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La Geneva, în cadrul Comitetului 
celor 18 state pentru dezarmare, se 
desfășoară lucrările privitoare la 
încheierea unui tratat de neproli- 
ferare a armelor nucleare. Așa cum 
cititorii au aflat. din presa de ieri, 
delegația română, în cadrul inter
venției sale de luni, a prezentat co
mitetului, din însărcinarea guver
nului Republicii Socialiste Româ
nia, un document de lucru conți- 
nînd, sub formă de amendamente, 
propuneri de modificări și adăugiri 
la textul revizuit al proiectului de 
tratat cu privire la neproliferare.

Poziția României în această pro
blemă este bine cunoscută, fiind 
precizată cu diferite prilejuri de 
conducerea partidului și statului, 
de reprezentanții noștri la O.N.U. și 
în Comitetul celor 18. Promovînd 
^consecvent o politică de pace, Re
publica Socialistă România mani
festă o preocupare constantă pentru 
soluționarea problemei micșorării 
și lichidării pericolului nuclear. A- 
cest pericol trezește o îngrijorare 
•cu atît mai legitimă în rindul po
poarelor cu cît în ultima vreme 
imperialismul internațional, .și în 
primul rînd imperialismul ameri
can, și-a intensificat acțiunile agre
sive, s-a dedat la un șir de atentate 
ihipotrivâ ândfephnUîîiîțâi Vi suvera
nității unor popoare, la intervenții 
militare fățișe — expresia cea mai 
flagrantă a acestei politici constitu- 
ind-o războiul de agresiune împo
triva Vietnamului. Pînă unde a fost 
împinsă sfidarea față de voința de 
pace a popoarelor o arată faptul că 
persoane politice și militare din 
S.Ug. n-au ezitat să recurgă la a- 
menințări cu folosirea armei ato
mice împotriva forțelor patriotice 
sud-vietnameze, ceea ce reliefează 
și mai mult că în mîinile imperia
liștilor armele nucleare sînt și ră- 
ip'n instrumente de presiune și 
șah-taj.

în aceste condiții, preîntâmpina
rea unui război termonuclear re
prezintă problema cardinală a vieții 
internaționale contemporane, calea 
radicală pentru atingerea acestui 
obiectiv fundamental constând în 
interzicerea necondiționată a folo
sirii armelor atomice, încetarea pro
ducției lor și lichidarea stocurilor 
existente. Numai în acest fel ome
nirea va fi eliberată de coșmarul 
războiului termonuclear. înțelegînd 
că un astfel de obiectiv nu poate fi 
realizat dintr-o dată, țara noastră 
se pronunță pentru o serie de mă
suri tranzitorii, parțiale, care pot 
fi utile în măsura în care reprezintă 
un pas efectiv în direcția destin
derii, a dezarmării nucleare.

în acest sens, România consideră 
că ar avea importanță interzicerea 
răspîndirii armei nucleare și se 
pronunță în favoarea încheierii 
unui tratat de neproliferare. Va
loarea și eficiența unui asemenea 
tratat depind însă de măsura în 
care el răspunde unei serii de ce
rințe imperioase și anume: să se 
încadreze organic într-un lanț de 
măsuri menite să ducă la desfiin
țarea armelor nucleare ; să ofere 
țărilor care renunță la arma ato
mică garanții ferme că nu vor fi 
victimele unui atac cu arme nu
cleare din partea țărilor care po
sedă asemenea arme ; să nu îngră
dească folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice de către toate 
statele în vederea dezvoltării lor 
economice ; să asigure un control 
eficient în concordanță cu princi
piile independenței, suveranității 
și egalității statelor.

Toate acestea au determinat ca 
proiectul de tratat, depus la 24 au
gust 1967 pe masa conferinței de 
la Geneva, să fie examinat cu deo
sebită atenție, să formeze obiectul 
unor stăruitoare dezbateri, în ca
drul cărora au fost exprimate nu
meroase considerente, propuneri de 
modificare, observații și sugestii de 
îmbunătățire a textului. încă în 
acea fază, România, participînd ac
tiv la lucrările conferinței, a îna
intat comitetului propuneri de com
pletare și îmbunătățire a proiectu
lui de tratat, care, prin caracterul 
lor rațional și constructiv,
bucurat de o bună apreciere 
opinia publică internațională.

Schimbul viu de idei și de 
reri, căutările comune, luarea 
considerare a unora dintre propu-,
nerile pozitive prezentate de către 
un șir de state au avut ca rezultat 
faptul că textul revizuit, depus la 
18 ianuarie, a marcat un pas îna
inte pe calea realizării unui proiect 
corespunzător principiilor și cerin
țelor amintite. Rezultatele obținute

demonstrează astfel concludent că 
schimburile de vederi, dezbaterea 
largă a problemelor, efortul colec
tiv, luarea în considerare a intere
selor părților și propunerilor pre
zentate fac posibil să se ajun
gă la soluții de comun acord în 
această problemă. Progresele obți
nute in etapa anterioară a discu
țiilor pot și trebuie să .constituie 
un imbold pentru a se depune în 
continuare 
în vederea îmbunătățirii textului 
proiectului, prin luarea în conside
rare a acelor propuneri construc
tive care nu și-au găsit încă oglin
direa în noul text, prin căutarea și 
găsirea unor soluții acceptabile la 
problemele ce nu au fost încă so
luționate, prin înlăturarea lacune
lor care mai persistă. în acest sens, 
în perioada care a trecut de la 
18 ianuarie, o serie de state repre
zentate în comitet au făcut obser
vații critice, au prezentat sugestii 
și propuneri de amendamente, au 
cerut continuarea tratativelor în 
vederea perfecționării proiectului.

Exercitîndu-și mandatul încre
dințat de poporul român și de co
munitatea internațională, statul 
nostru, ca membru al Comitetului 
pentru dezarmare, a prezentat, "șj 
în actualul stadiu al lucrărilor- con
ferinței-, propuneri concrete pentru 
îmbunătățirea proiectului de tratat. 
Amendamentele prezentate privesc 
aspecte esențiale ale problemei 
neproliferării — relația neprolife- 
rare-dezarmare, garanțiile de secu
ritate, controlul, convocarea unor 
conferințe periodice și modalitățile 
retragerii din tratat.

MM

Complexul de măsuri Conferința Națională a vind perfecționarea conducerii planificării economiei naționale și îmbunătățirea organizării adminis- trativ-teritoriale a țării cer din partea comitetelor județene de partid și consiliilor populare județene o activitate susținută și de mare răspundere.Subliniind locul și rolul deosebit

adoptate deP.C.R. pri- și

(Continuare în pag. a V-a)

Cooperativa agricolă de producție Otopeni : Se pregătesc răsadurile de 
varză și conopidă pentru a fi plantate în cîmp Foto : M. Cioc

y

s-au 
în

pă- 
în

Primele
suprafețe
semănate
în fermele
de stat

Ca în fiecare primăvară, mecanizatorii din întreprinderile a- gricole de stat au început lucrările în cîinp din primele zile prielnice. Ei au și însămânțat cu mazăre aproape 1 000 hectare, unele suprafețe cu lucernă, trifoi, legume și au început lucrările de amenajare a terenurilor pentru culturile irigate. Concomitent, în fermele I.A.S. continuă îngrijirea culturilor de păioase și fertilizarea terenurilor ce vor fi însămînțate în primăvară, precum și a viilor și livezilor. Pînă acum lucrătorii din acest sector au aplicat îngrășăminte naturale pe mai mult de 22 500 hectare în vii, livezi și pe terenuri ce vor fi cultivate cu legume și cartofi. La acestea se adaugă alte aproape 693 000 hectare, pe care s-au aplicat mai mult de 100 000 tone îngrășăminte chimice.

Aurel DUCA
prim-secretar al Comitetului 

județean de partid, președintele 
Comitetului executiv al Consiliului 

popular provizoriu Cluj

de important al noilor organe locale, tovarășul Nicolae Ceaușescu, în raportul prezentat la Conferința Națională a partidului a arătat : „Consiliile populare județene, orășenești și comunale se vor bucura de o autonomie sporită în desfășurarea întregii lor activități, în organizarea și coordonarea vieții economice și so- cial-culturale locale. Consiliilor populare le vor reveni largi atribuții și răspunderi în stabilirea măsurilor de dezvoltare economică și edili- tar-gospodărească a teritoriului pe care îl administrează, dispunând în acest scop de mijloacele materiale și financiare necesare, de buget propriu. Conducerea economiei locale, îndrumarea întreprinderilor, organizațiilor economice și instituțiilor subordonate vor fi asigurate prin unități organizate pe principiul gestiunii economice. Consiliile populare vor avea un important rol în organizarea și îndrumarea învățămîntu- lui, a activității social-culturale, in desfășurarea unei intense vieți cetățenești și cultural-artistice pe teritoriul respectiv".în vederea traducerii în viață a acestor indicații, Comitetul județean de partid și Comitetul executiv al Consiliului popular județean Cluj au organizat unitățile de specialitate și instituțiile executive care vor asigura îndrumarea și conducerea econo-

miei locale, precum și a activităților social-culturale încredințate.In ce privește economia locală, s-au constituit direcția județeană de industrie locală și direcția județeană de gospodărie comunală și locativă, ca unități de specialitate cu gestiune economică proprie. Departe de a constitui numai o modificare a formei de organizare, aceste măsuri a- duc importante îmbunătățiri funcționale și de conținut în sectoarele respective de activitate. Limitată, la început numai la valorificarea resurselor naturale, industria locală de stat a cunoscut în ultimii 10—12 ani o dezvoltare și diversificare considerabile, pe linia producției bunurilor de consum și a materialelor de construcții. Forma de organizare a industriei locale, cu întreprinderi subordonate sfaturilor populare raionale sau orășenești a devenit treptat necorespunzătoare cerințelor vieții, ne- existînd, la aceste nivele, un aparat de specialitate pentru îndrumarea tehnico-economică concretă a unităților de producție.Problemele din ce în ce mai complexe puse în fața industriei locale, cu privire la diversificarea 'și lărgirea gamei de produse, îndeosebi a articolelor de uz casnic și gospodăresc, creșterea volumului de mărfuri pentru export, sporirea rapidă a producției de materiale de construcții, cooperarea cu industria republicană la realizarea unor subansamble de produse, cer o organizare în măsură să asigure o mare operativitate, mobilitate, sensibilitate la cerințele pieței, capacitatea de a da o producție de înaltă calitate.
(Continuare în pag. a II-a)
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Concepută in contextul preocupărilor generale ale partidului 
și statului nostru pentru îmbunătățirea conducerii și planificării 
economiei, acțiunea de organizare științifică a producției și a 
muncii în întreprinderile industriale s-a impus — prin rezultatele 
obținute — ca o cerință fundamentală a progresului tehnic și 
economic în actuala etapă de dezvoltare a țării, ca o necesi
tate unanim recunoscută. Studiile și analizele întreprinse în fa
brici și uzine au permis indentificarea unor importante rezerve 
interne și, pe această bază, s-au stabilit măsuri pentru punerea 
lor în valoare în vederea ridicării sistematice a nivelului eficien
ței activității economice. Rezultatele obținute în multe întreprin
deri pledează convingător pentru permanentizarea acestei ac
țiuni. De altfel, așa cum s-a subliniat la Conferința Națională 
a P.C.R., perfecționarea organizării producției și a muncii trebuie 
privită nu ca o problemă de campanie, limitată în timp, ci ca un 
proces continuu, iar măsurile care se stabilesc să fie aplicate neîn
târziat în practica industrială. Numai în acest fel se poate ține 
pasul cu schimbările care au loc permanent în structura și cali
tatea mijloacelor de producție, în calificarea forței de muncă, 
cu evoluția necesităților economiei naționale.

Am urmărit, în cadrul unei anchete întreprinse în cîteva uni
tăți industriale, modul în care se aplică măsurile preconizate 
pînă acum și cum se desfășoară în continuare acțiunea de or
ganizare științifică a producției și a muncii.
(Concluziile anchetei în pag. a IlI-a).

Inimă caldă,
minte lucidă,

opinii de Dumitru ALMAȘ

N-o să-l uit niciodată pe profesorul nostru de limba latină, pe „bădița Vasile Ghițescu", cum îi spuneam noi școlarii cu un filial respect. Era bărbat înalt, smead, cu ochi albaștri, mari, cu o vorbă răspicată, în ciuda unor inflexiuni specific moldovenești, cu un timbru cald, care vibra adînc mai ales cînd recita pe Virgiliu, pe Horațiu, pe Eminescu sau pe Coșbuc. Și nu-1 uit pentru că nu ne ierta niciodată pînă nu rosteam corect fiecare cu- vînt și nu scandam perfect. Blind și aspru cu noi, atent și ironic, după cum era nevoia să fie ca să ne facă să învățăm, să simțim și să iubim 
ceea ce învățăm. „Mai bine !... Se poate mai bine și mai frumos flă- căiașule : „Arma virumque cano"... Accentul ! Vezi unde pui accentul... Și repetă, repetă pînă cînd și urechea și inima, mai ales inima, flă- căule, îți spune : acum e bine 1“Dacă vedea că ne pierdem răbdarea, schimba metoda. Ne recita el însuși din Eminescu : „Făclie de veghe pe umezi morminte, / Un sunet de clopot în orele sfinte..." Ori din Coșbuc : ...,,Și-avea o fată, fata Iui, / Icoană-ntr-un altar s-o pui..." îl bucura înviorarea noastră și zîmbea : „Vă place, flăcăilor ? Veacuri i-au trebuit poporului nostru pînă a găsit versul ista simplu și adînc grăitor, muzical și cald : „Mioriță laie, / Laie bucălaie..." Și-apoi, ehei, cît a trudit Eminescu pînă a ajuns la versul ca dăltuit în marmură. Voi, flăcăilor, se cuvine să știți că numai o muncă stăruitoare învinge orice dificultate. Labor omnes vincit improbus, ne destăinuie secretul bunicul Vergilius în Georgicele..."Nu-1 uit nici pe colegul meu Constantin Borș, profesor de matematică la Piatra Neamț. Acum vreo douăzeci de ani, îl căutam într-o treabă urgentă și mi-am permis să intru.

peste dînsul, în clasă. Nu l-am văzut, pe catedră. Nici în clasă, printre bănci, plimbîndu-se cu mîinile la spate. La tablă, doar, un elev, cu creta într-o mînă si cu buretele în cealaltă, lucra de zor, concentrat, nădușit.Gîndeam să întreb unde-i profesorul cînd, deodată, am auzit un glas domol, prelung : „Buuun“... Așa l-am descoperit și pe profesor. Mărunțel,
(Continuare în pag. a IV-a)
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„Pare curios, dar ni
meni nu-și punea acum 
50 de ani problema de ce 
un ghanez trăiește mai 
puțin de 8 ori decît un 
european, un congolez de 
11 ori, un guineez de 6 
ori, un senegalez de 9 
ori" — remarca pu
blicistul Jean Rigotard 
într-o lucrare recent apă
rută. Acum însă, după 
popoarele respective 
dobîndit independența 
stat și trăiesc o epocă 
renaștere și afirmare

S.

Așa cum este cunoscut, în acest an, la indicația conducerii de partid și de stat, s-au luat o serie de măsuri menite să determine. o creștere substanțială a producției de legume. Astfel, vor fi cultivate cu legume 222 000 ha teren față de 193 000 ha în 1967. Aplicîndu-se o agrotehnică corespunzătoare, se va putea realiza o producție globală de 3 080 000 tone de legume față de 2 000 000 tone realizate în anul trecut, revenind pentru consum 120 kg de legume diverse la fiecare lo- euitor în acest an. în comparație cu circa 90 kg în 1967. De remarcat că pentru 1968 vor crește considerabil suprafețele de le-

gume în cooperativele a- gricole și întreprinderile a- gricole de stat. Cultura legumelor se extinde, în mod deosebit, în județele cu cele mai favorabile condiții naturale, printre care Ilfov, Teleorman, Dolj, Olt, Timiș, Ialomița, Constanța, Arad, Buzău, Brăila, Galați și Bihor. Pentru prima dată planul în ce privește sortimentele a fost stabilit pe baza nevoilor de consum, astfel încît să nu lipsească nici una dintre legumele importante pentru alimentația tradițională a populației și totodată să se .acopere cerințele de materie primă ale industriei alimentare și prevederile pentru export.Urmărindu-se cu perse-

verență realizarea acestor obiective, activitatea în legumicultură a fost supusă unor numeroase analize, lu- îndu-se măsuri pentru înlăturarea operativă a neajunsurilor semnalate. Pe baza unui plan temeinic analizat și aprobat de organele competente au fost stabilite obiectivele i- mediate si cele pentru anii următori în legumicultură. S-au prevăzut, în acest scop, un șir întreg de măsuri tehnico-organizatorice pentru asigurarea bazei materiale, despre care s-a mai vorbit. Cercetarea științifică a fost solicitată să rezolve unele probleme urgente pe linia modernizării producției. Va fi îmbunătățită și îndrumarea

plin!
tehnică a unităților cultivatoare. La numărul specialiștilor crează gricole dăugat absolvenți. De s-a organizat cadrelor care legumicultură.Pe măsură ce timpul devine prielnic încep să se desfășoare din plin și acțiunile de cultivare a legumelor în cîmp. Sînt pregătiți legumicultorii pentru aceste acțiuni de importanță hotărîtoare pentru realizarea producției de legume prevăzute? Iată pe scurt cum se prezintă situația.Aprovizionarea tehnico- materială s-a făcut în con-

horticultori care lu- în cooperativele a- legumicole s-au a- alți peste 200 tineri asemenea, instruirea lucrează în

diții mult mai bune decît în anul trecut. S-au pus la dispoziție semințele necesare din toate sortimentele cerute de organele de valorificare. Ministerele și celelalte organe centrale care au primit sarcina să livreze materiale pentru producția de legume s-au achitat în cea mai mare măsură de obligațiile ce le-au revenit. Cheresteaua, ramele pentru ‘ răsadnițe, lemnul pentru construcțiile de solarii, răsadnițele pre-

ce 
au 
de 
de 
a

ființei lor naționale, pre
țuirea timpului a devenit 
pentru ele o preocupare 
stringentă. „O, dacă ați 
ști că avem la dispoziție 
numai 3 luni pentru a re
cupera 50 de ani" — ex
clama Patrice Lumumba, 
eroul național al poporu
lui congolez în piesa „Un 
anotimp în Congo", scri
să de Aime Cesaire. Iar 
Seku Tură, un alt lider de 
seamă din lumea africană, 
apreciază că istoria aces
tor popoare este „nu nu
mai o cursă de viteză, ci 
mai ales una de fond".

Dar în acest articol nu 
este vorba de oameni ex
trem de ocupați, ci de cei 
lipsiți literalmente de a- 
cest atribut firesc. Sînt 
vreo 40 000 000, răspîndiți 
pe teritorii ce acoperă a- 
proximativ 4 000 000 km p 
din suprafața globului ; 
în miile de insulițe din o-

Lciurențiu DUȚA

y

(Continuare în pag. a V-a)

Ing. Gheorghe STANCIU 
director general 
în Consiliul Superior 
al Agriculturii (Continuare în pag. a Vl-a)
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FAPTUL PRINCIPII PESTE
După publicarea anchetei:

I

DIVERS
Cine-i 
păgubașul ?Fiind cu mașina în cursă pe șoseaua Ciulnița-Fetești, șoferul Virgil Fusea (Autobaza 3 Chiti- la) a zărit în șanț, în dreptul haltei Recolta, un „obiect mare și ciudat". Coborând, a rămas surprins de ceea ce vedea : în noroi zăcea un motor hidraulic englezesc, nou-nouț („Staffa", Mark 7 hydraulic motor). Ajutat de cîțiva oameni, Virgil Fusea l-a suit în mașină, predîndu-1 a- poi miliției din Călărași. Acum se caută păgubașul. Prin el vom afla cum s-a putut pierde, ca un nasture din buzunar, un gogeamite motor hidraulic cumpărat cu valută forte. Rămînem pe recepție.
Vulpea 
cinstită

Cit pe ce să moară omul de 
spaimă! Intrînd în casă, Costică 
Verman din Filipeni (Bacău) a 
găsit în cămară o vulpe. Cumă
tră, vrînd să dea o raită prin 
pătulul cu găini lipit de casă, a 
căzut din întîrnplare în cămara 
cu bucate. De data aceasta, vul
pea a procedat cinstit: pentru 
paguba adusă și-a lăsat gospoda
rului blana, urmînd ca acesta 
să-și acopere deficitul într-o altă 
împrejurare asemănătoare, 
ce nu credem.

Bachus
supărat

Ceea

în acest anotimp, circulația rutieră are un dușman periculos : mîzga. La viteze excesive, derapările și accidentele în general, nu mai pot fi evitate. Pățania șoferului ieșean Mircea Moroșanu va fi de învățătură. Transporta cu autocamionul 21-Iș-l 177 trei butoaie cu 4 000 litri de vin. Pe șosea era lunecuș. Circulînd cu viteză mare, la un viraj a pierdut controlul mașinii, răsturnînd încărcătura. Două butoaie s-au spart și dulcea licoare a lui Bachus a inundat șanțul, scurgîndu-se în gîrlă. Firește, șoferul este bun de plată. Iată-1 dator vîndut, fără să fi consumat o litră. Neglijența se plătește.
Oameni 
de inimă

Tatăl băiatului decedase. 
Mama (Elena Paraschiv, fiica 
lui Marin și Timofteia pro
babil din Mogoșoaia-București) 
l-a părăsit cînd avea numai cîleva 
luni. O vreme a crescut în casa 
unui frate de-al tatei, pînă cînd 
acesta „l-a dat de suflet" unor 
nomazi. Cînd s-a făcut măricel, 
copilul a fugit. S-a aciuiat la di
ferite familii. Și a crescut, învă- 
țînd la școală „pe rupte". Ultima 
oară a fost „găzduit" de Domnica 
Văduva, o femeie cumsecade din 
Slobozia (Ilfov). Tovarășii de la 
Consiliul popular al comunei Slo
bozia, interesîndu-se de băiat și 
văzînd că învață bine, au făcut 
demersuri pentru a-l trimite la o 
școală cu profil special (internat) 
de la Roșiorii de Vede. Curînd 
nu va mai avea decît grija învă
țăturii. Și astfel, Vasile Lazăr, 
care are acum 16 ani, și-a gă
sit părinți în atîția oameni de 
inimă.

