Partidul radical și Convenția cluburilor, a reales ca președinte al Federației pe Franțois Mitterrand.

*

Ședința de joi a Comitetu
lui celor 18 state pentru dez
armare nu a durat decît zece minute. Singurul vorbitor a fost delegatul Marii Britanii, Fred Mulley, care, în numele guvernului țării sale, a invitat țările participante la lucrările comitetului să trimită cîte doi observatori, civili sau militari, pentru a asista cîtva timp la un exercițiu de verificare a unor forme dii.Wn- trol al armamentelor convențional^
«ssmsssshbm

Senatul belgian a aprobat joi proiectul de lege care conferă viitorului parlament un caracter constituant. Proiectul a fost adoptat miercuri și de Camera inferioară a parlamentului belgian. Camera depu- taților ce va rezulta din alegerile generale va avea, deci, dreptul de a modifica constituția țării. Adoptarea unei asemenea legi are, după cum se știe, drept consecință dizolvarea automată a parlamentului belgian și organizarea în următoarele 40 de zile a unor noi alegeri.
Deputatul socialist popular 

Gert Petersen a propus In 
Parlamentul danez adoptâ ^u 
unei rezoluții în favoarea recunoașterii frontierei Oder-Neisse și pentru întărirea eforturilor vizînd normalizarea relațiilor cu Republica Democrată Germană. A fost alcătuită o comisie formată din 17 membri ai parlamentului avînd misiunea de a studia în mod aprofundat acest proiect de rezoluție și a-1 supune apoi dezbaterii parlamentului.
către „cei șase", ar trebui să fie perfect posibil să mergem înainte, fără a mai întîrzia pe linia propunerilor Beneluxului". Din surse oficiale s-a aflat că Marea Britanie ar avea în vedere, ca o contraofertă, organizarea. într-un viitor apropiat, a unei „conferințe europene", reunind 10—12 țări din vestul Europei, membre si nemembre ale C.E.E. Obiectul conferinței ar fi cooperarea între țările participante în domeniile politic, e- conomic, tehnologic și industrial, pa baza tezelor expuse în memorandumul beneluxian. Nu este vorba, se subliniază în capitala britanică, de a se crea o „nouă comunitate", paralelă cu C.E.E., prin „institutiona- lizarea" cooperării între statele participante la conferință, deși va fi totuși necesară crearea unui secretariat care să ofere colaborării un „cadru consultativ".Președintele Comisiei unice a C.E.E.. belgianul Jean Rey, susține că nu există nici o incompatibilitate între proiectul de aranjament franco—vest-german si planul Beneluxului și că s-ar putea ajunge la un compromis de ansamblu asupra celor două propuneri. De altfel, a- ceasta este și tendința memorandumului lansat la rîndul său de ministrul de externe al Italiei, Amintore Fanfani, într-o încercare de mediere. Propunerile italiene, arată cercurile oficiale britanice, coincid în bună parte cu punctele de vedere ale Angliei și au contingente evidente cu planul prezentat de Belgia. Olanda și Luxemburg. Dar tocmai aceasta îl face — după cum scriu unele ziare — să fie nu mai puțin inacceptabil pentru Paris decît pianul Beneluxului.Nu este greu de presupus cum se vor desfășura tratativele. După toate probabilitățile, se relatează din Bruxelles, miniștrii de externe sa vor limita la o „clarificare reciprocă" asupra celor trei formule propuse. Fapt este că „dosarul britanic", cu toate preocupările „celor șase" de a evita traumatismele, reprezintă o sursă, încă puternică, de disensiuni.

Viorel POPESCU
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