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O dată memorabilă în istoria 
școlii românești 

oTm lumină 
Șl IDEAL PATRIOTIC

UN VAST PROGRAM 
DE ACTIVITATE ÎN FATA 
NOILOR ORGANE DE
PART® SI
JUDEȚENE

9

DE STAT

Răspunderea pentru
nerespectarea termene
lor la investiții revine
ministerelor în cauză

Anchetă pe șantiere din județele lași și Bacău

Desfășurată la o lună după ce și-au 
început activitatea noile organe de 
conducere ale județelor, consfătuirea 
din zilele de 21—22 martie de la Co
mitetul Central al P.C.R. a prilejuit 
bilanțul activității desfășurate pen
tru aplicarea hotărîriîor Conferinței 
Naționale și a măsurilor în legătură 
cu noua împărțire admînistrativ-teri- 
torială a țării, precum și analizarea 
sarcinilor de viitor ale comitetelor 
județene de partid și consiliilor popu
lare județene.

Deși extrem de scurtă, perioada 
care a trecut de la constituirea noi
lor organe de conducere ale județe
lor a arătat că acestea au pornit la 
drum „cu dreptul", depun o muncă 
intensă și rodnică.
~ Trăsătura caracteristică a îmbună

tățirii organizării administrativ-teri- 
toriale a țării, ea și a tuturor acțiu
nilor de amploare inițiate do. partid, 
constă în aceea că s-au făcut, cu par
ticiparea activului de partid si de 
stat, a specialiștilor, a maselor de 
cetățeni, fiind supuse unei ampla 
dezbateri publice ; întreaga des
fășurare a acestei- vaste acțiuni 
a relevat o dată mai mult ca
pacitatea politică si organizatorică a 
partidului nostru. Tncetătenirea prac
ticii de a consulta masele' în probi .e- . 
mele hotărîtoare pentru destinele na- -Ș 
țiunii reprezintă o ilustrare grăitoare 
a profundului democratism al or"n- 
duirii noastre, a largii participări a 
maselor la conducerea treburilor ob
ștești.

Lichidarea verigilor intermediare, 
înlăturarea fenomenelor de parale- 

, lism și suprapunere, de dispersare 
nerațională a forțelor, au creat un 
cadru organizatoric mai adecvat afir
mării plenare a forțelor creatoare 
ale poporului, mai bunei valorificări 
a potențialului material și uman al 
tuturor orașelor și comunelor. Au 
fost create condiții pentru ridicarea 
pe o treaptă calitativ superioară a 
activității organelor locale de part’d 
și de stat, pentru mai buna gospodă
rire a județelor, orașelor și comune
lor, pentru satisfacerea cerințelor 
populației. înfăptuirea întocmai a 
prevederilor Constituției privind . de
plina egalitate și dezvoltarea frăției 
dintre oamenii muncii români și cei 
de alte naționalități, pentru lărgirea 
democrației socialiste. Dar, așa cum 
sublinia tovarășul Nicolae Ceausescu 
în expunerea prezentată Ia încheie
rea lucrărilor consfătuirii : „nici un 
cadru organizatoric nu rezolvă de la 
sine problemele. Hotărîtor pentru în
făptuirea măsurilor stabilite de Con
gresul al IX-lea și de Conferința 
Națională, pentru asigurarea mersului 
rapid înainte în toate sectoarele so
cietății .socialiste, este felul în care 
organele de partid și de stat, organi
zațiile de partid, comuniștii vor s'ti 
să muncească, să-și ducă la îndepli
nire sarcinile ce le revin. Noua struc
tură organizatorică impune ca încă 
de la început să se realizeze o coti
tură hotărîtoare în munca de partid 
și de stat; fără aceasta nu se poate 
asigura realizarea în bune condiții 
a mariloi sarcini care ne revin".

In cadrul lucrărilor consfătuirii au 
fost dezbătute problemele actuale 
ale activității economice și socîal-cul- 
turale aflată în .fața noilor organe și 
instituții create în județe, sarcinile 
de viitor, trasîndu-se un vast și cu
prinzător program de activitate.