Glasul 
conștiinței ?

» »Acum 16 ani, cineva a furat de la familia Irimie Breban din cartierul Chiuzbaia (orașul Baia Sprie) haine și diferite obiecte. S-au făcut cercetări, însă fără rezultat. într-una din serile trecute, în fafa casei lui Breban Irimie a apărut un sac plin. Erau tocmai lucrurile furate acum 16 ani — și un bilet în care scria : „V-am adus înapoi hainele și obiectele, să le folosiți sănătoși. Conștiința nu m-a lăsat să le folosesc sau să le vînd. De atunci nu am a- vut liniște nici ziua, nici noaptea". Cum se vede, hoțului i-au trebuit 16 ani să ajungă la „mintea omului cea de pe urmă".
Luati loc!
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Întreprinderea de industrie lo
cală din Caransebeș a trimis ma
gazinului de mobilă din Bacău un 
mare număr de scaune tapițate. 
Vînzătorii le-au expus dar nu pot 
fi cumpărate pentru că... nu se 
cunoaște prețul exact de vînzare. 
De două săptămîni se tot cere 
fabricii furnizoare să le stabileas
că prețul. Pînă una-alta, scau
nele stau în depozite și în ma
gazine, iar cumpărătorii se învîr- 
tesc în jurul lor. De aceea ne 
adresăm tovarășilor de la indus
tria locală din Caransebeș: fiți 
oameni cu scaun la... prețuri 
ferme — și dați și altora posibi
litatea să aibă scaunele lor. Nu 
vă cerem prea mult.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARIȚĂ

cu sprijinul corespondenților 
„Scînfeîî"

DE ETICA
DEZBATERE

60 000
DE ZILE
TURIST

IPOSTAZA
INUMANĂ

Este cunoscută atenția 
deosebită pe care partidul 
o acordă cultivării în rîn- 
durile celor mai largi ma
se de oameni ai muncii a 
înaltelor principii ?i norme 
ale eticii noi. Intre multi
plele mijloace folosite în 
acest scop se află, după 
cum se știe, și învățămîntul 
de partid, care, indiferent 
de forma în care se desfă
șoară, înscrie formarea șt 
dezvoltarea 
proprii omului 
obiectivele sale 
tale. Este de

trăsăturilor 
nou între 
fundamen- 

remarcat, 
însă, ca un element nou, 
faptul că în acest an de 
studiu au luat ființă, în nu
meroase organizații de
partid din întreprinderi, 
cooperative agricole de
producție, instituții științi
fice, de cultură și artă, for
me de învățămînt consa
crate în principal probleme
lor de etică și de educație 
moral-cetățenească. Ce loc 
ocupă aceste noi forme de 
studiu în paleta bogat nu
anțată a sistemului învăță- 
mîntului de partid 1 Au 
izbutit ele să devină foca
re de iradiere în viața co
lectivelor respective a ■ținui spirit de luptă activă 
pentru promovarea a tot 
ceea ce este înaintat, pen
tru combaterea vestigiilor 
vechii orînduiri în planul 
conștiinței ? Iată cîteva 
întrebări la care ne-am 
propus să răspundem prin 
investigația întreprinsă în
tr-un număr de cercuri și 
cursuri cu acest profil din 
județele Brașov, Sibiu, Mu
reș.De la bun început ținem să consemnăm interesul pe care l-au stîrnit aceste cercuri, aprecierea pozitivă de care ele se bucură din partea cursanților. Oamenilor le place să discute despre problemele de etică — ne spunea tov. Maria Bucurenciu, propagandista unui asemenea cerc de la C.A.P. Bungard — județul Sibiu — doar sînt probleme care privesc înseși idealurile lor, comportarea lor în viața de zi cu zi și care îi interesează în cel mai înalt grad. Dovada concretă, palpabilă, a acestui interes este însăși frecvența ridicată, participarea foarte vie la dezbateri. Cel mai îmbucurător este însă că avem sentimentul utilității activității noastre în cerc ; acest sentiment ni-1 dă atît comportarea mai bună în producție și în viața obștească a unor cursanți, cît și rolul tot mai activ al cursanților în genere. ca promotori ai principiilor și normelor de comportare morală înaintată în colectivul în care muncesc.Este știut că etica socialistă nu este un scop în sine, ea slujește unui țel social bine precizat, acela al accelerării progresului multilateral al societății noastre ; de aceea și educă la oameni tocmai acele trăsături care potențează aportul lor creator în lupta pentru socialism. Este firesc ca această caracteristică, proprie moralei socialiste, să se răsfrîngă și asupra activității cercurilor de educație moral-cetățenească.Cercetarea, chiar și numai succintă, a programelor cercurilor investigate învederează că problemele comportării în producție — atitudinea socialistă față de muncă, grija pentru a- părarea și sporirea proprietății socialiste, întrajutorarea și colaborarea tovărășească — apar pe primul plan. Remarcabil în această privință ni s-a părut e- fortul de a orienta studiul, discuțiile spre aspectele

principiale și practice noi, decurgînd din stadiul actual de dezvoltare a societății noastre. De pildă, a- bordînd o asemenea temă ca valoarea socială și etică a muncii, cercul condus de propagandistul Vasile Cazan, de la întreprinderea de extracție a gazului me- tan-Mediaș, nu s-a mărginit numai la relevarea u- nor cerințe — foarte importante, desigur, dar bine cunoscute — ale atitudinii socialiste față de muncă, ca respectarea disciplinei, conștiinciozitatea etc., cerințe care se puneau și în urmă cu 15—20 de ani — ci a stăruit sebit asupra ponente noi, perioare, aletudini, componente curgînd din procesul introducerii tehnicii din ce în ce mai perfecționate în întreprinderi, din necesitatea ridicării continue a eficientei economice, a participă-

în mod deo- unor com- calitativ su- acestei ati- de-

diului, ceea ce-i asigură în- rîurirea sensibilă asupra a- titudinii și comportamentului oamenilor este numai osmoza intimă ce se realizează între principiile și normele de conduită morală pe de o parte și faptele de viață, comportările reale, concrete ale cursanților, ale colectivului în mijlocul căruia își desfășoară activitatea, pe de altă parte. Astfel. într-un seminar al cursului de e- ducație moral-cetățenească de la Uzina „Independen- ța“-Sibiu — în care s-a dezbătut problema apărării a- vutului obștesc, discuțiile s-au animat, au prins viață tocmai atunci cînd de la enunțarea de principii s-a trecut la analiza concretă a modului în care comuniștii, ceilalți salariați din uzină dovedesc că sînt — sau nu — purtători fermi ai acestor principii. Un merit al discuției a fost îndeosebi tonul combativ față

i

însemnări asupra activității unor cercuri 
și cursuri de etica și educație moral-cetă
țenească din județele Brașov, Sibiu, Mureș

rii tot mai intense și mai directe a masei muncitorilor și tehnicienilor la conducerea treburilor obștești. Se înțelege că toate acestea reclamă însușirea unor criterii mai înalte de apreciere a activității, a unor norme noi de comportare.Pozitivă ni se pare, de asemenea, în tematiciie diferitelor cercuri, concepția cuprinzătoare despre personalitatea omului în socialism, ca o integritate de trăsături și aspirații moral- politice exprimabilă deopotrivă și omogen în producție, în familie. In cercurile programele lor teme ca patriotismul socialist — generator de înalte valori morale. strînsa îmbinare a patriotismului cu internaționalismul, respectul demnității umane și grija față de om etc. Trăsăturile morale ale vieții de familie — celula de bază a societății, — constituie obiect de studiu în multe cercuri și cursuri. Deși formularea acestei teme a fost aceeași la cercurile de la „Firul Roșu“-Tălmaciu, O.C.L.- produse industriale-Mediaș, „Faianța“-Sighișoara etc., am remarcat preocuparea propagandiștilor care le conduc de a adecva discuțiile specificului fiecărei u- nități. Astfel, dacă la „Firul “ "unde majoritatea salariați- lor o constituie femeile — accentul s-a pus pe responsabilitatea morală a părinților, îndeosebi a mamelor, fată de întărirea familiei, față de creșterea copiilor, în cercul similar de la O.C.L.-produse industriale- Mediaș unde lucrează mulți tineri, centrul de greutate . al discuțiilor l-au constituit căile cele mai potrivite de educare a tinerilor gestionari, vînzători, de combatere a unor manifestări de iresponsabilitate, huliganism etc.Oricît de interesantă și de actuală ar fi tematica abordată în cercuri și cursuri, ea nu poate conferi prin sine însăși consistentă dezbaterilor. Ancheta noastră a evidențiat o mai mult că ceea ce intr-adevăr, substanță

societate și în această optică, și-au înscris în

de manifestările de neglijentă care duc la uzarea prematură sau deteriorarea mașinilor-unelte, la rebuta- rea de piese, față de cazurile de risipă care sporesc nejustificat consumurile specifice și afectează costul producției, precum și față de manifestări care depășeau porțile uzinei, ca de pildă lipsa de grijă a unor muncitori pentru buna întreținere a apartamentelor, proprietate de stat. în care locuiesc. Judecate în lumina cerințelor eticii socialiste, aceste fapte negative au căpătat mai mult relief în conștiința cursanților, a devenit și mai evident cît de mult dăunează prestigiului membrilor partid, al organizației care fac parte.Totuși, și în dezbaterile pe teme de etică se mai manifestă tendințe spre o abordare abstractă a problemelor, spre îndepărtarea de viață. în aceeași întreprindere, Ia alt cerc, a fost prezentată o expunere consacrată relației individ-co- lectivitate. Cea mai mare parte a acesteia au ocu- pat-o considerațiile teoretice. Cînd s-a trecut la analiza raportului individ-co- lectivitate în uzină, argumentația lectorului a devenit extrem de palidă, redu- cîndu-se la cîteva fraze de genul „sînt multe cazuri cînd nu se respectă îndeplinirea sarcinilor de serviciu", „mai sînt lucrători care nu respectă programul de lucru" etc. De ce s-a ferit lectorul să pună punctul pe „i", de ce n-a dezvăluit concret și n-a stimulat o discuție despre acele atitudini din viața colectivului care, fie că pot fi date ca exemple pozitive, fie că trebuie combătute, drept contrare eticii socialiste ? Tocmai astfel de discuții, purtate într-un spirit combativ, fără teama de a critica, de a „supăra" pe cineva prin critică, pot cel mai bine să ajute la însușirea normelor moralei socialiste, la dezvoltarea unei puternice opinii publice în sprijinul aplicării lor.Fisuri în raportul neral-particular, — comportări reale întîlnit în timpul

ele 
de 

din

gației noastre și la cercul de etică de la Teatrul muzical din Brașov. în programul acestuia au fost înscrise teme interesante— moral, moralitate, moravuri ; determinism social și libertate morală ; categoriile moralei socialiste — asupra cărora propagandista, Margareta Moga, a reușit să prezinte expuneri de ținută, apreciate. Totuși oursanții — după cum ne-au spus Ghizela Fera, Dumitru Popescu, Harold Roth — ar dori ca activitatea cercului să nu se rezume la monologul propagandistului. ci să cuprindă și dezbateri asupra problemelor etice izvorîte din viața teatrului. Pe linie administrativă — ne spunea tov. Mauriciu Vescan, directorul teatrului — la noi se consemnează de regulă deficientele manifestate în pregătirea și susținerea fiecărui spectacol. Unele frizează disciplina profesională, comportări morale. Chiar și numai a- ceste consemnări ar oferi un material bogat de viață cercului de etică.Pentru lectorii și propagandiștii care conduc cercuri și cursuri de etică— arăta tovarășul Cornel Jeler, directorul cabinetului municipal de partid Mediaș — ar fi deosebit de u- tilă organizarea unor întîl- niri, simpozioane, mese rotunde la care cadre din e- conomie, învățămînt, justiție, din domeniul cercetării sociologice, psihologice, pedagogice etc. ar înfățișa aspecte variate ale muncii e- ducative, concluzii și aprecieri asupra încălcărilor mai frecvente ale normelor de morală și cauzelor lor. Asemenea acțiuni le-ar da posibilitate să-i înarmeze mai bine pe cursanți pentru prevenirea și combaterea acestor încălcări.Numeroși activiști de partid — directori și consultanți ai cabinetelor partid, propagandiști, cum și cursanți și-au nifestat insatisfacția de numărul cu totul i ficient al lucrărilor rute pînă acum avînd temă problematica _____față de caracterul abstract, puțin convingător al celor cîteva broșuri existente în acest domeniu.Am salutat apariția recentă în librării a volumului „Comportări, atitudini, idealuri", editat de Editura politică în sprijinul celor ce studiază problemele de etică — ne-a declarat tovarășul Dumitru Olaru, director adjunct al Cabinetului județean de partid Sibiu ; trebuie să observ, totuși, a- pariția lui cu multă întârziere, acum cînd am trecut deja în a doua parte lui de învățămînt.
★Concluzia utilității bite a cercurilor și rilor de educație cetățenească se credem, atenției tuturor comitetelor de partid, activului de partid din domeniul propagandei, care ar trebui să studieze experiența acestor forme noi de învățământ, în vederea fructificării ei în viitor. Preocuparea constantă a organizatorilor și conducătorilor direcți ai acestor cercuri de a ancora întreaga lor activitate în realitățile stringente ale vieții coincide cu însăși rațiunea pentru care au fost ele create : aceea de a constitui puternice instrumente dș promovare a idealurilor si convingerilor proprii partidului nostru.
Gh. ZAMFIR

Este vorba de totalul zilelor pe care le vor petrece în România, în lunile martie-mai, a- dică în perioada de extrasezon, numeroși turiști de peste hotare. Din ce în ce mai solicitată, formula folosirii concediului pentru tratament balnear sau gerontologie și-a găsit un loc însemnat în agendele de vacanță ale turiștilor străini care au ales, în acest an. România.Bucurîndu-se de un tot mai mare interes, datorat renumelui factorilor terapeutici ca și tratamentului propriu-zis, efectuat sub îndrumarea unui personal medical de înaltă specialitate, stațiunile balneare de pe litoralul românesc — Eforie Nord și Mangalia Nord — ca și stațiunile Herculane, Băile Felix, Govora, Sovata, Călimănești-Că- ciulata, Olănești, așteaptă anul acesta un număr sporit de vizitatori. Conform unor aranjamente speciale pe care Oficiul Național de Turism le-a încheiat deja cu diferite firme și a- genții din străinătate, urmează să sosească în România turiști din Danemarca și Suedia, din F. a Germaniei, Austria,Israel, Anglia. Primele grupe de turiști scandinavi și austrieci au și sosit la Eforie Nord și la Herculane. ’Și în plin sezon estival, un număr important de vizitatori străini va beneficia, concomitent, de cura marină, de cura balneară și de tratament gerontologie în stațiunile maritime românești. Oficiul Național de Turism a mai încheiat astfel de contracte și pentru sezonul rece, în lunile octombrie-decem- brie.Vacanțele oaspeților vor fi, totodată, un binevenit prilej de a' face cunoștință cu peisajul turistic al României. Diferitele variante de excursii, alcătuite de Oficiul Național de Turism, le vor oferi posibilitatea vizitării unor interesante obiective turistice aflate atît în vecinătatea stațiunilor balneare, cît șl în restul țării — Valea Prahovei, Valea Oltului, mînăstirile din nordul Moldovei, București, Maramureș — și în străinătate (Istanbul, Atena).
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A BIROCRA
TISMULU

multe scrisori sosite la re- 
după apariția în ziar a an- 
cu titlul de mai sus semna-

■ de pre- ma- față insu- apă-I ca etică,

Mai 
dacție 
chetei 
lează efectele nocive ale birocratis
mului, necazurile provocate cetățe
nilor.

Sînt muncitor la întreprinderea 
forestieră Oradea — ne scrie tov. 
Constantin Ciorba din comuna 
Sînmartin, satul Haieu, județul Bi
hor — și am cinci copii. Unul din ei 
e paralizat de la vîrsta de 2 ani. 
Fostul Oficiu de prevederi sociale 
— Oradea a aprobat confecționarea 
unui cărucior cu manetă. La 24 iu
nie 1967 s-a trimis o adresă între
prinderii ortopedice de stat „Piro
gov" din București. Au trecut șapte 
luni, dar căruciorul n-a sosit. In 
schimb mi-au sosit, prin poștă, tot 
felul de adrese de la sus-numita în
treprindere. In ce privește hîrtiile, 
întreprinderea amintită s-a dovedit 
deosebit de generoasă. La 2 ia
nuarie a.c., întreprinderea îmi a- 
duce la cunoștință printr-o nouă 
adresă că... trebuie să mă prezint 
la București „pentru consultare și 
luarea măsurilor'. Eu personal i A 
trecut 
trimis 
brică 
vorba
Noua lor adresă, atît de tîrzie, în 
loc să rezolve chestiunea, ia lucru
rile de la capăt. în acest timp, co
pilul meu trebuie dus în spinare 
pină Ia școală în fiecare zi, cale de 
un kilometru"... (subl. ns.).

Să recapitulăm. Prevederile le
gale acordă asistență copiilor in
valizi. Organele de stat respective 
depun toate diligențele pen
tru procurarea acestui cărucior 
care ar fi o mare ușurare pentru 
cel suferind — și toate aceste bune 
intenții și eforturi se izbesc de su
fletul de piatră al unui funcționar

atîta vreme de cînd le-am 
cererea, încît cei de la fa- 
au uitat, se vede, că nu e 
de mine, ci de copilul meu.

Roșu“-Tălmaciu deose- cursu- moral- impune,

ge- principii am investi-dată dă, stu-

a anu-

In stajiunea balneo-climatericâ Boresc poto : Agerpres

aari |O , $$

(Urmare din pag. I)în noile condiții, plan stabiliți pentru dustrie locală de executiv al consiliului popular județean provizoriu vor fi desfășurați și transmiși direct întreprinderilor de către direcția județeană de industrie locală, fără a mai trece prin alte verigi de natura celor care au existat pînă acum. Direcția județeană de specialitate, cu deplină răspundere, ia măsurile necesare pentru a a- sigura realizarea integrală a sarcinilor de plan.Spre deosebire de vechea secțiune regională — cu aparat bugetar — ale cărei cheltuieli se acopereau automat, fără a avea o corelație cu rezultatele economico-financiare ale întreprinderilor subordonate, direcția de industrie locală își va constitui fondurile necesare sub formă de cote asupra realizărilor financiare ale unităților. Superioritatea noii organizări se reflectă nu numai în cointeresarea nemijlocită a personalului direcției în rezultatele obținute de întreprinderi, ci și în faptul că ea va fi astfel stimulată în efectuarea unor cheltuieli administrativ- gospodărești cît mal reduse, în realizarea unei eficiențe sporite a activității proprii, diminuîndu-se și pe a- ceastă cale costurile de producție.Atribuțiile și răspunderile considerabil lărgite ale direcției, organizarea ei pe principiul gospodăriei economice proprii presupune, desigur, o substanțială îmbunătățire a conținutului și metodelor sale de muncă. Concepem Direcția județeană de industrie locală ca un organ operativ, de sprijinire a întreprinderilor în rezolvarea acelor probleme tehnice și economico-financiare ce depășesc posibilitățile proprii. Faptul că cele nouă întreprinderi de industrie locală din județul Cluj se află pe o rază de maximum 60 kilometri de reședință creează condiții favorabile pentru desfășurarea unei munci con-

indicatorii de sectorul de in- către comitetul
crete de îndrumare și control pînă la nivelul secțiilor de producție. Considerăm că paralel cu măsurile luate la nivelul județului, îndeplinirea rolului direcției presupune și raporturi îmbunătățite cu ministerele economice și cu alte organe de stat competente, în sensul simplificării metodologiei de planificare, a indicatorilor de muncă și salarii și a celor de aprovizionare tehnico-ma- terială, care să favorizeze în fapt trecerea la producția de serie mică

vestițiilor țean sînt pentru construcții de locuințe, lucrări edilitar-gospodărești, de alimentare cu apă, canalizări etc, noua formă de organizare corespunde întru totul rolului și răspunderii sporite ce revin întreprinderilor de specialitate în vederea realizării în cele mai bune condiții a acestor investiții. Un avantaj deosebit îl constituie faptul că întreprinderile de gospodărie comunală devin beneficiarii di-

consiliului popular jude- destinate acestui sector, comitetul pentru cultură și artă. Aceste instituții, organizate pe principiul dublei subordonări, față de comitetul executiv al consiliului popular județean și față de organele centrale de resort — vor putea asigura o conducere mai competentă și operativă în domeniile respective.Pe baza principiului dublei subordonări, organele centrale de resort nu se vor mărgini numai la transmiterea unor indicații metodologice de specialitate, ci, avînd o răspundere

Unitățile economice
și administrative județene
a bunurilor de consum solicitate de populație, cît și diminuarea eforturilor neraționale ce s-au depus pînă în prezent pentru soluționarea acestor probleme.în mod similar se realizează conducerea și organizarea activității de gospodărie comunală și locativă. E- liminînd paralelismul care a existat în trecut, Direcția județeană de gospodărie comunală și locativă nou creată asigură cadrul organizatoric adecvat pentru creșterea operativității și competenței în conducerea acestor activități, creează condiții mai bune pentru extinderea volumului și gamei prestărilor de servicii pentru populație. Avînd în vedere faptul că cea mai mare parte din volumul in-

recți ai investițiilor. Faptul că activitățile de gospodărie comunală influențează nemijlocit nivelul deservirii populației, impune ca întreprinderile de specialitate să fie îndeaproape controlate și îndrumate și de către comitetele executive ale consiliilor populare municipale sau o- rășenești, astfel încît munca lor să se îmbunătățească continuu.Concomitent cu organizarea direcțiilor economice județene, ca unități de specialitate ale economiei locale, s-au constituit și instituțiile executive pentru celelalte domenii de activitate încredințate consiliilor populare județene cum sînt : direcția a- gricolă, administrația financiară, direcția sanitară, inspectoratul școlar

directă alături de comitetul executiv al consiliului popular județean, vor acționa nemijlocit pentru traducerea în viață a hotărîrilor partidului și guvernului privind dezvoltarea și îmbunătățirea conținutului muncii în a- ceste domenii. Considerăm că dubla subordonare a acestor unități județene trebuie să ducă la o îmbunătățire, a întregii lor activități, ca urmare a unei îndrumări unitare și calificate din partea organelor centrale de specialitate, concomitent cu coordonarea locală de către comitetul executiv ; cu alte cuvinte, asigurarea unei colaborări perfecte între organele de stat centrale și cele locale. Totodată, atribuțiile lărgite ale instituțiilor executive vor trebui să

asigure mărirea considerabilă a operativității în soluționarea problemelor curente, inclusiv a acelora privind numirea personalului de specialitate, reducerea volumului de muncă afectat solicitării aprobărilor centrale. E- ficiența conducerii activităților locale pe baza dublei subordonări este confirmată și de experiența acumulată în domeniul comerțului. Direcția comercială, în raport de dublă subordonare — față de Ministerul Comerțului Interior și față de comitetul executiv al fostului sfat popular regional — a reușit, în bună măsură, să traducă în viață hotărîrile privind perfecționarea tehnicii comerciale și integrarea acestei activități în condițiile concrete ale economiei locale. Constituită pe profilul teritorial al județului, cu un aparat mai rațional organizat, direcția comercială își continuă activitatea pe baza luiași principiu nări.Actualul mod taților județene nizatoric necesar îmbunătățirii conducerii activității în respectivele sectoare de bază pentru dezvoltarea și modernizarea economiei, culturii, vieții sociale. în vederea atingerii scopului urmărit, se impune simplificarea sistemului de informare și evidență, perfecționarea indicatorilor cu ajutorul cărora se urmărește activitatea desfășurată, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor, optimizarea proporțiilor unităților economice, stabilirea unei corelații mai juste între personalul direct productiv și ccl tchnic- administrativ.Printr-o muncă perseverentă, pătrunsă de spirit novator, de receptivitate față de tot ceea ce este nou și înaintat, vom putea pune din plin în valoare avantajele create de formele perfecționate ale conducerii economiei, activității sociai-culturale și administrației locale de stat, în interesul înfloririi județului și a întregii noastre patrii.

ace- al dublei subordo-de organizare a uni- creează cadrul orga-

care nici nu vede în fața lui chipul 
copilului cu picioarele paralizate, 
ci o adresă l

Ne-am dus la întreprinderea „Pi
rogov". L-am întrebat pe tov. Ce
zar Popescu, planificator la servi
ciul de desfacere, de ce n-a rezol
vat atîta vreme cererea. Funcțio
narul caută să ne liniștească : „A- 
cum i-a venit rîndul, acum am pri
mit dispoziția de la conducere". 
„Acum"... Dar de ce abia acum ? 
Apar în grabă justificările : să ve
deți, planul, producția... La aceas
tă întreprindere, unde se perindă 
oameni bolnavi, e mai puțin de aș
teptat și de tolerat să se uite sco
pul pe care sînt puși să-l slujeas
că funcționarii diferitelor serviciu 
Se știe, în definitiv, foarte bine 
cum e așteptată de cei suferinzi 
rezolvarea diferitelor cereri de ar
ticole sanitare.

Pierdut în labirintul formalități
lor birocratice, cetățeanul irosește 
o mulțime de timp pînă să le 
descurce și să-și dobîndească un 
drept al său. Despre un asemenea 
caz ne relatează scrisoarea tov. 
Alexandru Toma din comitetul de 
partid al uzinei „Grivița Roșie".

„Ion Napoleon Dumitru — ne 
scrie tov. Toma — a lucrat pînă la 
22 mai 1966 ca macaragiu în sec
ția cazangerie a uzinei noastre. La 
această dată, fiind chemat să-și 
facă serviciul militar, a făcut o 
cerere de concediu nelimitat, pe 
care a lăsat-o la secretariatul sec
ției de cazangerie. După satisfa
cerea serviciului militar, s-a pre
zentat la vechiul loc de muncă. 
Dar... surpriză 1 I s-a spus că pen
tru a fi reîncadrat trebuie... să i se 
desfacă contractul de muncă, de
oarece nu a fost desfăcut atunci . 
cînd a plecat în armată. Această 
omisiune birocratică l-a obligat să 
alerge zile întregi de la o secție 
la alta, dar nimeni nu s-a încume
tat să-i desfacă contractul. Nu a- 
veau motive 1... S-a adresat din 
nou serviciului personal. I s-a ex
plicat : „secretara secției cazange
rie, Ecaterina Mușe, a uitat să 
facă formele de plecare, așa că 
la noi figurezi ca angajat pe toată 
perioada cît ai lipsit. Conform 
Codului Muncii, neavînd desfăcut 
contractul, ți-1 desfacem acum pen
tru... absențe nemotivate. Dacă se 
va aproba, te angajăm din nou".

In definitiv, toată lumea din în
treprindere știe că Ion Dumitru nu 
a avut absențe nemotivate. Price
pem că funcționarii în cauză aurj 
încîlcit ițele și au pus la cale a- 
ceastă cîrpăceală pe care o soco
tesc „onorabilă". O fi pentru ei. 
Dar în fond, e nu numai dezono
rantă, dar și defavorabilă munci
torului respectiv. La actul birocra
tic al funcționarei care nu i-a în
tocmit formele legale se adaugă 
acum o a doua încurcătură biro
cratică, cu imprevizibile implicații 
pentru viitor. Și toate aceste acro
bații, numai pentru a scoate bas
ma curată pe funcționarii respec
tivi.

Ca să se pună la adăpost de o 
eventuală răspundere, din comodi
tate sau superficialitate, unii func
ționari pretind tot felul de acte inu
tile, adevărate bariere puse în ca
lea cetățenilor care vor să-și do
bîndească un drept. Ecaterina 
Magyar din Jimbolia ne scrie ; „In 
orașul nostru sînt cîțiva cetățeni 
care beneficiază de pensie via
geră de la C.F.R. Direcția C.F.R. 
Timișoara ne pretinde însă decla
rații semestriale din care să re
zulte că... SlNTEM IN VIAȚA. Nu 
cunosc și nu înțeleg temeiul le
gal al acestor pretenții, întrucît 
decesele sînt înregistrate de ser
viciile stării civile și, în consecin
ță, pot fi comunicate cu ușurință 
întreprinderii respective. Atunci ce 
rost mai au aceste declarații ? De 
ce să fim nevoiți să alergăm după 
adeverințe „că sîntem în viață" ? 
In treacăt fie spus, această cor
voadă la care ne supune periodia 
Direcția C.F.R. Timișoara ne pro
duce o impresie foarte neplăcută. 
E ca și cum cineva ne înseamnă pe 
răboj cît mai avem de trăit".

Povestea pare incredibilă. Dar 
ea ilustrează plastic la ce enor
mități se poate ajunge cedînd pre
tențiilor ridicole ale unora care, 
cred că se pun la adăpost de răs
pundere, dacă se „blindează" cu 
acte.

★

Am relatat cîteva dintre neca
zurile pe care le provoacă cetățe
nilor unii funcționari dominați de 
birocratism. Este inuman procedeul 
acestor funcționari : ei își acoperă 
lenea și lipsa de răspundere cu 
fel de fel de hîrtii, fără să vadă 
că în spatele diverselor cereri se 
află un om. înlăturarea din rădă
cini a birocratismului trebuie să 
figureze perseverent pe agenda de 
lucru a noilor organe ale adminis
trației de stat.

Dumitru MINCULESCU
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UZii DE IEVI „REPUBLICA" 
DIN BUCUREȘTI

I

PROBLEMA CHEIE:
ÎNALTA ECONOMICITATE

La uzina de țevi „Republica" din București am e- xaminat mai întii cîteva zeci de situații comparative, schițe și planuri care, luate la un loc, alcătuiesc un amplu tablou al conținutului studiilor, al gradului lor de profunzime, de pătrundere în miezul diferitelor laturi ale procesului de producție și al problemelor legate de utilizarea cu rezultate superioare a potențialului tehnic și a forței de muncă a întreprinderii.— Nu s-au dispersat forțele — ne spunea ing. Constantin Giogu, șef adjunct al grupei permanente de organizare științifică a producției și a muncii. Dimpotrivă, ele au fost dirijate spre problemele majore — și anume : determinarea capacităților maxime de producție și programarea realistă a fabricației, îmbunătățirea structurii forței de muncă și mai buna ei utilizare, reducerea consumurilor specifice de metal — principala materie primă în cadrul uzinei noastre. în total s-au stabilit 57 măsuri, din care 30 privesc exclusiv angajarea efortului propriu al uzinei. 19 depășeau posibilitățile proprii și au început să fie realizate cu ajutorul forului de resort. Nu am fost deloc adepții măsurilor de ordinul sutelor, nu am amînat a- plicarea lor și nici nu am admis provizoratele. întru- cit ele nu ar fi dat naștere la efecte trainice.Este de remarcat că efectuarea studiilor și analizelor nu a fost încredințată doar colectivului central pe uzină și subcolectivelor pe probleme, ci la perfecționarea lor au fost atrași și 

alți ingineri. economiști, maiștri principali, maiștri și muncitori fruntași. In acest fel s-a asigurat. în practică, posibilitatea confruntării de soluții, păreri și propuneri, alegîndu-se, pentru aplicare, soluțiile cele mai judicioase. Partici- pînd la elaborarea studiilor și analizelor. întregul colectiv al uzinei s-a simțit o- bligat să contribuie la e- forturile de aplicare a măsurilor și răspunzător pentru ducerea lor la bun sfîr- șit, în condițiile preconizate.— O influentă stimulatoare — a apreciat tov. Flo- rea Pătrașcu, secretarul comitetului de partid — au avut-o și acțiunile desfășurate de organizațiile de partid din secțiile uzinei. Bunăoară. în noiembrie anul trecut, comitetul de partid a făcut un prim bilanț al mersului acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, al aplicării măsurilor preconizate. Iar, în lunile următoare a- semenea analize s-au e- fectuat de către organizațiile de partid nr. 4 de la laminorul de 3 țoii, nr. 2 de la laminorul de 6 țoii, nr. 13 de la mecanică. Pot afirma că membrii de partid — muncitori, tehnicieni, economiști și ingineri — constituie sufletul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii în uzina noastră.Fapt este că pînă acum majoritatea măsurilor au fost aplicate. După cum ni s-a spus, anul trecut s-au fructificat 17 măsuri, din cele cu forte proprii, iar in ianuarie și februarie alte 3. Restul de 10 măsuri sînt in curs de realizare. Care sint efectele ?— Sint dintre cele mai 

stimulatoare, ne-a spus șe- tul adjunct al grupei permanente de organizare științifică a producției și a muncii. In 1967 s-a obținut un spor suplimentar de producție de 1 200 tone țevi și o creștere în plus a productivității muncii de cîteva procente. Anul acesta, sporul de producție se va ridica la 4 610 tone țevi, iar la prețul de cost se vor realiza 1,5 milioane lei economii suplimentare. Pe ansamblul anilor 1969 și 1970, rezultatele evaluate sint și mai mari.Aceasta, după calculele întocmite și împrospătate recent, fiindcă se întrevede o amplificare treptată, încă din acest an, a efectelor e- conomice. Important este că la „Republica" sarcinile curente sînt strîns corelate cu cele de perspectivă, ceea ce conferă orizont și profunzime acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, în ce privește măsurile care presupuneau sprijinul direcției generale de resort, pînă în prezent s-au aplicat, sau sînt în curs de aplicare, 16 din cele 19 prevăzute. Acum este în plină desfășurare asigurarea unui stoc de scule din carburi metalice, în locul otelului rapid, material deficitar adus din import. E- ficiența se ridică, după cum ni s-a spus, la 1 milion Iei economii în acest an și cîte 2 milioane lei în 1969 și 1970.în prezent, cu forțe proprii, este aproape terminat studiul privind realizarea unor țevi cu pereți de grosimi uniforme pe toată lungimea lor. obți- nîndu-se pe această cale o economie la consumurile specifice de metal de 3 mi

lioane lei. Precizăm că multe din măsurile prevăzute au termen de aplicare în prima parte a acestui an, ceea ce va permite ca eficienta lor să se răsfrîn- gă pozitiv și din plin asupra tuturor lunilor din semestrul al doilea 1968.— Ceea ce am realizat pînă acum, preciza secretarul comitetului de partid, reprezintă începutul unui proces continuu, care va fi adîncit și extins perseverent în toate sectoarele u- zinei. De curînd, economiștilor cu înaltă pregătire din uzină li s-a încredințat spre studiu cîte o problemă, stabilindu-se termene precise de soluționare. Ceea ce se urmărește în principal este ca ei să prezinte nu concluzii... teoretice, ci măsuri cu aplicabilitate certă. Același lucru îl vom face și cu inginerii, cu cadrele din sectorul nostru de cercetare. Specialiștii cu pregătire superioară reprezintă un veritabil tezaur pentru uzină și nu ne putem permite să nil-i folosim larg, pe fiecare dintre ei. Trebuie să-i solicităm într-o activitate de creație, spre folosul lor și al întregii uzine.Scopul acestei intense so
FABRICA DE CONFECȚII

I DIN CURTEA DE ARGEȘ

ADÎNCIREA INVESTIGAȚIEI

AMPLIFICĂ EFECTELE

POZITIVEîn biroul ing. Iosif Arany, directorul Fabricii de confecții Curtea de Argeș, găsim reunit întreg colectivul de conducere. Deci, un moment prielnic pentru a afla răspuns la ancheta noastră.— Acțiunea de perfecționare a organizării producției și a muncii s-a aflat șl continuă să se situeze pe un loc principal în agenda noastră de lucru, apreciază de la început Ion Popa, inginerul șef al fabricii. Unii parametri pe care i-am a- vut în vedere anul trecut, cînd s-au întocmit studiile, au fost realizați sau, pur și simplu, s-au schimbat mult, în raport cu noua situație, a trebuit să reactualizăm studiile. Altfel, ar fi însemnat să batem pasul pe loc.Ni s-a spus că în 1968 s-a intrat cu numeroase măsuri aplicate, că în perioada care a trecut din a- cest an s-au realizat alte 10 măsuri. între altele, s-a raționalizat consumul de forță de muncă în atelierul mecanic șef, la operațiile de încărcare și descărcare, s-a optimizat programarea în timp a fabricației sortimentelor. Aceste măsuri, împreună cu celelalte 20 preconizate — scadente în lunile următoare — vor asigura un spor de producție de 2,8 milioane Iei și reducerea simțitoare a prețului de cost. Dar în 1958 s-a intrat și cu un plan de acțiune riguros stabilit, din care nu lipsesc teme cum sînt cele care se referă la utilizarea timpului de lucru, la adoptarea unor noi metode îmbunătățite de organizare a producției — corespunzător structurii procesului de fabricație curentă și de perspectivă — la

ACnWMTE RODNICĂ

SAU... STAGNARE?Inițial, la uzina „Tehno- frig“ din Cluj, perfecționarea organizării producției și a muncii a fost privită ca un izvor ai creșterii e- ficienței economice, o latură esențială a conducerii activității productive. Iată de ce, colectivul uzinei a îmbrățișat, la început, cu mult entuziasm această acțiune inițiată de partid.— Dacă in prezent — ne spunea ing. Zeno Miron, directorul uzinei — la prelucrări mecanice se lucrează după un nou flux tehnologic, mai eficient și productiv, dacă pregătirea și lansarea comenzilor în fabricație se fac pe loturi optime, dacă s-au aplicat alte și alte măsuri bine gîndite, aceasta se datorează în primul rînd acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Totodată, s-a trecut la deservirea simultană a mai multor mașini de către un singur muncitor, au fost revizuite normele de timp la tratamente termice, prelucrări mecanice și sudură. S-a întocmit un așa-zis plan director pentru riguroasa îndeplinire a sarcinilor pe 1968. care prevede obținerea unei producții cu 32 la sută mai mare și a unui spor de 21 la sută la productivitatea muncii față de anul trecut.în continuare, am fost 

licitări a potențialului de gîndire tehnică și economică ni l-a înfățișat ing. Nico- lae Matei, directorul uzinei.— In cadrul organizării științifice a producției și a muncii intenționăm să soluționăm mai realist corelația cantitate, calitate și economicitate înaltă. A- ceasta depinde de instaurarea în uzină a unul climat propice fructificării largi și multilaterale a gîndi- rii tehnice și economice. Condiții există. Recent, contabilul șef s-a întors de la cursurile. Centrului de perfecționare a cadrelor de conducere din întreprinderi. Acum, aceste cursuri sînt urmate de inginerul șef. Eu o să le încep în octombrie. Frecventăm a- ceste cursuri, întrucît climatul despre care vorbeam trebuie să fie întreținut, înainte de toate, de conducerea uzinei. Cred că pe această cale, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii va căpăta un nou impuls în uzina noastră.— Acest impuls se va concretiza, firește. în continuare, în noi realizări.— Evident ! Noi nu studiem și analizăm pentru a ne afla în treabă și nici 

aprofundarea analizei normelor de muncă. Rezultatele din 1967 nu au fost considerate ca o limită maximă. Ele sint dezvoltate sistematic, tocmai datorită seriozității, profunzimii și meticulozității cu care sînt continuate investigațiile. Iată cum s-a abordat analiza privind utilizarea timpului de lucru, care constituie un punct critic în activitatea fabricii. S-au precizat mai întîi acele cauze care generează risipa orelor și minutelor, cum ar fi : consumul suplimentar de timp pentru corectarea pieselor croite greșit, atît în secția respectivă, cît și în cea de producție, pentru remedierea defectelor din țesătură, timpul irosit din cauza nefuncționării unor utilaje la parametrii proiectați, folosirii unor tehnologii inadecvate. Analiza fiecărui element amintit s-a încredințat unui anumit specialist, iar efectuarea întregului studiu a fost riguros sincronizată într-un grafie, pentru ca în final toate cercetările adîncîte să so îmbine perfect, urmărin- du-se nu numai închiderea tuturor canalelor de risipă a timpului, dar mai ales folosirea lui cu productivitate înaltă.— Ne-am orientat în continuare studiile și analizele asupra utilizării raționale a forței de muncă și timpului de lucru — ne spunea tov. Aurel Vasilescu, șeful serviciului de organizarea și normarea muncii — avînd în vedere condițiile specifice ale fabricii noastre, care dispune de un grad de mecanizare relativ redus în comparație cu alte unități similare din sector.

informați că s-au elaborat și aprobat circa 90 de măsuri, din care multe s-au și aplicat. Dar, nu tot din ce s-a propus a fost realizat. S-ar putea obiecta că mai este timp. Nu despre asta este însă vorba. La unele măsuri s-a renunțat pe motiv că sînt costisitoare, Ia altele pentru că ar fi prea simple, iar la unele că sînt prea... îndrăznețe, în orice caz, pînă la urmă s-a crezut probabil că nu mai este nimic de făcut în această direcție.— A intervenit, cum s-ar spune, refluxul, afirma un inginer din uzină. Specialiștii din .colectivul care avea atribuții precise în organizarea științifică a producției și a muncii și-au încetat activitatea, reluîndu-și fiecare vechile preocupări. După cît- va timp, conducerea u- zinei a încercat să reactiveze acțiunea, dar mai mult formal. S-a dat o decizie prin care un grup de specialiști din cadrul serviciului organizarea producției era însărcinat cu „urmărirea și punerea în aplicare a măsurilor preconizate". iar membrii colectivului inițial erau numiți un fel de consilieri consultanți. Tot prin decizie s-a stabilit ca cei onorați cu titlul de „consilieri consultanți" să-și dedice o zi pa 

pe deasupra sarcinilor care ne revin prin planul de stat. Căutăm ca oricare măsură — reducerea accentuată a consumurilor specifice, a cheltuielilor la 1 000 lei producție marfă, creșterea rentabilității — să se materializeze cît mai grabnic în practica uzinei. Am considerat normal ca rezervele dezvăluite pînă acum să fie „prinse" în planul uzinei pe acest an, care prevede să sporim cu 29,4 la sută producția fizică de țevi, să amplificăm cu 28,2 la sută nivelul productivității muncii, față de realizările din 1967. Iar lunile care au trecut din 1968 confirmă realismul sarcinilor fixate, dar si viabilitatea măsurilor aplicate în cadrul organizării științifice a producției și a muncii. Productivitatea muncii a crescut într-un ritm superior prevederilor, sporul fiind de 1,1 la sută, iar producția fizică peste plan însumează 420 țevi finite. A- dăugăm că abordarea a noi laturi ale perfecționării organizării producției și a muncii merge mină în mină cu grăbirea lucrărilor Ia noile investiții care ie fac acum în uzină.