Așa cum s-a arătat în expunerea 
secretarului general al C.C. al P.C.R., 
comitetele județene de partid tre
buie să pună în cențrul activității lor 
înfăptuirea planurilor economice ale 
tuturor întreprinderilor republicane 
și locale din raza lor de activitate. 
Munca fiecărui comitet județean, mu
nicipal, orășenesc sau comunal, a fie
cărei organizații de bază, a fiecărui 
comunist, trebuie judecată după felul 
în care militează și înfăptuiesc ho- 
tărîrile de dezvoltare economică-so- 
cială din raza teritorială în care lu-

crează^ după contribuția adusă la 
dezvoltarea generală a țării.

Stadiul de dezvoltare în care am 
ajuns determină cu acuitate acorda
rea unei atenții primordiale ridicării 
calitative a întregii .activități econo
mice. în acest sens, pe primul plan se 
pune continuarea și finalizarea vastei 
acțiuni inițiate de partid privind or
ganizarea științifică a producției și a 
muncii, ca o cerință obiectivă, dictată 
de progresul tehnic contemporan, de 
amploarea și complexitatea sarcinilor 
care stau în fața economiei națio
nale în etapa desăvîrșirii construcției 
socialiste. Numai imprimînd acestei 
acțiuni caracterul unui proces conti
nuu și nu al unei „campanii", apli- 
cînd fără 
rezultatele acestei acțiuni, se poate 
realiza' un progres- substanțial și ra
pid în activitatea întreprinderilor.

O preocupare neslăbită sînt chemate 
să manifeste organele de conducere

întîrziere în producție

Partidul nostru a subliniat în repetate rînduri sarcina realizării ritmice, 
din primele luni ale anului, a lucrărilor de construcții-montaj pe șantierele 
noilor obiective de investiții. Ce concluzii se desprind acum, spre sfîrșitul 
primului trimestru, din activitatea unor șantiere de construcții industriale 
din județele Iași și Bacău ?

ȘANTIERUL ȚESÂTORIEI DE
MĂTASE „VICTORIA"-IAȘI

Goluri în apro
vizionarea cu 
materiale

Țesătoria de mătase „Victoria" din 
Iași este unul din obiectivele impor
tante ce se ridică în noua zonă indus
trială a orașului din inima Moldovei. 
La sfîrșitul anului în curs, fabrica va 
intra parțial în funcțiune. Construc
torul însă — întreprinderea de con- 
strucții-montaje 4 Iași — trebuie să 
termine încă în acest an întreaga 
construcție a noii întreprinderi sub 
forma unei hale monobloc, împreună 
cu blocul administrativ și celelalte 
anexe. în anul viitor, urmează să fie 
achiziționat restul utilajelor pentru 
a se întregi capacitatea proiectată.

Tocmai în acest scop constructorii

Numai 
rosturile 
care le 
în afirmarea unei națiuni, 
ca și în împlinirea fie
căruia dintre noi, putem 
înțelege în toată mărea
ța lui semnificație 
de la 24 martie 
prin care se. hotăra 
bătrînul așezămînt 
Iar de la mînăsfirea Sf. 
Sava din București 
limba de predare să fie 
pe viitor româna. Se 
împleteau în acest act 
istoric o îndelungată tra
diție de afirmare a lim
bii românești în scris și 
cultură, urgente impera
tive politice ale prezen
tului și clarvăzătoare nă- 
deidi viitoare. <•

Înaintea unui învăță- 
mînt organizat de con
ducerea vreunuia din 
statele române, inițiati
vele le-au avut multe 
qenerații de dascăli mo
dești, care, la lumină de 
opaiț, învățau harnici u- 
cenici să aștearnă „lim
ba dulce și-nțeleaptă” a 
poporului.1 Româna își 
dăduse marile examene 
în ce privește capacita
tea sa de expresie ar
tistică, științifică și cul
turală prin operele lui 
Dimitrie Canfemir, ale 
cronicarilor, prin retorica 
lui Varlaam și Anfim Ivi- 
reanul, prin versurile lui 
Dosoftei și lenăchiță Vă- 
cărescu. împreună cu 
corifeii Școlii ardelene, 
care încercaseră cei din
ții să dea limbii româ
nești canoanele gramati
cale, lenăchiță vedea 
la sfîrșitul secolului 
XVIII necesitatea institu-

cugefînd la 
profunde pe 

are învățătura Virgil CANDEA

actul 
1818 
ca în 
șco-

contribuji? lor la împli
nirea idealurilor româ
nești. Intre aceștia, lor- 
dache Golescu s-a re
marcat prin opera sa fi
lologică și prin aceea de 
promotor al studiilor 
folclorice.