Care va fî eficiența noilor măsuri preconizate pînă a- cum pentru acest an ? Potrivit prevederilor planului, în 1968 urmează să se realizeze față de anul trecut o creștere cu 18 milioane lei a valorii producției globale, cu 10,5 la sută a productivității muncii, concomitent cu reducerea eu 1,5 milioane lei a cheltuielilor materiale și obținerea unui beneficiu suplimentar de 2 milioane lei. Peste aceste prevederi, ultimele confruntări ale efectelor noilor măsuri au mai generat două cifre : un spor suplimentar de producție de 2,3 milioane lei și creșterea productivității muncii corespunzător unei economii la, forța de muncă de 19 oameni.în conformitate cu acesta îmbunătățiri intervenite în desfășurarea procesului de producție, se conturează și o nouă modalitate de lucru a colectivului de organizare științifică a producției și a muncii din această fabrică. S-a alcătuit o grupă permanentă de 6 persoane care, prin rotație, pe lingă îndeplinirea sarcinilor curente de serviciu, 3 zile pe săptămînă se ocupă în exclusivitate de problemele de organizare, atribuțiile de coordonare îndeplinindu-le șeful serviciului O.N.M. Fiecare cadru de conducere dirijează investigațiile la o temă de studiu. în a- cest fel sporește răspunderea pentru bunul mers al acțiuniii de organizare științifică a producției și a muncii, pentru aplicarea, la momentul oportun, a măsurilor în acest domeniu.

săptămînă — miercurea — activității de organizare științifică.In aceste condiții, nu este de mirare că aplicarea măsurilor s-a amînat sau a avut loc greoi. De pildă, la atelierul de prototipuri s-a preconizat trecerea de la lucrul în acord la cel în regie, în scopul îmbunătățirii parametrilor tehnici ai mașinilor și utilajelor, reducerii cheltuielilor de producție și a normelor de timp exagerate. Aceste... treceri nu au fost însă bine pregătite și acum se lucrează destul de dezorganizat. într-una din zile, în atelier erau doar 4 muncitori, din care numai unul avea cu ce să-și consume timpul. Unele măsuri au fost aplicate parțial, ca în cazul atelierului de debitat. Aici s-a instalat o mașină cu disc abraziv, dar se tot tergiversează debitarea centralizată care, după calculele întocmite, ar permite obținerea unei economii de circa 300 tone de metal anual, eliberarea a cel puțin 5 mașini și raționalizarea transportului intern.— Sînt aproape imperceptibile măsurile întreprinse pentru folosirea la întreaga capacitate a mașinilor și utilajelor, adăuga inginerul. Mai există circa 20 utilaje care, ori 

nu sînt încărcate la întreaga capacitate, ori nu lucrează deloc. Continuă să rămînă nesoluționată problema îmbunătățirii calității pieselor turnate și a evitării pierderilor din rebuturi.în pofida acestei situații, ing'. Virgil Meteș, responsabilul colectivului care urmărește realizarea planului de măsuri, justifica :— Oare nu-i destul că s-au aplicat 60 de măsuri și că altele sînt în plină desfășurare ?Mai întîi, numărul nu spune mare lucru despre eficiența măsurilor aplicate. Apoi, multe din acestea sînt simple obligații de serviciu, de fiecare zi, cum ar fi instruirea reglorilor, calcularea unor consumuri specifice la reparații, întreți
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ÎNTREPRINDEREA de 
PREFABRICATE DIN CRAIOVA

ÎN CHINGILE

FORMALISMULUILa întreprinderea de prefabricate din beton Craiova, organizarea științifică a producției și a muncii trebuia să soluționeze două probleme stringente : înlăturarea unor grave deficiențe în desfășurarea procesului tehnologic și rentabilizarea producției. Ca urmare, s-au format comisii și colective cu sarcinii și răspunderi precise, a fost elaborat un plan de studii multilateral, în stare să pună în mișcare toate forțele inginerești și economice din întreprindere. Așa ni s-a declarat la începutul anchetei. Dar cu ce rezultate s-a soldat această activitate laborioasă, de Ia care se aștepta multe lucruri bune ? Ne răspunde ing. Ion Mllu, directorul întreprinderii :— Comisia șl colectivele au lucrat bine, cu inițiativă. S-au elaborat anumite teme de studiu. Bineînțeles analizele se vor efectua și în viitor. Planul de studii a fost reactualizat și completat cu nofe-teme. Insă, unele analize nu s-au dus pînă la capăt. Ne-a lipsit și ne lipsește încă personalul calificat. Am rămas în urmă cu îndeplinirea planului și toate cadrele de specialitate și-au îndreptat atenția spre realizarea lui.Nu constituie njei o noutate că această întreprindere nu este sprijinită de direcția generală de resort din Ministerul Industriei Construcțiilor pentru asigurarea cadrelor de ingineri și tehnicieni. Chiar în prezent, secția de prefabricate nu are inginer șef. Alte două secții nu au ingineri șefi adjuncți. De cînd a fost pusă în funcțiune întreprinderea, nu s-a găsit încă un șef de serviciu tehnic. Totuși, sînt 24 de ingineri în întreprindere, care puteau fi

ABANDONAREA

PROPRIILOR DECIZIIOarecum similară este și starea de lucruri de la întreprinderea forestieră Curtea de Argeș. Aici, ne-am adresat ing. Nicolae Bădîrcea, directorul întreprinderii. Informat asupra temei anchetei noastre, directorul întreprinderii a a- vut cîteva momente de vădită încurcătură. A fost chemat apoi ing. Emil Ungu- rcanu, șeful serviciului organizarea producției și a muncii, de normare și salarizare. Ne-a răspuns că în anul care a trecut s-au întocmit 36 de studii, din care 10 trebuiau să se aplice în 1967. Pînă la urmă s-au finalizat doar opt, restul urmînd să se materializeze în anul 1968.— Ce probleme se vor a- borda în acest an ?— Sarcina noastră este să urmărim aplicarea măsurilor prevăzute, pentru a realiza obiectivele propuse : creșterea producției globale cu 545 200 lei, reducerea cheltuielilor cu peste 430 000 lei și amplificarea volumului de beneficii planificate cu circa 1,4 milioane lei.— Totuși, ce laturi ale Măsurile și soluțiile rezultate din studiile de organizare științifică a producției și a muncii trebuie aplicate riguros, cu operativitate. Aceasta constituie o cerință dc primă importanță, care, în multe întreprinderi, se realizează sistematic. In altele, însă, înțelegîndu-se unilateral scopul acțiunii, oe elaborează studii peste studii, fel de fel de analize, ca și cum numărul lor ar constitui un scop în sine. Există conduceri de întreprinderi care, deși s-au convins din studiile elaborate că există reale posibilități pentru amplificarea rezultatelor economice, amină la ne- sfîrșit materializarea măsurilor stabilite, căutînd de fiecare dată justificări „obiective". în aceste cazuri, răspunderea revine nu numai conducerilor de întreprinderi, dar și forurilor lor de resort. Este oportun ca organele și organizațiile de partid să analizeze temeinic stadiul înfăptuirii măsurilor, să imprime aplicării acestora un ritm mal alert. Concomitent, se cer investigate și alte laturi ale activității productive, adîncindu-se studiile și apiieîndu-se măsurile cele mai eficiente. Continuînd cu perseverență acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii, conducerile șl colectivele de întreprinderi vor avea un vast cîmp de activitate pentru manifestarea inițiativei, spiritului gospodăresc și organizatoric, îp vederea creșterii sistematice a eficienței economice.
Ancheta realizata de
Petre NEDELCU, loan ERHAN,
Alexandru MUREȘAN, Gheorgha RADEI, |

nerea utilajelor. Ele nici nu aveau ce căuta într-un plan dedicat organizării științifice a producției și a muncii. De fapt, iată și o- pinia locțiitorului secretarului comitetului de partid din uzină, tov. Franciso Barabaș:— .Conducerea întreprinderii, în loc să imprime acțiunii un caracter din ce în ce mai dinamic, a scăpat uneori din vedere problemele organizării științifice a producției și a muncii, iar realizarea măsurilor a stagnat o bună bucată de vreme.Am discutat din nou cu directorul uzinei. După ce i-am înfățișat concluziile anchetei noastre, el ne-a relatat :— S-au și luat unele măsuri de activizare a inves

atrași cu toate energiile lor creatoare în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Nu s-a procedat așa întrucît — paradoxal — la întreprinderea craioveană această acțiune este privită ca o chestiune minoră, de moment, fiind despărțită de problemele pe care le ridică îndeplinirea planului la toți indicatorii. De fapt, interlocutorul nostru a rămas nedumerit cînd a aflat că dorim să cercetăm modul de desfășurare a acțiunii. Chiar a afirmat : „în alte întreprinderi sint mult mai multe de văzut..." Redăm și opinia tov. Constantin Cotora, șeful serviciului organizarea muncii, care este și secretarul comisiei de organizare științifică a producției și a muncii din întreprindere.— Este absurd să se despartă organizarea științifică a producției și a muncii de activitatea pentru realizarea sarcinilor de plan. Dacă am aplicat vreo măsură ? Desigur ! In planul pe 1967 au fost prevăzute 16 studii, din care 7 s-au finalizat în anul trecut, iar 5 se vor aplica în acest an. Numai 4 nu au putut fi duse la bun sfîrșit.Cine are dreptate : directorul întreprinderii, care ne-a relatat că unele studii nu au fost duse pînă la capăt, sau secretarul comisiei de organizare științifică a producției și a muncii ? Pentru aceasta, am verificat conținutul unor aserpenea studii. Formalismul este atit de evident, îneît cu greu se poate aprecia că aici s-a abordat vreo problemă de mare importanță pentru rentabilizarea producției sau înlăturarea gravelor defecțiuni care se manifestă în procesul tehnologic. Practic, din cele 16 teme propuse — nu „stu

organizării producției și muncii se vor aprofunda în acest an ?— La recomandarea direcției generale, ne-am gîndit la cîteva asemenea studii pe care le-am și introdus în plan. Unul vizează extinderea rețelei de drumuri de coastă în diferite bazine de exploatare, altul se ocupă de înlocuirea transportului pe calea ferată cu mijloace auto, iar ultimul are în vedere modernizarea drumurilor auto din incinta întreprinderii.— S-a început elaborarea acestor studii ? Ce eficiență vor avea măsurile care urmează să fie aplicate ?— Deocamdată doar le-am formulat. Primele două sînt condiționate de primirea fondurilor de investiții. întrucît nu le-am primit, nu am calculat nici un fel de eficientă.— Pînă .atunci, ce chestiuni va soluționa colectivul de organizare științifică a producției și a muncii ?— Așa cum am mai spus înainte, se va urmări apli

tigațiilor, pe măsura necesităților și a posibilităților. Au fost date în studiu probleme îndrăznețe, sesizate mai de mult, ca reorganizarea activității de proiectare și a atelierelor de concepție tehnologică, elaborarea unui sistem informațional perfecționat. M-am convins că acțiunea de organizare științifică nu poate fi limitată la o zi pe săptă- mînă, că ea trebuie să sa desfășoare permanent. La această largă și sistematică mișcare va fi atrasă și comisia tehnică internă, precum și toți specialiștii uzinei. Se impune însă ca direcția generală tutelară să ne comunice ferm in ce măsură se poate conta pa sprijinul și îndrumarea el. Pînă acum nu le-am prea simțit 

dii" — 9 se referă la... organizarea științifică a producției și a muncii la cita o secție, 5 la normarea muncii, 1 la practica în întreprindere a ucenicilor. Oare unde sînt studiile de perfecționare a fluxului de fabricație, a transportului intern, a tehnologiilor, care dau semne de îmbătrinire ? Pierderile cele mai mari se datorează rebuturilor provocate în timpul transportului prefabricatelor Ia depozit și în timpul depozitării. De ce nu s-a insistat, după cum am spus, asupra îmbunătățirii transportului în interiorul întreprinderii ?Ne-am interesat și de modul în care s-a determinat eficiența cel puțin pentru un studiu. Ni s-a argumentat că eficienta se va cunoaște după ce se vor aplica măsurile. Bine, dar se merge orbește, după principiul „ce o fi, vom vedea" ? Să nu greșim, am identificat totuși un calcul de eficiență economică. In studiul pentru înlăturarea pierderilor de la centrala termică și stația de com- presoare, am întîlnit următorul calcul. Pierderile de aer comprimat erau stabilite la 180 000 metri cubl pe lună. Pentru ca, mai departe, la calculul pierderilor pe întregul an să sa înmulțească 180 000 cu 365. Oare anul are... 365 de luni ? Nu știm ce concluzii s-ar mai putea trage din asemenea calcule. Fiind pus în fața realității, secretarul comisiei ne-a relatat, de data aceasta, sincer, că după încheierea primei etape din anul trecut nu s-a mai făcut a- proape nimic pînă la elaborarea planului de studii pe 1968. Și, de atunci, iar nimic. Cu alte cuvinte, acțiunea este și acum încorsetată în chingile formalismului.

carea studiilor întocmit» anterior. în plus, căutăm să antrenăm pe inovatori în această acțiune. Am cerut conducerilor subunităților să ne prezinte problemele care ar merita să fie discutate în continuare.— Și ce răspuns ați primit ?— Conducerile subunităților solicită să ne deplasăm noi acolo.Comentariile sînt de prisos ! La această întreprindere forestieră, problemele de investiții sînt considerate ca făcînd parte din organizarea științifică a producției și a muncii. Iar colectivul amintit și-a metamorfozat funcția în aceea de supraveghetor. Stau oamenii cu creionul în mină și tot bifează ce s-a realizat. Ca și cum măsurile s-ar aplica de la sine. întrebarea la ordinea zilei aici este : acțiunea do organizare științifică a sucombat total, sau conducerea întreprinderii nu mal are energia necesară pentru a o înviora, pentru a aborda în continuare noi laturi ale procesului de producție ?
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SE POATE AMELIORA

A ABSOLVENȚILOR?
încheierea studiilor universitare și alegerea locului de muncă reprezintă un moment deosebit de important în viața fiecărui tânăr. Este momentul cînd pregătirea științifică și practică, năzuințele și idealurile proaspătului specialist, calitățile personale, vin în fața probei de foc a producției, a vieții. Partidul și statul nostru garantează pentru toți absolvenții un loc de muncă potrivit cu pregătirea dobîndită. Dar cum se asigură transpunerea în fapt a acestei prevederi de cea mai mare însemnătate pentru activitatea economică și social-culturală din țara noastră, în ce măsură sistemul actual de repartizare asigură plasarea fiecărui nou specialist la locul cel mai potrivit pregătirii sale, cerințelor producției ? în legătură cu aceste probleme am stat de vorbă cu cadre didactice universitare, conducători de întreprinderi economice, de instituții so- cial-culturale și de învățământ superior, cu studenți și viitori absolvenți etc. Iată cîteva din părerile consemnate.Majoritatea celor care au fost solicitați» să-și exprime punctul de vedere consideră că principiul promovării valorilor, al promovării cu exigență a celor mai capabili, mai bine pregătiți, mai energici și talen- tați trebuie să stea ferm la baza întregului sistem, de repartizare a fiecărei promoții de absolvenți ai în- vățămîntului superior.— Sistemul actual de repartizare a absolvenților facultăților de același profil din toată țara de către o singură comisie, pe lîngă avantajele pe care le prezintă, are și un mare dezavantaj, întrucît duce inevitabil la o anumită diluare a principiului promovării valorilor — opinează dr. Sorin Mager, decanul Facultății de fi- zică-chimie a Institutului pedagogic al Universității „Babeș-Bolyai" din Cluj. Practica arată că, adesea, absolvenți foarte valoroși din anumite centre universitare unde exigența este mai mare, unde examinatorii sînt mai „zgîrciți" la acordarea calificativelor, se trezesc undeva pe la mijlocul listei pe baza căreia se face repartizarea centralizată și în consecință nu ajung să-și aleagă posturile la' care ar fi îndreptățiți să aspire pe baza pregătirii lor. Este, cred, împotriva principiului elementar al promovării valorilor, a condiționa repartizarea în anumite cazuri de posesia unui buletin de identitate care atestă că tînărul este locuitorul unui oraș anume. Economia și cultura noastră ar avea numai de cîștigat dacă, în fiecare an, pe baza deciziei de repartizare, cîțiva dintre cei mai buni tineri specialiști ar fi încadrați în locuri de muncă situate în marile localități.In unele cazuri absolvenții nu trec — cum ar fi firesc — numai printr-o singură filieră a repartizării în producție, ci prin mai multe. Astfel, spre deosebire de majoritatea domeniilor de activitate, în care repartizarea la posturi se face pe țară, absolvenții , învățămîntului superior agronomic și medical sînt repartizați întîi forurilor locale de specialitate, iar abia acolo pe posturile respective. „Acest sistem nu este nici operativ și nici prea eficient — consideră ing. Gh. V. Berehoiu, consilier științific la Institutul central de cercetări a- gricole. Mai normal ar fi să se nominalizeze de la început fiecare . post, pe întreprinderi de speciali- - tate, pe unități etc., aceste posturi să fie aduse din timp la cunoștința tinerilor și apoi repartizate direct, fără intermediari, evitîndu-se astfel și eventualitatea ivirii unor acte arbitrare, subiective, în contradicție cu principiul la care ne-am referit la început". „Fără să mai vorbim de faptul că în cazul organelor sanitare — a adăugat prof. dr. docent N. Costinescu, decan la Facultatea de medicină generală și Secțiș pediatrie de la Institutul de medicină si farmacie din Iași — acestea nu țin seama cu exactitate de profilul facultății absolvite de tînărul medic si deci încadrarea lui în circumscripția sanitară nu se face peste tot în funcție de cerințele reale ale terenului".La un moment dat, în discuție s-a ivit o controversă privitor la o întrebare esențială : cine anume este mai în măsură să „decidă" în ultimă instanță asupra încadrării absolventului într-un loc de muncă ?Mai multe cadre didactice universitare — printre care conf. dr. A. Negucioin, decanul Facultății de științe economice a Universității „Babeș-Bolyai", prof. ing. Emil Negruțiu, rectorul Institutului agronomic, și prof. ing. Bazii Popa, prorector al Institutului politehnic din Oluj, prof. Vasile Diaconescu, de Ia Facultatea de chimie industrială a Institutului politehnic din Iași, — consideră că profesorul care a lucrat timp de cîțiva ani cu studentul este în măsură să-l cunoască bine, să-i evalueze exact capacitățile și să-I propună pentru o anumită activitate viitoare. De aici opinia că media, respectiv situația la învățătură, trebuie să fie ca și pînă acum criteriul fundamental în repartizarea absolvenților în producție. Cu unele corective. „Pentru învățămîntul universitar (și nu numai pentru el — n.n.) este necesar ca repartizarea să se facă în baza mediei ce rezultă din notele obținute la disciplinele de profil, în funcție de specialitatea la care se încadrează" — consideră prof, dr. docent Ion Curea, rectorul Universității din Timișoara. „Datorită unor neajunsuri ale actualului sistem de repartizare a absolvenților pe anumite ramuri industriale — • ne-a spus prof. Virgil Moțoc, prorector al Institutului politehnic din Galați — conducerea institutelor nu este consultată decît simbolic la repartizarea în producție a absolvenților. Dacă am cunoaște cerințele ministerelor beneficiare, am îndruma pe studenți să-și aleagă temele pentru examenul de stat din unitățile unde vor intra în producție"^„Beneficiarii" consideră, la rîndul lor, că trebuie să aibă un cuvînt hotărîtor în repartizarea tinerilor specialiști, deoarece cu ei vor lucra, „în prezent se fac repartizări fără ca membrii comisiilor de repartizare să cunoască nevoile întreprinderii — ne-a spus ing. Gheor- ghe Mărinceănu, director general al Uzinei de piele și -încălțăminte Cluj. Așa se face că te pomenești ori cu prea mulți, ori cu prea puțini tineri specialiști". „Faptul că în mod mecanic se repartizează majoritatea unei promoții de absolvenți ai unor fa-

cultăți de o anumită specialitate (limbi străine, de exemplu) într-o zonă mai slab ’ .fesori calificați, mi se pare a fi o „rezolvare" lipsită de _ eficiență"— ne-a scris ___ 7din Timișoara. „In fiecare toamnă— ne relata mari întreprinderi ne găsim în situația de a încadra în diferite sectoare de activitate o „listă" de absolvenți care ne-au fost repartizați, pe care nici nu i-am văzut măcar la față pînă atunci. Cine sînt ei, cît sînt de pregătiți pentru locul concret pe care noi îl avem vacant, pentru specificul unei anumite activități concrete ? A- flăm aceasta abia după o bună perioadă de „rodaj" și numai referitor la aceia care rămîn pe loc, căci unii dintre ei pleacă de la primele dificultăți întâlnite". Ing. Gelu Cahu, directorul Institutului de proiectări și cercetări navale, și ing. Panait Melisa- ratos, director generai al Șantierului naval din Galați, consideră că numărul absolvenților în specialitățile proiectare și construcții navale din ultimii pentru lucrări de proiectare și construcții navale fost repartizați toți în această activitate și dacă s-ar fi împiedicat „migrarea" lor spre alte sectoare unde au condiții de lucru mai comode.Soluțiile acestor situații, preconizate de cei mai mulți dintre cei ce au răspuns anchetei noastre, vizează următoarele aspecte : 1. Din comisia de repartizare să facă parte, cu un Quvînt luat în seamă, reprezentantul instituției de invățămînt superior care i-a pregătit pe studenți, precum și reprezentanții centralelor industriale, instituțiilor și întreprinderilor „beneficiare" de cadre ; 2. Neapărat, înainte de perfectarea repartizării, absolvenții să fie cunoscuți cei cu care partizarea în producție să nu mai fie ca pînă în prezent o simplă acțiune administrativă de o zi, două, trei, ci un proces mai îndelungat care să se desfășoare pe durata ultimelor semestre de facultate a viitorilor absolvenți. In legătură cu aceste puncte de vedere au fost formulate numeroase păreri personale, Iată cîteva :— Prof. D. Berlescu, prorector al Universității „Al. I. Cuza" din Iași ; La alegerea absolvenților pentru în-

încadrată cu pro-de eficiență' prof. Ion Viriș,conducătorul unei economice — 19.

20.
„Ion Creangă" : Mon-

• Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu" (la Sala mică a Palatului) : 
Ciclul „Cvartete de Beethoven" 
— 20.
• Opera română : Faust — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : 
Singe vienez — 19,30. .
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) : 
Castiliana — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia pu
blică — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră —

vățămîntul superior sau alte instituții cu un specific deosebit de muncă, media nu mai poate fi criteriul unic, ci este necesar să se țină seama și de alți factori : posibilități de creație științifică, înclinații deosebite sau talent pentru o anumită activitate, spirit de inițiativă, pasiune pentru investigarea noului etc. în aceste cazuri, cît și în altele, scoaterea la concurs a posturilor ar fi o măsură eficientă de selecționare reală a valorilor.— Ing. Dumitru Gligorescu, director la I.I.S. Electro-Banat: Consider că la repartizare trebuie să se țină cont de domiciliul absolventului, Nu odată s-a întîmplat ca absolvenți ai Institutului politehnic din Iași cu domiciliul în Iași sau județele învecinate să fie repartizați la Electro- Banat, iar absolvenți ai Institutului politehnic din Timișoara cu domiciliul în Timișoara să fie repartizați la Bîrlad sau alte localități din a- propierea lașului.— C.M. Drăgan, asistent universitar din București: Conducerile multor unități economice dau prea ușor negații absolvenților, pe baza cărora ei obțin alte repartizări, iar prin intermediul „relațiilor" ajung să ocupe posturi în orașe preferate. Este adevărat, legislația în vigoare interzice întreprinderilor să angajeze absolvenți cu studii superioare repartizați altor întreprinderi. Nefiind însă prevăzute sancțiuni precise împotriva celor ce se abat de la această hotărîre, anumiți absolvenți sînt încadrați pe posturi ce nu concordă cu calificarea lor. Propun să se studieze și posibilitatea ca în cazurile de neprezentare la postul repartizat, absolventul respectiv să restituie o parte din cheltuielile pe care statul le-a investit pentru pregătirea lui.Soluțiile preconizate în ancheta de față sînt, firește, doar o bază de discuție. In tot cazul, Ministerul învăță- mîntului, împreună cu forurile „beneficiare" de absolvenți ai învățămîntului superior vor trebui să caute în continuare și să găsească soluții cît mai echitabile care să asigure repartizarea rațională, eficientă, a noilor promoții de tineri specialiști.
Anchetă realizată de
Florica DINULESCU 

Radu APOSTOL 
Manole CORCACI 

M. ALEXANDRU

• Teatrul Mic : Amintirea a două 
dimineți de luni —
• Teatrul ~____
strut din Samarcand — 16, Năz
drăvăniile lui Păcală
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Ileana Stnztana
— 17.
• Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Varietăți '68 — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasl- 
lescu" : Adam șl Eva la revistă
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămînt — 20.
• Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

,,O feme- 
Film ar- 
Davls și 
Premiul

specificul fiecărui redîndu-1 cu savoa- care-i este proprie, aceasta fiecare din

arta lui urnim ghiata
triumf al muncii

• •pasiunii și modestiei
a țărani- le-a urmat drumul, cu dăruire, demnitate și modestie. Pictorul și-a umplut ochii de lumina țării sale pe care a străbătut-o de la un capăt la altul ; a colindat satele și orașele, a urmat cărările șerpuite de munte și drumurile largi, nesfârșite ale cîmpiilor. Inima sa bătea la unison cu a oamenilor întîlniți, țărani și muncitori, zvîc- nea o dată cu sevele grele de viață ale pămîntului. Pe toate le-a înfățișat în pînzele sale.Opera sa, asemenea marilor construcții simfoni-

cui veacurilor lor artiști — terpret al spiritualității ■ românești. Lucrul este explicabil de vreme ce personalitatea artistului se identifică cu această spiritualitate, este expresia ei esențializată. Structura lui artistică este aceea a artistului popular, dar rafinată cu o virtuozitate deosebită, puțind sonda profunzimi inimaginabile. Lirismul paletei sale, scăpărînd în culori în care nu strălucesc lumini a- măgitoare, ci tonalități grave, profunde, este o continuare a lirismului care infuzează întreaga noastră creație populară, mai tradițional,

Dacă în compozițiile inspirate din lumea satului — vestitele, inegalabilele sale tîrguri — sau a mediului urban — fabrici, blocuri, sonde — este u- șor de înțeles de ce specificul național se detectează fără dificultate, un mare merit al lui Dumitru Ghiață constă în a- ceea că a izbutit să dea individualitate pregnantă și peisajelor sale. Chiar atunci cînd nu le însuflețește nici o prezență u- mană, iar elementele de arhitectură, care înscriu în spațiu și timp, absentează, chiar atunci cînd înfățișează doar o colină

Ori de cîte ori trebuie să emiți o judecată de valoare asupra unui creator contemporan, trăiești un moment inerent de ezitare. Elogiul însuși cunoaște pauze reticente, se asociază cu rezerve prudente și rareori este unanim. Dumitru Ghiață constituie o excepție a acestei reguli. Pictorul este una din acele personalități în legătură cu care nu cunoști șovăiala de a rosti judecăți de valoare ferme. Creația lui, după ce a înscris o traiectorie luminoasă — semnalată cu- emoție de martorii acestei cuceritoare evoluții — s-a înălțat la zenit, iar copleșitoarea ei autenticitate o face să cunoască deplina glorie în zilele cînd pensula artistului, încărcată cu uluitoare prospețimi, frămîn- tînd culoarea, o transformă în viață, descătu- șindu-i frumusețea și poezia. Numele lui Ghiață este asociat de valorile durabile ale acestui popor, ale cărui virtuți le întruchipează cu strălucită evidență. Alături de Brâncuși și Arghezi, el face parte din triada de aur pe care Oltenia a dăruit-o culturii noastre. în Dumitru Ghiață cinstim puritatea, vigoarea și tenacitatea spiritului, oltenesc, a cărui fericită sinteză este, care i-a insuflat dragostea pentru a- cest pămînt și oamenii lui.întotdeauna Dumitru Ghiață a fost recunoscut ca un autentic reprezentant al specificului național. Sorgintea acestei autenticități trebuie căutată în faptul că artistul a surprins în opera sa nu aspectele exterioare, ci însăși fizionomia spirituală a poporului român, opera lui devenind în cel mai înalt grad semnificativă pentru ethnosul românesc. „Trăiește pe a- cest pămînt — recomanda undeva G. Călinescu — în cetatea ta, cu oamenii vremii tale, acesta este singurul chip ca mîine să fii al tuturor cetăților". Acest adevăr I-a intuit, înainte de a fi fost rostit, . . , , . . •țăranul mehedințean care, întreaga pnns* Ghiață cu o mega-simțind a fi dăruit cu harul de atîtea ori admirat în creația meșterilor populari, a pornit în lumea largă spre a-1 dezvălui și desăvîrși. A învățat cu dascăli la București, a poposit în ceta- tea-lumină a Parisului și a colindat și cetățile Italiei, dornic să vadă, să cunoască, să învețe. Meșteșugul său a cîștigat fără îndoială din aceste drumuri, dar viziunea lui a rămas aceea a tenacelui țăran oltean, legat de glia natală și oamenii ei. Deși a trăit într-un mediu artistic în plină efervescență, cînd, ca într-un nou Eldorado, pictori cu resurse modeste dobîn- deau glorii efemere, vio- lentînd opinia publică cu experimente precare, — Dumitru Ghiață — ascul- tînd chemarea din adîn-

DUMITRU GHIAȚĂ

10 ani ar fi fost suficient a acoperi actualul volum de 17.30 — Pentru cel mici : „Ala-
Bala" : „Cine îndrăznește" 
de Marcel Țapu. Filmul 
„Kiri clovnul".

18.30 — Curs de limba engleză
(lecția a 7-a).

19,00 — Emisiune pentru elevi.
19.30 — Telejurnalul de seară.

fie cunoscuți de vor lucra; 3. Rc-
In jurul orei 26 — Fotbal : Fe- 

rencvaros — Atletico Bil
bao. după orașelor tîr
guri. Transmisiune de la 
Budapesta (repriza a Il-a).

20,55 — Reportajul filmat : „La iz
voarele aluminiului".

21,15 — Telecinemateca : 
ie periculoasă", 
tistic cu Bette 
Franchot Tone. 
Oscar — 1935.

Jî,35 — Interpretul preferat : Pia
nistul Corneilu Gheorghiu.
Telejurnalul de noapte.

din țară, dacă aceștia ar fi

Inima minte
(Urmare din pag. I)

Prin proce- neașteptat, combinației Căci după părere,

18,00 — Telecronica economică. 
Șantiere energetice.

Ir

ce, este dezvoltată în jurul unor teme, portrete de țărani, tîrguri, locuri, flori, îmbogățindu-le cu fiecare variațiune melodică. Recurența temelor în opera lui Ghiață nu este decît o modalitate de a dezvălui plenar, puternic, profund, imensa lui dragoste pentru popor a cărui fizionomie spirituală ca nimeni altul a su-

de deal sau niște cireși înfloriți, peisajele sale ți se impun copleșitor ca fiind românești, ale noastre și numai ale noastre. Pentru D. Ghiață, peisajul nu este un decor neutru, cadrul unei compoziții sau al unui portret, ci o ființă vie, ca-n poezia populară. Acest inefabil al peisajului românesc — fizionomie și lumină — l-a sur-

Zi de iîrg la munte

liniștit, cu un surîs blind și ciudat melancolic, din tactică pedagogică se aciuase într-o bancă. Stăpînea în clasă o atmosferă de muncă încordată, de efort intelectual colectiv. Mi-am dat seama de metoda profesorului : lucra cu toată clasa o lecție nouă, grea, dar interesantă și bogată în surprize teoretice. Elevul de la tablă rezolva problema cu glas tare, făcea încercări, ipoteze. Profesorul intervenea, din cînd în cînd, rectifica erorile, di- recționa, dezvolta și concluziona. Mi-am dat seama de bucuria stimulativă iz- vorîtă în inima elevilor, 
dornici să descopere ei în
șiși logica demonstrației, 
firele acelea intime și sub
tile ale gîndirii și să formuleze una sau alta dintre teoremele matematice.Mi-am dat seama că pe profesor îl interesa nu numai cunoașterea, nu numai știința matematicii ca atare, ci îl preocupa, poate chiar mai mult, procesul creator al exercițiului matematic al gîndirii și cred că nu greșesc, al simțirii matematice. Elevii colegului meu nu numai că înțelegeau, dar și iubeau matematica. O iubeau tot cu pasiunea cu care puteau îndrăgi și poezia și muzica și filozofia și sportul. Și am făcut atunci o descoperire, cunoscută de altfel, de la Pithagora, că matematica nu numai că nu-i aridă, ci-i chiar plină de poezie, de cadențe morale cu mirifică putere educativă. Totul e să s-o faci să fie așa.îmi amintesc de de cîte ori aud legi: sînt obiecte de studiu lipsite de element e- ducativ. Ce contingență se poate isca între educație și reacția dintr-o eprubetă ? Cum conjugi hexagonul cu afectivitatea necesară edu-

știi cumastea ori unii co-

cației ? îmi amintesc de astea și cînd unii părinți caută să-mi demonstreze : „Copilul meu se va face inginer; ce-i trebuie latină, istorie, literatură ori muzică ? De ce să-1 omorîți cu die ? Doar n-o să pună proiectele să... cînte !“Să mă ierte. Și părinții și colegii. Dar, cel puțin în școală, în școala noastră de cultură generală, numai reacția chimică, numai combinația care cîntă în eprubetă e bună. Cîntă prin frumusețea rezultatului. Prin bucuria deșteptată în sufletul tînărului ucenic mînuitor de substanțe chimice, sul spontan, surprinzător al și reacției, umila noastră „cîntecul", substanța afec
tivă, este formula implicit 
educativă a oricărei mate
rii de invățămînt, așa cum sînt toate faptele și fenomenele vieții. Nici un legiuitor din lume nu ține să introducă în programa școlară obiecte, materii, studii ori discipline fără noimă. Și dacă le-a introdus, a făcut-o pentru grija ce-o poartă și minții și inimii tineretului. Pentru că vrem un 
mintea 
caldă.Aud, stradă elevi despre tez. Fac niște calcule cu plus și minus, niște exhibiții cifrice numai ca să ajungă „medie tristez cumva, chinăria pricăjita aritmetică a 4+5 o lipsă de interes în ciuda îngrijorării, lipsă de aderență, de sensibilitate, de dragoste pentru materiile predate, pentru sensul lor etic, pentru școală. Acum cînd am adus tot, absolut tot tineretul la

tineret cu 
rece și cu inimade multe ori, pe sau în tramvai, de liceu discutînd note și mă întris-

la binecuvântata de trecere". Mă în- pentru că le simt, din vorbă, din mes- socotelilor, din lui

școală și-l ținem în ea minimum zece ani, trebuie să facem marele efort de a face din școală o instituție îndrăgită, cu pasiune îndrăgită de toată societatea: școlari și părinți, tineri și maturi. Iar această îndră- gire este o problemă de educație.
O școală nu poate instrui 

dacă nu educă. Asta s-a văzut pînă acum și se va vedea și mal bine de acum încolo. Programăm în- școală limba română și un număr de limbi străine nu numai ca să deprindem generațiile viitoare a vorbi, a. se exprima corect și precis, ci și nuanțat, divers, frumos. Predăm noțiuni de literatură nu numai ca școlarul să recite o suită oarecare de nume de scriitori, de titluri de cărți ori de eroi literari. Ci, mai ales, predăm literatura ca să-i deprindem pe elevi a simți frumosul în arta scrisului.Toți colegii noștri din școală știu că tot ce trece și prin inimă se păs
trează mai multă vreme. 
Si, mai ales, lucrează mal complex, mai profund a- supra ființei umane. O înalță. O înaripează.Cînd ne preda lecția despre floarea de toporaș, profesorul nostru de științe naturale, Mihai Stamatin, nu numai că ne cerea să-i știm toate părțile componente și funcțiile biologice, dar ne punea să descriem mirosul acela gingaș și proaspăt, binefăcător ca o undă de subtilă putere iz- vorîtă din pămînt, împărtășită din soare. Ne punea nu numai să ierborizăm, dar să și cultivăm flori și plante, în grădina școlii, ori pe aleile parcului. Și-1 binecuvîntez pe profesorul meu ori de cîte ori mă uit pe muntele Petricica și-mi amintesc de primăvara cînd am plantat pinii și

molizii, azi brazi maturi, adevărată pădure. Mă simt foarte mândru și indestructibil legat de opera aceea modestă, dar împlinită cu brațele și mințile noastre.
Nu există obiect, materie 

de invățămînt, fără virtute 
educativă. Cu îndemînare pedagogică și cu finețe de suflet, ce lecție de educație patriotică fac mulți dintre colegii noștri, profesori de fizică atunci cînd predau energia apei !... Cît de frumos trec de la apa care curge dintr-un pahar în altul, la izvorul de cleștar murmurînd la țîșnirea de sub stîncă, și ajung pas cu pas, cu răbdare și metodă, pînă la hidrocentrala de la Bicaz, de la Argeș sau de la Porțile de Fier... Și pe unii din acești colegi i-am auzit uneori : „Educația patriotică este apanajul și datoria profesorului de istorie și de geografie". Și, în plus, nici n-am pomenit nimica despre muzică, mult prea neglijată în programa unor școli. N-am pomenit nimica nici despre educația fizică, prea adesea înțeleasă doar ca un divertisment sau ca o performanță. Poate, aici s-ar cuveni să intervină în discuție specialiștii. Eu știu atît: că au un rol maxim în educație, insuficient valorificat. Pentru că am trăit competițiile interșco- o săptămînă orașul și jude-(are, care, preocupau tul.Virtuțile obiectelor sînt multiple și, totdeauna, osebit de eficiente. Bine-i ca în lecție să fie puse a grăi de la sine, fără stridențe, fără îngroșări inutile. La orice obiect de studiu, lecțiile se cer a fi, educativ vo-rbind, un fel de fabule cu morala implicită, subînțeleasă, organică. Dar asta depinde, mai ales, de profesor. De sufletul și inima lui.

educative ale de învătămînt

0 Răpirea fecioarelor : PATRIA (completare Cîntece în lemn) — 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
• Eroii de la Telemark : SALĂ PALATULUI (seria de bilete 2297 ora 17,30 
și seria 2298 — ora 20,45), REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Sfîntul la pîndă : LUCEAFĂRUL (completare Atențiune, ciuperci I) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, BUCUREȘTI — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21.
• Leul african : CAPITOL (completare Năică pleacă la
11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Blestemul rubinului negru : FESTIVAL — 8,30 ; 11
21, FEROVIAR — 9 ; 11,15 ; 13,30-; 16 ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, MO
DERN (completare Cîntece în lemn) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ;
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
e Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL — 9 ; 11 ;
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GRIVIȚA (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA (completare Cîntece în lemn) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45.
• Doi colonei : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
« Cel șapte samurai : VICTORIA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20,
în continuare ; 16,30 ; 20.
e O lume nebună, nebună, nebună : GLORIA
FLOREASCA — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
• Careta verde : LUMINA (completare Pași spre Brâncuși) — 9,30—16,15 
în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : DOINA (completare Viața 
începe la 40 de ani) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Loana ; POPULAR (completare încercări) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Nu uita gara Lugovaia : AURORA (completare Pilule II) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.

»

București) — 9 ;

13,30 ; 16 ; 18,30 ;

complexitate. Opera lui este un imens receptacul care captează întreg ciclul solar al existenței — succesiunea anotimpurilor, dar și a vîrstelor vieții .— realizînd astfel o atmosferă de un copleșitor efect, o lume reală, dar și fabuloasă, în același timp, funciară, vitală, perenă. Dezvoltînd aceste teme, pictorul a știut să transcrie în aceeași imagine eternul și istoricul, generalul și particularul, altă cheie a prestigioaselor sale succese. Ghiață este pictorul istoricității, opera lui are gravitatea vieții de fiecare zi în care se topesc bucurii și suferințe ; în totalitate, însă, creația lui este inundată de un optimism care țîș- nește din izvoarele subterane ale ființei noastre naționale.

lată artă. In timp ce numele unor pictori se leagă de un anumit loc a cărui specificitate au surprin- s-o cu pregnanță, cel al lui Ghiață este indisolubil legat de al întregului nostru pămînt. In Hațeg sau în Dobrogea, pentru a nu insista asupra admirabilelor sale peisaje oltenești, pînzele lui Ghiață au știut să decanteze colț, rea prin peisajele sale dobîndind valoarea unui portret relevant al acestui pămînt.John Ruskin spunea undeva că arta unei țări reprezintă suma virtuților sale sociale și a potențialului ei etic. Cuvintele sale par anume rostite pentru a caracteriza creația lui Ghiață, fidel in-

poate, dintre pictorii noștri se dovedește a fi în același timp și unul dintre cei mai moderni. Desenul este stilizat cu fermitate, sinteza plastică e- vocînd atît arta meșterilor iconari sau a decoratorilor populari, cit și cele mai noi dintre cuceririle contemporane, tonificîn- du-se reciproc printr-o echilibrată folosire. In îndemânarea îmbinării culorilor, care răsfrîng esențele dense ale vieții, regăsim ecourile artei populare, dar în același timp și convenționalitatea matică specifică artei derne.Unicitatea operei Ghiață este dată de ritul ei, iar acesta este de esență pur artistică, ci și etică, un fapt de viață cotidiană. „Totul este să crezi într-o stare de emoție sinceră, ca ceea ce faci să faci din suflet, să-ți fie dragă viața, natura acestui pămînt, să fii aproape de marea i- nimă a omului nostru simplu care, fie că trăiește în sat sau în oraș, a intrat într-o epocă nouă". Pictorul și-a mărturisit în aceste cuvinte cheia marilor sale succese.
Balcica MĂCIUCAArena curajului

Agri- cu Mi- a lansatConsiliul Superior al culturii, în colaborare nisterul Învățămîntului, un concurs de manuale necesare liceelor agricole, școlilor profesionale și tehnice de maiștri mecanici agricoli.Concursul — la care pot participa cadre didactice din învăță- mîntul agricol de toate gradele, oameni de știință și specialiști din producție și din institutele de cercetare — va permite selectarea celor mai bune manuale de botanică, fitotehnie, zootehnie, pomicultură, valorificarea produselor agricole, entomologie, topografie, controlul produselor de origine animală etc. Lucrările admise vor fi tipărite și difuzate ca manuale școlare și li se vor acorda un premiu I, în valoare ie 10 000—12 000 lei, un premiu II, în valoare de 8 000—10 000 lei și două mențiuni în valoare de 6 000—8 000 lei.

si agilității
ÎCînd tu nu ești : UNION (completare Mal bine să prevenim. Profilaxia 

BC) — 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 20,45.
• Lordul din Alexanderplatz : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE — 15 ; 
17,30 ; 20.
• Un nabab maghiar ; DACIA (completare Orizont științific nr. 13/1967) 
— 8,30—21 In continuare.
• Moartea după cortină : BUZEȘTI (completare Miracole) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• De trei ori București : CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pantera neagră ; UNIREA (completare Lauri celor mal buni) — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

cinema
VOLGA — 9,45—13

9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20,

0 Valetul de pică : TOMIS (completare Cîntece în 
lemn) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA 
(completare Plinea noastră) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,30 ; 20,45.
0 Dimineți de iarnă : FLACĂRA (completare Orizont 
științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dragostea unei blonde : VITAN (completare Flora 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : ARTA (completare Dați-mi un calmant) 
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

• Neamul Șoimăreștilor (ambele serii) : MUNCĂ (completare Pe drumul 
măiestriei) — 15,30 ; 19.