Convingerile cărturari
lor înaintați, ale purtăto
rilor entuziaști ai idea
lurilor fării, necesităj'le . 
vitale ale unei societăți 
care se atla în ajunul 
răscoalei din 1821, în 

■ care se nășteau luptăto
rii de pe baricadele din 
1848, erau clare. A- 
cești cărturari erau 
hotărîfi „a așeza și a 
pune la orînduială a- 
ceastă școală româneas
că". Ei credeau că a- 
ceasfă școală româneas
că trebuie așezată în cea 
dintîi institute de învă- 
|ămîrit a fării, Academia 
domnească de la Sf. 
Sava. Iar în acest scop 
— declarau ei — „n-am 
încetat cercetînd, ca să 
găsim pe vreunii din 
dascălii români care să 
aibă această știință și să 
poată învăfa pre ucenici 
chiar în limba noastră 
cea românească".

Indreptăfirea . acesjei 
initiative s-a dovedit 
prin faptul că asemenea 
dascăli existau și că de 
pe întreg cuprinsul pă- 
mîntului românesc s-au 
adunat de îndată tineri 
dornici să le asculte în- 

- văfăturile în limba stră
moșilor lor.

Școala românească a 
lost de la începutul ei

ționalizării limbii româ
ne prin transformarea ei 
în instrument de educa
ție, de formare a tinere
lor generații. Testamen
tul său literar asocia 
două idealuri pe care le 
judeca pe bună dreptate 
egale : „Creșterea limbii 
românești / și-a patriei 
cinstire".

In Transilvania se 
creaseră școli româ
nești cu cîteva secole 
înainte pe lîngă biserici, 
ca cea de la Sf. Nicolae 
din Scheii Brașovu
lui. Inițiativele oficiale 
din Moldova datau de 
la sfîrșitul secolului al 
XVIII-lea. lacov Sfama- 
fi propuse introduce
rea limbii române la 
Academia Domnească 
din lași, propunere pe 
care o va realiza parțial 
în 1814 cărturarul și pe
dagogul Gheorghe A- 
sachi, prin- cursurile sale 
de- inginerie.

La 24 martie 
loan Caragea
vod întărea printr-un hri
sov o anafora a eforilor 
școlilor din Țara Româ
nească, din 6
1818, prin care se ce
rea domnitorului „să li 
se dea voie să întoc
mească școală româ
nească cu dascăli ' iscu
siți și episfimoniki (în- 
vățafi)". Propunerea ve
nea din partea unor 
bărbați vrednici pentru

au început, din capul locului, lucră
rile la întreaga hală și nif pe etape, 
cum se prevăzuse inițial. Măsura a- 
plicată s-a dovedit rațională și pen
tru faptul că venirea iernii a găsit 
închise locurile de muncă de la sec
ția preparație, de la țesătorie, de la 
repansat, de la sectorul de finisaj. S-a 
putut astfel lucra la canalele tehno
logice, la pardoseli și soclurile utila
jelor, la finisările interioare — lu
crări pe care trebuie să le execute, 
în principal, constructorii în trimes
trul I din acest an.

Cît anume din sarcinile primului 
trimestru s-a realizat în lunile ia
nuarie și februarie ? Ing. Vasile 
Anastasiu, șeful șantierului, preci
zează : „In primele două luni ale anu
lui, ne-am îndeplinit integral planul 
valoric. Am intrat în martie cu 75 la 
sută din planul trimestrial realizat. 
In această perioadă, am terminat de
pozitele de utilaje și secția repansat 
pe care le-am predat beneficiarului 
cu aproape 30 de zile înainte de ter
men. Avansată este și construcția 
secției preparație".

— Cum se prezintă celelalte lu
crări din punctul de vedere al sta
diilor fizice 1

—. Din păcate, sîntem în situația să 
, șpuneip. că. avem rămîneri în, urmă. 