Martin
; 20,30.
Război
; 19,15.

soldat : MOȘILOR (completare Sorinei și soarele)
18
•
15 . .......
• Dosarul
•
--  , £O,<3U , 1Q,OU , zu,ou.
e încercuirea : LIRA (completare Anatolia ospitalieră) — 
e Căutați Idolul ; DRUMUL SĂRII (completare Orașul) -

15,30 ;

șl pace (seriile I șl II) : COSMOS — 15,30 ; 19, RAHOVA

XII : VIITORUL (completare Fetiță sau băiat) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
unu dalmațienl : PROGRESUL (completare Nălcă șl veverița)O sută

14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
16; 18; 20,15.

16 ; 18

Spectatorul vine la circ dispus și 
pregătit pentru a se regăsi mai copil, 
poate mai sentimental, oricum mai 
emotiv, bucuros că dincolo de ri- 

\ gorile estetice se amuză într-un ca
dru popular, necontrafăcut, fără re
ticențe. Arta circului nu mai are ne
voie de pledoarii circumstanțiale; 
ea s-a impus, și-a cucerit adepții, 
și-a format spectatorii.

De astă dată am fost invitați să 
asistăm la un spectacol prezentat de colectivul emerit al R.S.S. Armene, circul din Erevan. Succesele mon
diale ale artiștilor sovietici de circ 
sînt bine cunoscute, ei dînd artei 
manejului noi valori spectaculare, 
dovedind utilitatea muncii științifice 
și în acest sector, creînd școli spe
ciale, adevărate academii ale circu
lui. Spectacolul de circ în acest 
consens a solicitat o montare spe
cială, o scenografie, o costumație, 
o muzică specială pentru manej, o 
aparatură mecanică, școli de dre
sură etc. Vechiul circ, vechiul re
fren al „paiaței care ride printre 
lacrimi" a rămas în amintirea pîl- 
niei de gramofon.

Artiștii sovietici ne-au oferit un 
spectacol original prin montare și 
culoare. A fost evidentă o suită lo
gică a desfășurării numerelor, 
buna lor gradare, faptul că fiecare 
dintre ele a știut să sugereze un anu
me cadru, peisaj, un obicei, un dans, 
un cîntec din tezaurul folcloric al 
R.S<.S,. Armene. Si aceasta nu numai 
prin foarte pitorești costume. Noric 
Manuchian dansează pe sîrmă în 
ritmul și în maniera dansurilor 
armenești, îmbinînd măiestria acro
batică și formele folclorice. Rigo 
Oganesov, în cuplu cu un năstruș
nic măgăruș, reușește să evoce un 
sugestiv moment oriental, comic și 
poetic, cu excelente virtuți ale ge
nului, sugerîndu-ne silueta unui alt 
Nastratin. Acestea sînt numai două 
exemple. Regizarea numerelor pune 
în valoare, de pildă, la o obișnuită 
acrobație la trapez (trupa Breda) 
noi valențe, oferă 
prin faptul că in

emoții neobișnuite 
întunericul arenei

artiștii evoluează în costume fosfo
rescente sub chipul unor cosmonauțl 
lansați către astre. Un capitol cu 
totul neobișnuit — poate punctul 
forte al spectacolului — este grupul 
de călăreți djighiți (trupa Eduard 
Kocenov), evoluînd uluitor, într- 
adevăr „ca-n filme". Unul din se
cretele succesului lor e fără îndoială 

■ ritmul, mereu accelerat, altemind 
prin faze tot mai rapide, dîndu-ne 
ceea ce obișnuit numim „senzații 
tari". Urșii lui Vladimir Pin, dinii 
dresați ai Verei Arzumanova, grupul 
plastic al lui Arkadie Magdasian (de 
o stranie expresivitate), acrobațiile 
trupei lui Manukov și ale lui
Boris Gazarian, jocul original al
duo-ului Averianov, excelenta ținută 
a prezentatorului Z. Matirosian, toate 
acestea încheagă un spectacol de 
circ remarcabil, din care se detașează 
un omuleț de statura unui boxer 
categoria „muscă" (de altfel a și fost 
campion al acestui sport) fără atri
butele obișnuite de grimă ale clow- 
nului, doar cu doi papuci enormi și 
o frizură abundentă. Actorul Leonid 
Enghibarov intră în arenă cu un aer 
puțin distrat, mirat, dar cu o grație 
a mișcării care-l recomandă aproape 
ca un balerin. Intr-o singură seară, 
omniprezența sa nu a apărut deloc 
exagerată. El ne-a oferit — cu voie 
sau fără — un fel de suită istorică a 
numerelor de circ. Innobilînd poante 
vechi, răsturnînd altele pe dos, dan- 
sînd, folosindu-și mîinile cu expre
sivitate de balerin, Enghibarov e in
tr-adevăr un comic modern de circ, 
un artist. în deplinătatea înțelegerii 
cuvîntului. Acrobat și jongleur din 
aceeași familie cu renumitul Popov, 
ne-a dovedit cît de complexe sînt 
calitățile care se cer unui adevărat 
clown, folosind în ritmurile, în dina
mica spectacolului zilelor noastre, 
procedeele ridicate cîndva la rangul 
superior de mare creație de către un 
Chaplin. Si Enghibarov a reușit în cadrul programului la care ne refe
rim să transforme destul de des are
na în scenă !

Alecu POPOVICI
20.
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Cronica zilei TELEGRAME EXTERNE

Marți la prînz a fost semnat un ■ 
protocol privind schimbul de bu
nuri de larg consum pe anul 1968 
între Ministerul Comerțului Inte
rior din Republica Socialistă Ro
mânia și Ministerul Comerțului 
Interior din Republica Populară 
Polonă.

Documentul a fost semnat din 
partea română de Mihail Levente, 
ministrul comerțului interior, iar 
din partea polonă de Edward 
Sznaider, ministrul comerțului in
terior din R. P. Polonă.

In baza acestui protocol, România 
va livra Poloniei, printre altele, a- 
parate de radio, aspiratoare de 
praf, articole chimice de uz gospo-

dăresc, produse zaharoase, paste 
făinoase, conserve de legume etc., 
și va importa din această țară 
unele tipuri de radio-receptoare, 
becuri electrice, jucării, articole 
chimice de uz gospodăresc, rechi
zite școlare, articole de camping și 
sport, unele sortimente de confec
ții și tricotaje, articole cosmetice 
etc.

După semnarea protocolului, am
basadorul R. P. Polone în Româ
nia, Jaromir Ocheduszko, a oferit 
un cocteil.

în după-amiaza aceleiași zile, 
E. Sznaider a părăsit Capitala, în- 
dreptîndu-se spre patrie.

(Agerpres)

VIZITELE
PRIM-DIRECTORULUI 
GENERAL ADJUNCT 

AL BIROULUI 
INTERNAȚIONAL AL MUNCII

Intre 7 și 12 martie, G. W. Jenks, 
prim-director general adjunct al 
Biroului Internațional al Muncii, a 
făcut o vizită în România. In 
cursul șederii sale în țara noastră, 
el a purtat discuții la Ministerul 
Muncii, Ministerul Afacerilor Ex
terne Comitetul de stat pentru 
probleme de organizare și salari
zare și la Uniunea Generală a Sin
dicatelor. Convorbirile avute s-au 
referit la probleme privind cola
borarea dintre România și Organi
zația Internațională a Muncii. 
Oaspetele a vizitat, de asemenea,

Centrul de perfecționare a cadre
lor de conducere de la Otoperri, 
precum și alte obiective social- 
cul turale din orașele București și 
Brașov.

In cinstea oaspetelui, Petre Bla- 
jovici, ministrul muncii, a oferit 
un dineu.

VIZITA MINISTRULUI INDUS

TRIEI ALIMENTARE DIN R. P. 

BULGARIA

sosit în țara noastră la 
ministrului industriei ali- 
Bucur Șchiopu.
ministrul bulgar a făcut

S P o T DE IERI

Atanas Dimitrov, ministrul In
dustriei alimentare din R. P. Bul
garia, a 
invitația 
menta re,

Marți,
o vizită la Ministerul Industriei A- 
limentare, unde a conferit cu con
ducerea ministerului asupra dezvol
tării colaborării dintre cele două 
instituții.

In timpul șederii în țara noastră, 
Atanas Dimitrov va vizita între
prinderi industriale de speciali
tate.

fotbal. „Optimile"de finala
mondial participă

A „Capa României"
la turneul de la

SEARA CULTURALA 

CU PRILEJUL 
SĂRBĂTORII NAȚIONALE 

A DANEMARCEI

EXECUTIV ALE C.C. AL U.C.I.

în interesul
destinderii

jo
> r 
Ni

;t

Au fost trase la sorți „opti
mile' de iinală ale „Cupei 
României' la fotbal. Jocurile 
se vor disputa în ziua de 3 
aprilie pe terenuri neutre. E- 
chipele vor cădea de acord 
asupra locului de disputare a 
meciurilor pînă la 26 martie. 
Iată programul „optimilor" s 
Vagonul Arad-Jiul Petroșeni;

Politehnica Timișoara-Steaua; 
Chiuia Suceava-Dlnamo Bucu
rești; Politehnica Iașl-F.C. Ar
geș; C.F.R. Timișoara-A. S-A. 
Tg. Mureș; Universitatea Cra- 
lova-Rapid București; Progre
sul Bucureștl-Universitatea 
Cluj; Petrolul Ploieștl-Dinamo 
Bacău.

București
găzduiește, în 
petrol, gaze și 
turneele inter-

„Carnavalul pe gheață"
La patinoarul „23 August' din 

Capitală au lost desemnați aseară 
cîștigătorii concursului internațio
nal de patinaj artistic „Cupa Bucu
rești". Atît la băieți, cît și la fete, 
victoria a revenit reprezentanților 
Cehoslovaciei: respectiv Martin 
Sochor și Bianca Kurzbuchlerowa.

Dintre concurenții români s-au evi
dențiat Anca Tânase și Mircea 
Ion. ,

Astăzi, la patinoarul „23 August', 
cu începere de la ora 20, are loc 
„Carnavalul pe gheață', precedat 
de demonstrații de patinaj viteză 
și patinaj artistic.

ÎN CÎTEVA RÎNDURI

Capitala noastră 
sala Institutului de 
geologie, unul din 
naționale de tradiție ale șahului 
românesc. Cinci mari maeștri (so
vieticul Gipslis, iugoslavul Parma, 
maghiarul Bilek, bulgarul Tringov, 
românul Gheorghiu), șapte maeștri 
internaționali (englezul Wade, 
cehoslovacul Jansa, est-germanul 
Liebert, românii Troianescu, Ghi- 
țescu Ciocîltea, Drimer), precum și 
maestrul român Radovici își vor 
disputa întîietatea în cadrul aces
tui turneu, pînă la 27 martie, ziua 
ultimei runde.

Ieri, în prima rundă, Jansa l-a în
vins în 25 de mutări pe Wade, iar 
Gipslis a terminat remiză în 14 mu
tări cu Gheorghiu. Un rezultat me
ritoriu — remiză — a obținut Ra
dovici (cu negrele) în fața marelui 
maestru Parma. Celelalte trei par
tide (Liebert-Troianescu, Ciocîltea- 
Bilek, Tringov-Drimer) s-au între
rupt.

Partidele rundei a doua au loc 
astăzi, de la ora 16,30.

Sub auspiciile Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străină
tatea, marți a avut loc la Casa de 
cultură a I.R.R.C.S. o seară cultura
lă organizată cu prilejul sărbătorii 
naționale a Danemarcei. Programul 
a cuprins conferința „Danemarca 
azi“, pe care a ținut-o scriitorul 
loan Grigorescu, vicepreședinte al 
Comitetului de radiodifuziune și 
televiziune, și prezentarea unor 
filme documentare daneze.

Au luat parte Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., func
ționari superiori din M.A.E. și 
C.S.C.A., oameni de cultură și artă, 
ziariști. Erau prezenți, de aseme
nea, Richard Wagner Hansen, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim al 
Danemarcei la București, și alți 
membri ai corpului diplomatic.

★

Printr-un decret al Consiliului 
de Stat s-a acordat gradul diplo
matic de ambasador tovarășului 
Valentin Lipatti, delegat perma
nent al Republicii Socialiste Ro
mânia pe lingă Organizația Națiu
nilor Unite pentru Educație, Știin
ță și Cultură.

BELGRAD 12 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Taniug, 
în zilele de 11 și 12 martie a avut 
loc la Brioni o ședință comună a 
Prezidiului și Comitetului Executiv 
ale C.C. al U.C.I. Au fost examinate 
probleme actuale privind activită
țile în domeniul înfăptuirii refor
mei economice și sociale și sarci
nile imediate ale organelor de con
ducere și organizațiilor Uniunii 
Comuniștilor.

S-a subliniat necesitatea elabo
rării unui sistem de măsuri pentru 
înviorarea activității economice și 
a înlăturării tuturor cauzelor care 
încetinesc procesul de modernizare, 
restructurare și integrare a econo
miei.

Prezidiul și Comitetul Executiv 
ale C.C. al U.C.I. au dezbătut, de 
asemenea, probleme actuale ale 
politicii externe, precum și colabo
rarea U.C.I. cu partidele comuniste 
și cu alte partide și mișcări progre
siste. In această direcție a fost 
subliniată necesitatea dezvoltării și 
adîncirii acestei colaborări pe 
baza principiilor egalității în drep
turi și independenței, în scopul în
făptuirii celei mai largi unități în 
lupta pentru pace și coexistență 
pașnică.

Sesiunea
Adunării Populare 
a R. P. Bulgaria

SOFIA 12. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite : Marți 
după-amiază, la Sofia au început 
lucrările celei de-a 6-a sesiuni a ce
lei de-a 5-a legislaturi a Adunării 
Populare a R. P. Bulgaria. Printre 
numeroasele puncte care figurează 
pe ordinea de zi sînt examinarea 
noului cod penal și a noului 
cod al familiei, care timp de cîteva 
luni au fost supuse discuțiilor pu
blice.

Ziarul „Nodon Sinmun ll

internaționale
și al păcii *1

(Urmare din pag. I) țaraIn problema controlului, 
noastră consideră că scopul aces
tuia trebuie să constea în preîn- 
tîmpinarea proliferării armelor a- 
tomice. Este firesc și necesar să 
existe o delimitare precisă a sfe
rei controlului, astfel incit să se 
asigure, pe de o parte, atingerea 
obiectivului fundamental al tra
tatului — nerăspîndirea armelor 
nucleare, iar, pe de altă parte, uti
lizarea nestînjenită a energiei a- 
tomice în scopuri pașnice. De aici 
decurge că măsurile de control, a- 
plicate de Agenția Internațională 
pentru Energia Atomică, trebuie 
să acopere numai acele activități 
care ar putea permite deturnarea 
energiei nucleare de la utilizările 
sale pașnice pentru fabricarea de 
armament atomic, nu și domenii 
care nu comportă pericolul proli
ferării. Or, majoritatea activități
lor nucleare 
nenucleare, 
pot duce la 
de încălcare 
aceea, întrutotul îndreptățit ca tra
tatul să precizeze — așa cum pre
vede amendamentul propus de de
legația română — că sînt supuse 
controlului numai activitățile paș
nice ale statelor nenucleare, care 
pot conduce la proliferarea armei 
nucleare.

O deosebită însemnătate pentru 
eficacitatea practică a tratatului 
are clauza propusă de țara noas
tră de a se institui prin Consiliul 
de Securitate un control adecvat 
de natură să asigure că statele ne
nucleare pe ale căror teritorii se 
găsesc baze militare străine nu vor 
dobindi accesul la arma nucleară 
prin intermediul acestor baze. Cînd 
pe teritoriul unei țări se află baze 
străine, cînd la aceste baze se gă
sesc și se vehiculează arme nu
cleare, sînt create circumstanțe 
speciale, favorabile, de a se încăl
ca tratatul și a se preda, respectiv, 
a obține acces, direct sau indirect, 
la armele atomice. Intr-adevăr, ce 
garanții există că în zonele unde 
sînt amplasate baze militare și tru
pe americane nu se va produce un 
transfer de arme nucleare ? Reali
tatea demonstrează că existența ba
zelor pe teritorii străine reprezintă 
o serioasă sursă de proliferare a 
armelor nucleare și ca atare este 
necesar un control care să ridica 
o barieră sigură, de nădejde în ca
lea răspîndirii armelor nucleare.

Documentul de lucru prezentat 
de delegația română conține a- 
mendamente privind unele clauze 
finale ale proiectului de tratat. 
Propunerea de a se convoca con
ferințe periodice, la fiecare cinci 
ani, ale statelor semnatare are 
drept scop asigurarea examinării 
în mod colectiv a stadiului execu
tării tratatului, confruntarea exi
gentă a obiectivelor stabilite cu 
realizările obținute, verificarea a- 
plicării prevederilor tratatului atît 
de către statele nucleare cît și da 
cele nenucleare.

Propunerea de a se înlătura din 
tratat clauza care prevede ca noti
ficarea de retragere să conțină o 
declarație cu privire la evenimen
tele extraordinare care determină 
un stat să ia o asemenea hotărî
re se întemeiază pe principiul su
veranității statelor; nimeni în a- 
fară de guvernul statului respec
tiv nu are căderea de a stabili mo
tivele pentru care el se socotește 
îndreptățit să participe la un tratat 
sau să iasă dintr-un tratat.

In prezent, este imperios necesar 
să se abordeze cu răbdare, în spi
rit constructiv, propunerile îndrep
tate spre îmbunătățirea proiectului, 

se manifeste receptivitate față 
părerile și punctele de vedere 
această natură, înțelegere față 
interesele cu caracter legitim 
tuturor părților. Numai în a-

Una din problemele de însemnă
tate cardinală pentru țările nenu
cleare este aceea a garanțiilor de 
securitate. Aderînd la tratatul de 
neproliferare, fiecare țară dorește 
în mod legitim ca angajamentul pe 
care și—1 ia de a nu produce și a 
nu-și procura arma atomică să nu 
însemne diminuarea securității, ci, 
dimpotrivă, să ducă la întărirea 
acesteia. Este de aceea o cerință 
legitimă ca, asumîndu-și o obliga
ție de neînarmare, un stat nenu
clear să aibă siguranța că nu va 
fi victima unui atac cu arme nu
cleare. Fără o asemenea garanție, 
care ar fi rațiunea ca un stat 
nenuclear să adere la tratat ? O- 
bligațiilor asumate de statele nenu
cleare trebuie să le corespundă 
neapărat garanții de securitate, nu
mai în acest sens putîndu-se vorbi 
de un echilibru reciproc acceptabil 
al îndatoririlor și răspunderilor, 
așa cum au prevăzut rezoluțiile 
O.N.U. Această problemă nu-și gă
sește însă soluționarea în proiectul 
de tratat revizuit, iar a încerca să 
i se găsească o rezolvare în afara 
tratatului ar fi o modalitate care 
nu are aceeași valoare de angaja
ment pe care o are un tratat inter
național ratificat. Ținînd seama de 
aceasta, țara noastră, ca și alte țări, 
insistă să se prevadă în mod ex
pres în tratat că țările nucleare se 
obligă în mod solemn că niciodată și 
în nici o împrejurare nu vor folosi 
armele nucleare împotriva statelor 
care nu posedă arme nucleare, părți 
la tratat, și că statele semnatare au 
convenit să instituie prin Consiliul 
de securitate o procedură corespun
zătoare în scopul de a se asigura 
că această obligație este îndepli
nită.

Țara noastră insistă în mod deo
sebit asupra introducerii în proiect 
a unor obligații ferme și precise 
privind raportul dintre tratatul de 
neproliferare și dezarmarea nu
cleară. Aceasta corespunde concep
ției țării noastre și a multor alte 
state că heproliferarea nu trebilie 
privită ca un scop în sine ; țelul 
fundamental este și rămîne inter
zicerea armelor nucleare, dezarma
rea nucleară. Dar neproliferarea 
trebuie să facă parte integrantă 
dintr-un lanț de măsuri menite să 
ducă la interzicerea și desființarea 
armelor nucleare și prin aceasta ea 
însăși să fie un factor de micșorare 
a primejdiei de război, să stimuleze 
reducerea cursei înarmărilor, mic
șorarea uriașelor resurse materiale 
și științifice care sînt irosite în pre
zent pentru înarmări. Nepunînd 
nici un fel de frînă în direcția con
tinuării nestăvilite a cursei înar
mărilor, un asemenea tratat ar face 
ca ea să se perpetueze și chiar să 
crească și, implicit, primejdia de 
război atomic să se accentueze. 
Tocmai de aceea țara noastră pro
pune ca tratatul să nu se limiteze 
doar la înscrierea intenției de a 
purta negocieri în scopul dezarmă
rii nucleare, ci să stipuleze anga
jamentul concret, neechivoc, ai pu
terilor nucleare de a întreprinde 
măsuri de dezarmare nucleară; 
căci numai o asemenea clauză ar fi 
de natură să producă efecte juri
dice.

desfășurate de țările 
prin natura lor, nu 
crearea unor situații 
a tratatului. Este, de

despre cazul „PuebloH

schi, sosit con- de
C.I.O., A. Brundage, ia 14 aprilie la Lau- loc reuniunea Comite- al C.I.O., din care fac

Echipa cehoslovacă de volei Sparta Zjs a învins cu scorul de 3—2 (—7, —14, 5, 9, 8) echipa S.K. Leipzig. Returul va avea loc la Leipzig. Invin- gătoarea acestei întîlniri va juca în semifinalele C.C.E. cu Steaua București.

Fostul campion mondial de box la categoria „grea", Sonny Liston, își va face reintrarea după o îndelungată absență. El îl va întîlni sîmbătă seara la Reno, în Nevada, pe Bill Mcmu- rray. Liston n-a mai evoluat pe ringurile americane din anul 1965, cînd a fost făcut ko în prima repriză de Cassius Clay.

(Agerpres)

Doi mari maeștri, față în față Foto : R. Costin

1968a fost definitivat calen- competițional al A.C.R.

® Cu cine va juca Steaua în semifinalele 
„C.C.E." la volei ? © Pe agenda C.1.0. © Azi, la 
Budapesta, Ferencvaros-Htletico Bilbao ® Killy 
se retrage? © 0 

prăjina ®
nouă vedetă la săritura cu 
Reintră Sonny Liston

Președintele a declarat că sanne va avea tului executiv parte reprezentanți a 9 țări (Franța, Mexic, U.R.S.S., Pakistan, Anglia, Liban. Italia, Irlanda, S.U.A.). Comitetul exe.jtiv va hotărî cu privire la convocarea adunării generale a Comitetului internațional olimpic pentru reconsiderarea admiterii Republicii Sud- Africane la Jocurile olimpice din Mexic.

Triplul campion olimpic de francezul Jean Claude Killy, a la New York, în vederea unor cursuri programate în stațiunile sporturi de iarnă americane. După concursurile din S.U.A., el va participa la mai multe competiții programate în Canada. Killy a declarat ziariștilor că, după aceste concursuri, intenționează să se retragă din activitatea competițională.Au fost stabilite datele sferturilor de finală ale competiției „Cupa orașelor tîrguri" la fotbal. Ferencvaro» Budapesta — Atletico Bilbao, 13 martie ia Budapesta și 27 martie la Bilbao ; Glasgow Rangers — Leeds United, 26 martie la Glasgow și 9 aprilie la Leeds ; F.C. Bologna — Vojvo- dina Novisad, 27 martie la Bologna și 9 aprilie la Novisad. In ultimul meci al „sferturilor" se vor întîlni în- vingătoarea din meciul Sporting Lisabona — F.C. Ziirich și F. C. Dundee.La Los Angeles și Cleveland, tînă- rul John Vaughn (20 de ani) a obținut două senzaționale victorii la săritura cu prăjina, întrecîndu-1 pe renumitul atlet Bob Seagren. John Vaughn a realizat 5,12 m și apoi 5,18 m. Antrenorul său a declarat că Vaughn a?e toate șansele să treacă peste 5,48 m, deoarece are o mare viteză, posedă o forță excepțională în brațe și, mai ales, este deosebit de harnic la antrenamente.

PHENIAN 12 (Agerpres). — în- tr-un articol publicat de ziarul „Nodon Sinmun" în legătură cu cazul „Pueblo", se subliniază că toate faptele care s-au produs de la capturarea navei americane de spionaj demonstrează că imperialiștii din ,S-U-A. folosesc acest incident. drep.t -pretext, pentru a complica situația creată. Capturarea navei spion americane constituie o măsură legitimă, decurgînd din suveranitatea și dreptul de apărare al R.P.D. Coreene, și prin urmare este de competențaR. P.D. Coreene de a hotărî cum să trateze acest incident.Actele criminale comise de echipaj sînt grave, dar o responsabilitate și mai mare cade asupra autorităților Statelor Unite care i-au ordonat să le comită.„Avînd în vedere acest lucru, continuă ziarul, noi putem trata ceva mai indulgent problema echipajului vasului spion „Pueblo", dacă partea americană își cere scuze corespunzătoare și va da garanții că asemenea acte nu se vor mai repeta. Aceasta este o poziție îndreptată spre rezolvarea practică a problemei".Cu toate acestea, imperialiștiiS. U.A., negînd actele lor flagrante, insistă să li se restituie nava spion și echipajul, iar recent au lansat ideea potrivit căreia vor proceda la o „anchetă" în această problemă prin intermediul unei organizații naționale. „Noi sîntem aceia i-am capturat pe făptași în teritoriale ale țării noastre, complet absurd să ceri ca ancheta să fie încredințată înșiși organizatorilor acestei încălcări sau unei terțe persoane".„Dacă imperialiștii americani nu renunță la atitudinea lor actuală, vom fi obligați să adoptăm alte măsuri în privința echipajului. Nu va exista altă alternativă", scrie ziarul.

inter- care apele Este

Ieri darul pe acest an. Printre marile competiții automobilistice internaționale este înscrisă cea de-a V-a ediție a „Raliului Dunării", care face parte din Campionatul european al raliurilor. Tradiționalul raliu, care se va desfășura între 17—20 iulie, cuprinde în România un traseu de peste 2 000 km. Intre 12 și 22 septembrie are loc cea de-a U-a ediție a „Turului Europei". Con- curenții vor străbate aproape toate țările bătrînului continent. Ei vor rula prin România în zilele de 13'și 14 septembrie, in- trînd prin punctul de frontieră Negru Vodă. După ce vor parcurge circa 1 000 km pe teritoriul țării noastre, participanta la Turul Europei vor trece în U.R.S.S. prin punctul de frontieră Albița. O altă importantă competiție automobilistică o va constitui cea de-a IV-a ediție a „Raliului balcanic", care va a- vea loo între 13 și 14 septembrie. pe un traseu de circa 2 000 km. In cadrul acestui raliu se vor organiza 10 probe speciale.Pe plan intern se vor disputa două competiții republicane și peste 15 competiții locale. Prima competiție republicană este Campionatul de viteză în coastă. Potrivit regulamentului, la campionat pot participa membriiA. C.R., posesori de permise de conducere cu o vechime de cel puțin doi ani pentru categoriaB. recomandați de către filialele A.C.R. : ultimul termen de primire a înscrierilor este 22 martie 1968. In sfîrșit, intre 13 șl 14 iunie se va desfășura, după o nouă formulă, cea de-a III-a ediție a „Raliului României".

(Urmare din pag. I).lucrate de către întreprinderile economiei forestiere au fost livrate în întregime, iar geamul pentru răsadnițe în proporție de 98 la sută, prefabricatele din beton pentru răsadnițe — de 97 Ia sută, polietilena — de 85 la sută. Cu alte cuvinte, se poate spune că industria (economia forestieră, construcțiile, chimia) și-a făcut pe deplin datoria în privința sprijinului ce trebuia dat legumiculturii. Se poate spune că de acum încolo producția de legume se află exclusiv în mîna legumicultorilor. Cu sprijinul efectiv al organelor a- gricole, ei trebuie să-și organizeze temeinic munca, să aplice cu perseverență, pas cu pas, în fiecare unitate, măsurile de care depinde cultivarea cu legume a tuturor suprafețelor stabilite, respectarea sortimentelor, executarea lucrărilor la un înalt nivel agrotehnic în vederea obținerii unei recolte mari la hectar.Dip analizele făcute de organele agricole rezultă cîteva direcții în care trebuie acționat cu mai multă hotărîre, deoarece se constată încă o serie de deficiente determinate, în principal, de activitatea nesatisfăcătoare desfășurată în unele unități de producție.

Cu toate că timpul este înaintat, răsadnițele și so- lariile pentru culturile forțate s-au construit doar în proporție de 60—65 la sută față de prevederi. A întîrziat însămînțarea răsadnițe și amenajarea terenurilor pentru irigat. De aceea, acum, o atenție deosebită trebuie acordată construirii noilor răsadnițe, inclusiv cate din privință lucrările în urmă peratiste ___ ___ _____zău, unde s-au realizat abia 6 ha din 14 ha planificate. Dîmbovița — 0,2 ha față de 3,20 ha. Ialomița — 8 ha din 12 ha prevăzute, Ilfov — 18 ha din planul de 27 ha. Prahova 4 ha față de 10 ha plan. Această situație trebuie privită cu toată seriozitatea de către organele agricole și conducerile unităților, știut fiind că obținerea răsadurilor necesare este condiția determinantă a realizării stabilite a fi cultivate cu legume. In ce privește construcția de solarii, se semnalează rămîneri în urmă îndeosebi în unitățile agricole din județele Arad, Dîmbovița. Dolj. Galați, Olt, Teleorman. întrucît există tot ce trebuie pentru executarea acestor lucrări trebuie luate toate măsurile pentru ca

în
a celor prefabri- beton. In această trebuie arătat că sînt mult rămase în unitățile coo- din județele Bu-

suprafețelor

FOST ASIGURATA
5—6 zile amenaja- suprafețelorurmătoarelese încheie tuturor răsadnițe și de solarii inclusiv însă-

în să rea de planificate, mînțarea.Pentru a se obține producții mari de legume de bună calitate, este necesar să se asigure irigarea culturilor pe toate suprafețele. De aceea, trebuie să se impulsioneze lucrările de amenajare a celor 40 000 ha de terenuri reamenajarea celor în această privință, lucrurile nu se prezintă bine. Consider că. în tă direcție, organele de valorificare au greșit con- tractînd suprafețe importante de legume, îndeosebi rădăcinoase, ardei de boia, ceapă pentru a fi cultivate pe terenuri neirigate. Nu este încă tîr- ziu ca această lipsă să poată fi remediată, insis- tîndu-se ca direcțiile agricole și specialiști din unități să asigure cultivarea legumelor exclusiv în sistem irigat, aceasta fiind garanția realizării prevederilor în ce privește cantitatea de legume contractată.în aceste zile se fac semănatul și plantatul în cîmp al unor specii de legume. Trebuie arătat însă că și aici mai sînt unele întîrzieri în ce privește pregătirile făcute de uni-

noi și vechi.deloc aceas-

tați. La morcovi, de exemplu, cooperativele agricole din județul Mureș nu au ridicat încă din sămînța ce le-a fost pusă la dispoziție circa 1 300 kg ; cele din județul Arad — 600 kg, județul Alba — 300 kg. La ceapă nu au fost ridicate de la Agrosem circa 8 000 kg de sămînță. Mari ră- rnîneri în urmă, în această privință se semnalează în județele Buzău (800 kg), Prahova (1 400 kg), Dîmbovița (800 kg), Olt (700 kg) Timiș (700 kg). Vaslui (600 kg). Este o situație cu totul nesatisfăcătoare care periclitează realizarea la timp și în . întregime a suprafețelor prevăzute a fi cultivate cu ceapă. Or, lucrul acesta nu se poate admite. De aceea, organele județene trebuie să ia de urgență măsurile necesare pentru ca întreaga cantitate de sămînță, la toate speciile de legume să ajungă în timp util în unitățile cultivatoare.Din toamnă s-au semănat cu verdețuri circa 9 000 hectare. Pentru completarea necesarului de consum la salată, spanac, ceapă verde, usturoi și altele mai trebuie însămînțate unele suprafețe, lucrare care trebuie neapărat mele zile această exemplu, rativele agricole din jude-
terminată în pri- bune de lucru din primăvară. De la salată, coope-

țțil Argeș mai au de realizat circa 10 ha, cele din Bihor — 30 ha, Dolj — 30 ha. La spanac sînt restanțe, de asemenea, în unitățile din județul Bacău — 50 ha, Dolj — 70 ha, Iași 80 ha. întrucît nu s-a putut acoperi deficitul de arpagic și de usturoi, o a- tenție deosebită trebuie a- cordată celor circa 3 800 ha ceapă verde și 450 ha usturoi destinate a fi consumate în prima parte a anului. Se impune ca suprafețele respective să fie întreținute atent, iar producția valorificată cît mai de timpuriu.Din cele relatate rezultă că au fost obținute unele rezultate bune în pregătirea producției de legume. Dar ele nu trebuie să amăgească pe nimeni deoarece continuă să existe serioase deficiente, care trebuie înlăturate urgent. Se impune ca direcțiile agricole județene, în strînsă .conlucrare cu întreprinderile de valorificare a legumelor și fructelor, să asigure un control sever al mersului lucrărilor în legumicultura, să prevină și să înlăture la timp orice neajuns, în așa fel incit producția și valorificarea legumelor să se realizeze ireproșabil. Organele contractante au datoria să verifice permanent modul cum se asigură baza

materială a contractelor încheiate și îndeosebi realizarea irigațiilor, a construcțiilor de răsadnițe, solarii și tunete pentru producerea legumelor timpurii, aplicarea îngrășămintelor repartizate pentru legumicultura. în același timp, datoria lor este de a lua toate măsurile pentru a organiza preluarea legumelor în mod exemplar, ajutînd unitățile să-și valorifice integral producția, condiție importantă pentru realizarea veniturilor prevăzute.Valorificarea producției de legume nu poate fi considerată în nici un caz ca o problemă ruptă de activitatea direcțiilor agricole județene și a specialiștilor din unități. Este necesară o conlucrare strînsă în verificarea operativă a bazei materiale. în stabilirea situației producției și urmărirea evoluției începînd de acum, legumele-verdețuri luarea tuturor pentru o cît valorificare a legumicole.Direcțiile agricole județene și întreprinderile județene de valorificare a legumelor și organe noi, ite. Pentru acestea se egal problema de a face o muncă de perspectivă, așezată pe relații de conlucrare directă și de răspundere în același timp, în scopul ridicării producției legumicole și creșterii interesului economic al unităților pentru această activitate.

acesteia —• pentru — și măsurilor mai bună producției
fructelor sînt recent institu- fiecare dintre pune în mod

să 
de 
de 
de 
ale
cest fel, prin eforturi colective se 
poate realiza un proiect de tra
tat care să țină seama de necesi
tățile vieții internaționale, să folo
sească destinderii, să răspundă as
pirațiilor popoarelor de a-și consa
cra munca progresului economic, 
să ducă la dezvoltarea unor relații 
de încredere între state, la întărirea 
păcii.

în ce privește România, ea sa 
călăuzește în activitatea pe care o 
desfășoară ca membră a Comitetu
lui celor 18, ca și în întreaga sa 
activitate pe plan internațional, de 
spiritul de răspundere față de pro
priul popor, față de cauza socialis
mului, a luptei forțelor antiimpe- 
rialiste pentru pacea și securitatea 
popoarelor. De pe această poziție, 
ea va milita neabătut pentru a-și 
aduce în continuare contribuția, 
împreună cu toate statele care nă
zuiesc la aceasta, la lupta orrtenirii 
pentru destindere, pace, dezarmare 
și progres.



DOM IWILE
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© Țările africane cer con
vocarea Consiliului de 
Securitate

© Puternice proteste împo
triva crimelor rasiștilor 
rMesieni

NEW YORK. — Grupul țărilor a- fricane la O.N.U. au cerut convocarea urgentă a Consiliului de Securitate pentru examinarea situației din Rhodesia în legătură cu execuțiile care au avut loc în acest toriu. teri-luni, pen-

Atacuri ale forțelor
patriotice sud-vietnameze

SAIGON 12 (Agerpres). — în 
numeroase regiuni din Vietnamul 
de sud, unitățife Frontului Național 
de Eliberare continuă atacurile a- 
supra principalelor obiective mili
tare ale forțelor americano-saigo- 
neze. La Khe Sanh în nordul țării, 
unde se găsesc încercuiți de peste 
două luni 6 000 de infanteriști a- 
mericani, patrioții își regrupează 
forțele, fără a înceta bombarda
mentele asupra inamicului. Agenția 
France Presse arată că forțele par
tizanilor sud-vietnamezi posedă o

mobilitate extrem de mare care le 
permite să inițieze atacuri de hăr
țuire. Au tost semnalate acțiuni ale 
forțelor patriotice și în regiunile, 
de coastă ale Vietnamului de sud. 
în Delta fluviului Mekong, precum 
și în imediata apropiere a capitalei 
sud-vietnameze.

Luni noaptea și marți dimineața, 
pozițiile deținute de forțele mili
tare ale S.U.A. și ale saigonezilor 
în localitatea Phuoc Binh au fost 
supuse fără încetare, timp de 10 
ore bombardamentelor.

IN COMISII SENATORIALI PENTRU PROBLEMELE EXTERNE

CRITICI LA ADRESA POLITICII S.U.A. IN VIETNAM
în Japonia, au avut loc largi acțiuni revendicative ale munciforilor pentru majorarea salariilor și împotriva creș

terii prețurilor. în fotografie: aspect de la demonstrația din Tokio

Ambasadorul român

în R. D. G. primit

de prof. dr. Johannes

Dieckmann

Republicii Socialiste

Luînd cuvîntul în ședința de președintele Comitetului O.N.U. tru decolonizare, Adnan Pachachi (Irak), a arătat că guvernul englez poartă întreaga răspundere pentru samavolniciile regimului lui Ian Smith, deoarece nu întreprinde măsuri efective pentru a guvern minoritar. înlătura acestal O.N.U., noile execuțiiSecretarul general U Thant, a denunțat ale patrioților africani în Rhodesia drept „acte brutale care sfidează opinia dială". de represiune publică mon-Regimul rasistADDIS ABEBA. — al lui Smith din Rhodesia a dezlănțuit o campanie de genocid în scopul îngenuncherii luptătorilor pentru libertate, a declarat împăratul Etiopiei, Haile Selassie I. El a chemat guvernul Angliei și O.N.U. să facă tot ce este posibil pentru a preîn- tîmpina uciderea în continuare a luptătorilor africani pentru independentă.

WASHINGTON 12 (Agerpres). — După ce timp de doi ani secretarul de stat a refuzat că facă depoziții în fața comisiei senatoriale pentru problemele externe, luni el a acceptat să dea anumite explicații asupra programului guvernamental de „ajutor" destinat străinătății. Temerile anterioare ale șefului diplomației a- mericane s-au confirmat chiar de la deschiderea ședinței, problema războiului din Vietnam devenind centrul discuțiilor. Obișnuitele fraze prin care Dean Rusk încearcă să justifice politica Administrației în Asia de sud-est, argumentând că guvernul de la Washington duce acest război pentru a demonstra că Statele Unite respectă angajamentele lor față de aliați, au fost folosite și de astă dată. Faptul că secretarul de stat s-a eschivat să dea răspunsuri clare în problema vietnameză a primit o replică fermă din partea senatorilor Fulbright, Morse, Mansfield și alții. „Nici o problemă nu este decît războiul în Vietnam, a Fulbright, președintele Comisiei senatoriale pentru problemele externe. Trebuie reluate discuțiile
mai importantă dus de S.U.A. declarat William

LUSAKA. — Președintele Zambiei, Kaunda. a cerut guvernului englez să facă uz de forță în vederea înlăturării regimului rasist din Rhodesia. EI a subliniat necesitatea ca țările occidental? să retragă investițiile lor de capital din Rhodesia, care facilitează consolidarea poziției regimului lui Smith. Kaunda a arătat că „Ian Smith a transformat Rhodesia într-un eșafod pentru africani, subliniind, totodată, că folosirea imediată si eficientă a forței împotriva autorităților de la Salisbury este singurul mijloc de a curma acțiunile lor criminale".

cît mai urgent posibil, a arătat el, pentru a nu ne trezi „în fața unei decizii guvernamentale de a trimite alți 50 000, 100 000 sau 200 000 de militari americani în Vietnamul de sud“. Chiar cu o armată de jumătate de milion de oameni și cu cheltuieli a- nuale de aproape 30 miliarde de dolari, a subliniat el, nu putem cîștiga un război pe care îl ducem sprijinind un regim incapabil. Războiul din Vietnam, a„minează prestigiul S.U.A. în străinătate și constituie o sursă de profunde divergențe în interiorul țării". La rîndul său, Mike Mansfield, liderul majorității democrate în Senatul american, a declarat că trebuie depuse toate eforturile pentru a se pune capăt războiului din Asia de sud-est. El și-a exprimat regretul că guvernul american nu a dat urmare propunerilor, în special aceleia a secretarului general al O.N.U., U Thant, pentru a se pune capăt conflictului din Vietnam.Comentînd aceste dezbateri, influenta publicație americană „New York Times" caracterizează declarațiile lui Dean Rusk ca „făcînd impresia unei plăci foarte uzate". „Oare cît își pot permite Statele Unite să continue calea război nepopular și inutil pentru a apăra niște principii nefondate ?“, conchide ziarul.

BERLIN 12. — Corespondentul 
Agerpres, St. Deju, transmite : Am
basadorul
România în Republica Democrată
Germană, ing. dr. Nicolae Ghenea, 
a fost primit marți de prof. dr. 
Johannes Dieckmann, președintele 
Camerei Populare a R. D. Ger
mane.