Recunoaștem că acest lucru se dato
rează într-o oarecare măsură și nouă. 
N-am reușit să terminăm încă din 
decembrie anul trecut instalațiile de 
încălzire în interior și, de aceea, nu 
s-a putut lucra totdeauna cu spor. 
Am fost nevoiți să apelăm la soluții 
de provizorat, ceea ce a îngreunat 
lucrul Dar au fost și alte cauze care 
nu au depins de noi.

Și ca acestea să nu fie amintite 
doar în general, interlocutorul a so
licitat adjunctului său, inginerul Fa
bian Scharissth, și contabilului șef al 
șantierului. Ion Popescu, să le preci
zeze în cifre și fapte. Ni s-a arătat 
că lipsa betoanelor și mortarelor, pe 
care baza de producție a I.C.M.—4 
nu dovedește să le trimită la timp, 
a diminuat mult ritmul de lucru pe 
șantier. In loc de 180 mc de betoane, 
cît sînt necesare pe zi pentru a se 
lucra în două schimburi, abia dacă 
se livrează. 50 Ia sută.

— Din această cauză, betoniștii au 
stat zile întregi fără să lucreze — 
ne spune Ștefan Juravlea, șeful bri
găzii de betoniști. Acum ziua s-a 
mărit, a început să se încălzească și 
am putea lucra permanent în două 
schimburi complete. Dar nu o facem 
decît sporadic.

1818, 
Voe-

martie

/

cele

de-

(Continuare în pag. a III-a)

lucrărilor agricole în
Argeș.

(Continuare 
în pag. a IV-a)

a aparut

Paul EVERAC

Deliberarea actului uman

(Continuare în pag. a Il-a)

In Editura politică

ce Întreprindeți pentru
A CÎȘTIGA TIMPUL PIERDUT?
Lucrările agricole de primăvară se desfășoară în ritm 

tot mai intens, îndeosebi in zonele din sudul și vestul 
țării unde au fost însămînțate suprafețe mari cu culturi 
din prima urgență. Potrivit datelor centralizate la Con
siliul Superior al Agriculturii, pină la 21 martie au fost 
însămînțate circa 450 000 ba cu culturi din prima epocă. 
Pină Ia aceeași dată, in întreprinderile agricole de stat 
s-au insămințat 55 la sută din suprafețele prevăzute 
pentru prima epocă, iar în cooperativele agricole, 34 la 
sută. în total, mazărea a fost însămînțată pe 74 lă sută 
din suprafața ce revenea pentru această cultură coo
perativelor agricole, sfecla pe 31 la sută, lucerna 46 
la sută, legumele 17 la sută, cartofii timpurii și de vară 
pe 31 la sută.

însă.mînțările sînt mai avansate în cooperativele agri
cole din județele Arad, unde s-au realizat 79 la sută 
din prevederile pentru epoca I, Buzău — 77 la sută, 
Prahova — 68 la sută, Ialomița — 62 la sută, Mehedinți 
— 60 la sută. Din pălcate, alături de județele avansate 
la această lucrare sînt altele care, în condiții apropiate, 
au rămas mult în urmă. în județul Galați s-au însămîn- 
țat numai 17 Ia sută din prevederi, Brăila — 39 la sută, 
Constanța 45 la sută, Dolj — 39 la sută, Teleorman — 
43 la sută. Diferențe mari, care nu se explică numai 
prin condițiile pedoclimatice, există și între unitățile 
agricole de stat. în timp ce întreprinderile agricole 
de stat din cadrul trustului Oltenia au terminat în 
întregime semănatul culturilor din prima epocă, cele

din trustul Argeș au realizat numai 23 la sută, iar 
din trustul Galați 61 la sută.