A avut loc o convorbire care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

arătat vorbitorul,
Sesiunea jubiliară
a Comisiei Dunării

BUDAPESTA 12 — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite: 
Marți, la Budapesta a avut loc se
siunea jubiliară a Comisiei Dună
rii consacrată celei de-a 20-a ani
versări a semnării Convenției pri
vind regimul de navigație pe Du
năre. La sesiune au luat parte, în 
calitate de invitați, miniștri repre
zentând guvernele statelor membre 
ale Comisiei Dunării, reprezen
tanții permanenți ai statelor mem
bre, reprezentanți ai Administrației 
fluviale româno-iugoslave de la 
Porțile de Fier, observatori ai Mi
nisterului Transportului din R.F. a 
Germaniei, precum și reprezentanți 
ai unor organizații internaționale 
de specialitate.

în numele guvernului ungar, 
participanții la sesiune au fost sa
lutați de Miklos Ajtai, vicepreșe
dinte al Guvernului Revoluționar 
Muncitoresc Țărănesc Ungar.

Președintele Comisiei Dunării, 
Vasil Bogdanov, ambasadorul R.P. 
Bulgaria la Budapesta, a prezentat 
un raport privind activitatea des
fășurată de Comisia Dunării în cei 
20 de ani de activitate.

Miniștrii țărilor membre în Co
misia Dunării au rostit, de aseme
nea, cuvîntări de salut.

Din partea guvernului Republicii 
Socialiste România a vorbit Ion 
Baicu, ministrul transporturilor 
auto, navale și aeriene.

GENEVA

IN COMITETUL CELOR 18
© Reprezentanții U.R.S.S. și S.U.A. au 
propus noi modificări proiectului de tratat 
privind neproliferarea

LONDRA. — Potrivit ziarului „Times", reprezentanții forțelor militare din Portugalia, Rhodesia și Republica Sud-Africană participă la niri secrete pe lună în te capitalene, pentru a schimb mâții si a coordona operațiunile comune de reprimare a patrioților a- fricani care luptă pentru eliberarea națională.

întîl- o dată diferi- africa- facede infor-

GENEVA 12 (Agerpres). — în 
ședința de luni a Comitetului celor 
18 țări pentru dezarmare au luat 
cuvîntul A. Roșcin, reprezentantul 
U.R.S.S., și W. Foster, reprezentan
tul S.U.A., care au arătat că propun 
noi modificări proiectului de tratat 
revizuit privind neproliferarea ar
melor nucleare prezentat, la 18 ia
nuarie a.c., de Uniunea Sovietică 
și Statele Unite ale Americii.

Astfel cei doi vorbitori au rele
vat că — pe linia legării mai concrete

escaladării în acest

lovituri detașamentelor inamice în regiunile de nord și de est ale țării.

LONDRA. Poliția încearcă să stăvilească valul de de
monstranți din fața lui „Rhodesia House", împotriva exe

cuțiilor de la Salisbury

Cancelarul Kiesinger
despre politica
R. F. a Germaniei (Urmare din pag. I)

Sosirea la Belgrad a minis
trului de externe olandez Jo
seph Luns, într-o vizită oficială de cinci zile, la invitația secretarului de stat pentru afacerile externe al R.S.F. Iugoslavia, Marko Nikezici. într-o declarație făcută la spsire, Luns și-a exprimat speranța că bunele relații existente între Olanda și Iugoslavia se vor dezvolta și în viitor.

s-au împlinit 30 de ani 
ocuparea Austriei de 
Germania hitleristă.

Ieri 
de la 
cătreCu acest prilej, membrii guvernului austriac, în frunte cu cancelarul federal Josef Klaus, au depus în sala de ceremonii a Palatului Prezidențial o coroană de flori în memoria luptătorilor din rezistență—căzuți în lupta pentru libertatea Austriei.

Demonstrație a metalurgiș- 
tilor din orașul francez Redon. Cei peste 3 000 de demonstranți au cerut majorarea salariilor. împotriva lor au fost trimise forțe de poliție. Ciocnirile s-au soldat cu 30 de răniți și arestarea a cel puțin 20 de persoane.

Forțele armate ale Republi
cii Arabe Yemen au respins a- tacurile detașamentelor monarhiste și ale mercenarilor străini și se află în prezent în ofensivă, anunță agenția M.E.N. La operațiile ofensive ale unităților republicane participă și forțe militare aeriene care dau puternice

Prima sesiune pe anul în 
curs a Parlamentului euro
pean a început ieri la Strasbourg. Vor fi discutate o serie de probleme dintre cele mai dificile care scindează Piața comună, cum ar fi candidatura Angliei la C.E.E. și poziția „celor șase" față de problemele financiare ale lumii capitaliste.

O expoziție intitulată „Va
canța în România”, organizată de O.N.T. Carpați, s-a deschis la Fraga. Diapozitivele, fotografiile și celelalte materiale expuse prezintă vizitatorilor principalele regiuni turistice ale României.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a propus liderilor 
ciprioți greci și turci să aibă 
convorbiri directe. în pofida îmbunătățirii atmosferei din Cipru în ultimele luni, se spune în raportul adresat Consiliului de Securitate, problemele fundamentale nu au fost rezolvate încă. U Thant propune Consiliului de Securitate prelungirea cu încă trei luni a mandatului forțelor O.N.U. în Cipru. (Mandatul actual . expiră la 26 martie).

Campania electorală din 
S.U.A. a început în mod oiicial, o dată cu alegerile preliminare ce se desfășoară în statul New Hampshire. Pe lista Partidului democrat, se află senatorul Eugene McCarthy, adversar al politicii vietnameze a președintelui Johnson, iar pe cea a Partidului republican, fostul vicepreședinte al S.U.A., Richard Nixon. Agențiile de presă remarcă drept un fapt surprinzător că numele președintelui Johnson nu a fost înscris pe nici una din cele două liste.

Președintele Republicii In
dia, Zakir Hussain, l-a primit 
luni pe ministrul de externe al 
R. D. Germane, Otto Winzer, care se află într-o vizită în India în cadrul turneului pe care îl întreprinde într-o serie de state din Africa și Asia.

Nava diesel-electrică „Obi", care deservește expedițiile antarctice sovietice, și-a încheiat cu succes cursa în jurul continentului Antarctic și a ajuns la stația „Molodiojnaia". în decurs de trei luni, nava a parcurs a- proximativ 20 000 de kilometri.

a tratatului de neproliferare de noi 
măsuri cu privire la dezarmare, 
îndeosebi de dezarmare nucleară 
cerută de mai multe delegații, în 
acest proiect a fost acceptat un 
amendament, care, reamintind ho- 
tărîrea exprimată de semnatarii 
tratatului de interzicere parțială a 
experiențelor din 1963, prevede că 
„se va căuta să se înfăptuiască în
cetarea pentru totdeauna a tuturor 
experiențelor nucleare și se vor 
continua tratativele în acest scop“. 
în articolul VI, care arată că păr
țile acestui tratat se angajează să 
continue negocierile cu bună cre
dință în ce privește măsuri eț • 
ciente pentru încetarea cursei 
înarmărilor nucleare, au fost intro
duse cuvintele „la o dată apropia- ■ 
tă“. De asemenea, au fost însușite 
propunerile care cereau o exami
nare periodică a tratatului la in
tervale de cinci ani, preconizîndu-se 
ca după primul interval să aibă 
loc o conferință a părților la tra
tat pentru a reexamina aplicarea 
acestuia, urmînd ca ulterior, la in
tervale de cinci ani, o majoritate a 
statelor semnatare să poată obține 
convocarea altor conferințe în acest 
scop. Delegatul american a amin
tit că această din urmă modificare 
vine în întîmpinarea cererilor for
mulate de reprezentanții Birmaniei, 
României și Italiei.

Cei doi copreședinți — repre
zentantul Uniunii Sovietice șA Re
prezentantul S.U.A. — au depus 
textul revizuit al tratatului privind 
neproliferarea armelor nucleare, 
precum și proiectul de raport către 
Adunarea Generală a O.N.U. și Co
misia O.N.U. pentru dezarmare.

Efortul
Danaidelor

BONN 12 (Agerpres). — Luînd 
cuvîntul în Bundestag, cancelarul 
R. F. a Germaniei, Georg Kiesinger, 
a prezentat un raport în care s-a 
ocupat de o serie de aspecte ale 
politicii externe și interne a R. F. a 
Germaniei.

Referindu-se la problemele euro
pene ,cancelarul a reafirmat fideli
tatea R. F. a Germaniei față de 
alianța atlantică. El a vorbit tot
odată despre dorința guvernului său 
de a dezvolta relații cu țările răsă
ritene.

O mare parte din cuvîntare a 
fost dedicată problemei germane. 
Kiesinger a reafirmat cu acest pri
lej tezele cercurilor politice ofi
ciale vest-germane de nerecu- 
noaștere a existenței Republicii De
mocrate Germane. In același timp 
el s-a referit la dezvoltarea rela
țiilor intergermane, a exprimat spe
ranța în succesul tratativelor pentru 
lărgirea comerțului cu R.D.G. care 
sînt în curs de desfășurare. Cance
larul a amintit posibilitatea des
chiderii unui birou pentru comer
țul intergerman în capitala R.D.G. 
Printre măsurile luate în acest 
sens, guvernul federal „a hotărît să 
acorde garanții pe termen lung 
pentru livrări de bunuri de echi
pament, a fost înființată o societate 
pentru finanțarea unor asemenea 
tranzacții de către un consorțiu 
bancar, s-au acordat înlesniri fis
cale și în sfîrșit termenele de sca
dență aff fost prelungite cu un an“.

arată în mo- 
evident ca- 
prâdalnic și

ceanele Pacific și Indian, 
în teritoriile din Oceanul 
Atlantic și de pe conti
nentul african, unde crus
ta colonială s-a dovedit 
a. fi cea mai rezistentă. 
Sînt locuri în care colo
nialismul își 
dul cel mai 
racterul său 
retrograd.

...Pe una din insulițele 
Marchize, situată între Pa
cific și Indian — poves
tește un ziarist suedez — 
un bătrîn băștinaș, pre
zentat ca „decor" pentru 
miile de turiști își are un 
sistem „propriu" de soco
tire a timpului. „Cîți ani 
am ? Vreo 70. Căci atunci 
cînd ai mei erau în număr 
de 300, aveam 50 de ani. 
Acum ai mei să mai tot 
fie 150...'. Date demogra
fice dovedesc că, în urmă 
cu un secol, tribul respec
tiv număra peste 10 000 
de oameni. Au fost goniți 
din locurile lor și au pie
rit de boli și subnutriție. 
Procesul 
nuă, iar 
culează 
numărul

...In insula Tonga din 
aceeași zonă a lumii au 
loc și acum dispute dacă 
pînă la urmă va trebui

decimării conti- 
bătrînul își cal- 

corespunzător 
anilor...

sau nu recunoscut... seco
lul XX. Pînă acum doi ani, 
aici se socotea timpul 
după... carapacea unei 
broaște țestoase dăruită 
de exploratorul James 
Coock în 1777. Cîrid, acum 
doi ani, animalul a murit, 
ziarul „Nakualofa Tele
graph' a sugerat să fie 
adoptat sistemul calenda
ristic clasic. Ziarul a fost 
însă suspendat, pentru că 
asta ar fi însemnat impli
cit recunoașterea secolu
lui XX. Și, astfel, timpul 
se scurge „în gol', ca și 
pînă acum prin viețile a- 
cestor oameni dintre care 
mulți n-au ieșit din co
muna primitivă.

...In insulița Kandavu, 
din arhipelagul Fiji, există 
un „zeu al răului" temut 
de băștinași. Are cap din 
nucă de cocos, gură din- 
tr-o banană și ochi — din 
aur. Un simbol autentic al 
avuțiilor acestor pămîn- 
turi. In 1964, numai din cî
teva insulițe din acest ar
hipelag au fost extrase 
peste 3 000 kg de aur ; 
alte bogății n-au fost nici 
măcar inventariate. Un et
nograf australian a expli
cat „enigma" temerilor 
băștinașilor care și-a gă
sit expresie în cultul „zeu
lui răului". Cînd aici au 
venit colonialiștii, toți lo-

cuitorii autohtoni, care nu 
predau aurul, erau împuț
eați (aur aveau mulți pen
tru că ei nu 
valoarea comercială 
metalului folosit de 
pentru podoabe) ; 
cei care locuiau 
întinsele plantații 
cocotieri sau banani 
fost omorîți. Cei care 
reușit să scape au fugit 
în junglă unde sînt și azi. 
Băștinașii care s-au în
tors și cei aduși din alte 
părți lucrează șl azi pă- 
mîntul — „proprietate 
personală' a colonialiști
lor. Numai că, dacă acum 
100 de ani fijienii foloseau 
la munca pămîntului bi
voli, astăzi în apropierea 
capitalei, Suva, se văd a- 
desea scormonind pămîn- 
tul pluguri trase de... oa
meni.

In centrul orașului Suva, 
unde se află un soclu cu 
inscripția „1874' (anul în 
care arhipelagul Fiji a 
fost declarat colonie bri
tanică) cineva, a pus, la 
sfîrșitul anului trecut un 
panou pe care scria : 
„Aici se va ridica un mo
nument în cinstea anu
lui 1".

Cei 5 000 de locuitori 
ai insulei Nauru, care a 
obținut independența re-

cunoșteau 
a 
ei 

toți 
pe 
de 
au 
au

cent, constată că pămîn- 
tul le dispare de sub pi
cioare în sensul literal al 
cuvîntului. într-adevăr, 
dacă societatea „British 
Phosphate" va continua 
să extragă din insulă fos
fați! în ritmul de 2 500 000 
tone anual. Insulița va 
dispare în cîțiva ani. „în
cepem să ne măsurăm 
timpul ce ne-a mai rămas 
la dispoziție, după numă
rul navelor ce părăsesc 
portul, încărcate cu pă- 
mîntul nostru" — spunea 
unul din luptătorii pentru 
independență din această 
insulă. Hammer Rabourt. 
Răspunsul companiei a 
fost, pe cît de cinic, pe 
atît de caracteristic : „Pu
tem mări costul la tona 
de fosfați, altceva nimic".

40 000 000 de oameni, 
ținuți în afara timpului. 
Cine știe cîte valori u- 
riașe ascund aceste po
poare, valori care adău
gate la tezaurul omenirii 
i-ar aduce servicii imen
se ? Pentru aceasta este 
însă necesar ca pe me
leagurile respective, prin 
lupta popoarelor 
acțiunea tuturor 
antiimperialiste, 
lismul sub orice 
să fie abolit cu 
mai devreme...

lor, prin 
torțelor 

colonia- 
formd, 

un ceas

întruniți zilele tre
cute la Basel, guver
natorii băncilor cen
trale occidentale au 
adoptat hotărîrea de a 
nu modifica prețul de 
35 dolari uncia de 
aur. Știrea 
aducă pentru 
ore o oarecare 
dere la bursă, 
tensiunea s-a 
din nou. De 
două săptămâni, 
bra aurului" a provo
cat o stare de alertă 
în cercurile financiare 
occidentale. In urma 
creșterii îngrijorătoare 
a cursului metalului 
prețios la bursele de 
la Londra, New York, 
Paris, cei mai afectați 
sînt membrii așa-nu- 
mitului „pool al auru
lui". Fondat în 1961 de 
către cele mai mari 
bănci centrale ale lu
mii capitaliste (S.U.A., 
Anglia, R.F.G., Belgia, 
Olanda, Franța, Italia 
și Elveția), „pool-ul 
aurului" avea atunci 
scopul de a oferi o 
piață unică vînzători- 
lor de aur. Pe măsură 
ce rolul de monedă 
de rezervă al dolarului 
și lirei sterline s-a de
teriorat — datorită de
ficitului cronic al ba
lanțelor 
țărilor 
cererea de aur a cres
cut continuu și a ab
sorbit treptat întreaga 
producție occidentală 
Implicit, pe piață, 
cursul metalului gal
ben s-a ridicat, deve
nind tot mai stringen
tă necesitatea reeva
luării prețului unciei

uncia 
avea să 

cîteva 
destin- 

Apoi 
ridicat 

peste 
. „fe-

de plăti ale 
respective —

de aur. In aceste con
diții, „pool“-ul a pre
luat misiunea de „li
nie de apărare" a va- 
lutelor-cheie și a pre
țului oficial al auru
lui, încercînd să sto
peze goana după me
tal prețios prin asigu
rarea pieței cu stocuri 
ale țărilor participan
te. Ca urmare a febrei 
speculative, la sfîrșitul 
anului 1966 „pool"-ul a 
pierdut aur in valoare 
de 50 de milioane do
lari. In iunie 1967, el 
înregistrează o 
pierdere de 50 de mi
lioane. Din acest mo
tiv, Banca Franței a 
refuzat să mai partici
pe la operațiile acestei 
organizații, declinîn- 
du-și obligația de a 
mai susține cu aurul 
propriu poziția privi
legiată a ' ' 
deficitul 
S.U.A. In 
mestru al 
cut, după 
monedei 
vînzările de aur 
„pool“-ului au
1.3 miliarde dolari (din 
care 59 la sută au re
venit Statelor Unite). 
Țările membre au fos' 
nevoite să reumple de
pozitele fondului co
mun cu noi cantități 
de aur. Actuala recru
descentă a „febrei gal
bene" a determinat ia
răși scăderea masivă a 
rezervelor „pool“-ului 
efectuîndu-se vînzărl 
zilnice de aur în va
loare de aproximativ 
320 milioane dolari. 
Situația amintește, în- 
trucîtva, de eforturile

nouă

dolarului și 
bugetar al 
ultimul tri- 
anului tre- 
„ieftinirea" 

britanice, 
ale 

atins

disperate ale miticelor 
Danaide de a reumple 
un butoi fără... fund. 
Criza de încredere în 
valutele capitaliste în
curajează cumpărările 
de aur, în care mulți 
speculanți văd astăzi 
un mijloc de a obține 
profituri rapide si fără 
riscuri.

Iminența unor schim
bări în structura rela
țiilor financiare inter- 
occidentale întreține 
un climat de incertitu
dini, care favorizează 
acțiunile speculative la 
bursele aurului. In 
Wall Street a circulat 
zvonul că guvernul 
S.U.A. ar fi pe punc
tul de a decreta em
bargoul asupra vînză- 
rilor americane de 
aur. Un asemenea em- 
bargou ar declanșa o 

. criză financiară și e- 
conomică de mare 
amploare în lumea oc
cidentală. Tocmai pen
tru a potoli spiritele. 
Casa Albă a trimis — 
lucru neobișnuit — pe 
McChesney Martin, 
președintele Băncii re
zervelor federale ale 
S.U.A., să participe la 
reuniunea de la Basel 
a reprezentanților băn
cilor membre ale 
„pool"-ului.

Unii observatori con
sideră că declarația de 
la Basel a membrilor 
„pool“-ului privind 
menținerea la același 
nivel a prețului auru
lui urmărește să ofere 
„o clipă de răgaz" în 
vederea unor măsuri 
concrete.

Viorel POPESCU

VARȘOVIA 12 (Agerpres). — După cum transmite agenția P.A.P., luni pe străzile Varșoviei au avut loc noi manifestări, provocate de elements iresponsabile, care în zilele de 8 și 9 martie au fost organizatorii acțiunilor din capitala poloneză.Luni, a avut loc un miting la Universitatea din Varșovia. Mitingul a început să se desfășoare într-o atmosferă relativ liniștită. O însemnată parte a celor prezenți și-au exprimat dezaprobarea față de excesele anarhiste de la 8 martie. Alții au încercat să înfierbînte atmosfera și să se pronunțe împotriva conducătorilor universitari.în acest timp, într-o serie de facultăți se desfășurau cursuri normale ; la alte instituții de învățămînt superior au avut loc mitinguri. După aceste mitinguri, la Universitatea de pe strada Cracovia, au apărut grupuri gălăgioase printre care predominau adolescenți. S-au auzit strigăte jignitoare împotriva serviciilor de menținere a ordinei publice, a fost oprită circulația. Milițienii au împrăștiat aceste grupuri. Asupra milițienilor au fost aruncate pietre, precum și două petarde.în a doua jumătate a zilei, inițiativa a fost preluată de elemente huliganice care au întreprins o serie de acțiuni agresive în diferite sectoare ale orașului. înarmate cu bețe și pietre, grupurile i-au atacat pe milițieni. Au fost răsturnate automobile ale miliției, devastat mobilierul cinematografului „Kultura", sparte vitrinele mai multor magazine. Miliția a reușit să pună capăt acestor acțiuni. Au fost răniți 27 de milițieni, opt membri ai detașamentelor voluntare ale miliției și cîțiva activiști pe tărîm obștesc.în cursul operațiunii de restabilire a ordinei, miliția a reținut aproximativ 300 de persoane. Verificarea preliminară a documentelor a arătat că numai 30 din aceștia sînt studenți. Majoritatea covîrșitoare sînt elemente huliganice, persoane care nu muncesc. dintre care multi veniți din localitățile din împrejurimi.Tot luni, anunță P.A.P., la Varșovia a avut loc consfătuirea activului poiitico-obștesc al Capitalei consacrată discutării acestor ultime evenimente. Au avut loc, de asemenea, mitinguri în care oameni ai muncii au cerut să se pună capăt acestor acțiuni.REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA i București Piața „Scîntell”, Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali ș1 dlfuzorll voluntari din întreprinderi șl Instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scintell