Ritmul mai intens de lucru din ultimele zile 
monstrează că există posibilități pentru terminarea la 
timpul optim a semănatului, ca și a celorlalte lucrări, 
în prezent este necesar ca toate comitetele ju
dețene de partid, direcțiile agricole, uniunile coopera
tiste, ca și Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea 
Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să 
intensifice controlul efectiv pe teren, să acorde sprijin 
operativ la fața locului pentru rezolvarea diferitelor 
probleme ce se ridică în campanie. Ținînd seama de 
condițiile specifice din acest an, cînd pămîntul are 
puțină umiditate, de faptul că timpul este intîrziat, tre
buie să se asigure un. nivel calitativ ridicat al lucrări
lor astfel ca ceea ce s-a pierdut prin întîrziere să se 
cîștige prin calitate ireproșabilă. Este necesar ca în 
următoarele zile să se termine grăpatul pe toate su
prafețele cu ogoare și semănături de toamnă. Totoda
tă, trebuie să se urgenteze și alte lucrări importante 
cum sînt plantările la vii și pomi, amenajările noi și 
reamenajările pentru irigat la legume, întreținerea pă
șunilor și fînețeior naturale.

IN PAGINA A 3-A A ZIARULUI publicăm cîteva 
constatări privind desfășurarea 
județele Ialomița și

Decor de primăvară pe întinsul Bărăganului Foto : M. Andreescu

NICOLAE CEAUȘESCU

Expunere la Consfă-

tuirea de la C.C. al P.C.R

cu conducătorii orga

nelor de partid și ai

consiliilor populare

județene
22 martie 1968 —

Broșura a fost tipărită 
intr-un tiraj de masă.

DECORURI
FĂRĂ PIESA

finlandez

Cunoașterea implică, 
după cum am arătat in
tr-un articol anterior, o 
înmănunchiere de metode 
riguroase de cercetare, 
conduse de spirit critic. 
La rîndu-i, acțiunea nu 
trebuie înțeleasă ca un 
simplu act spontan al spi
ritului. Faptele noastre ne 
angajează întreaga per
sonalitate ; orice împli
nire pe plan concret im
plică o amănunțită cum
pănire prealabilă ; efi
ciența actului, răsfrânge
rea lui asupra celorlalți 

1 oameni, urmările lui de
părtate, implicațiile lui 
eventuale, priincioase sau 
defavorabile colectivității,

. trebuie sâ facă din partea 
fiecărui om obiectul unui 
examen îndelung. In a- 
ceastă privință, nu vom 
face deosebire între ac
tivitatea unor oameni de 
știință, care săvîrșesc o 
invenție ce poate"schimba 
felul de viață al întregii 
omeniri, și omul a cărui 
activitate se desfășoară 
într-o arie mai restrînsă 
a vieții sociale..

Fiecare faptă comportă 
o responsabilitate morală, 
față de sine și mai ales 
față de ceilalți : lipsa de 
conștiinciozitate în activi
tatea profesională, inco

rectitudinea în raporturile 
cu ceilalți oameni, o pe-

de Ion BIBERI

deapsă nemeritată sau 
prea sever aplicată unui 
copil, actele impulsive sau 
necontrolate, pot conduce

opinii

adesea la urmări grave și 
neprevăzute asupra vieții 
sociale. Nu ne referim 
numai la cazuri extreme.

Am vrea să stăruim asu
pra faptului că flecare 
act omenesc comportă ur
mări asupra vieții sociale: 
automobilistul care-și 
conduce vehiculul sub in
fluența alcoolului poate 
pricinui accidente; tînărul 
frivol, care nu vede în că
sătorie partea de răspun
dere în întemeierea unei 
familii, își expune prin 
divorț copiii la greutăți de 
educație și’ suferință ne
meritată ; un cuvînt ne- 
șupravegheat sau o învă
țătură greșită a unui edu
cator pot crea deprinderi 
vicioase de qîndire și ac
țiune la cppiii receptivi, 
pe tot restul vieții; lucră-

torul care-și face lucrul 
de mîntuială prejudiciază 
colectivitatea prin pier
deri materiale ; medicul 
distrat poate crea la a- 
numiți bolnavi, prin gre
șeli de diagnostic sau de 
prescripție, obsesia bolii, 
agravîndu-le starea.

Dar nu numai activita
tea profesională, ci și ac
țiunile în aparență neîn
semnate, adesea uitate de 
făptuitori, vor crea reper
cusiuni multiple asupra 
ambianței sociale. Modul 
de comportare și mai ales 
vorbirea oamenilor, cu-

Deunăzi am vizitat în treacăt o cra
mă făcînd parte dintr-un restaurant 
binecunoscut. Și am găsit-o foarte pe 
plac. Măsuțele bine întocmite, cu fru
moase linii 'de stil popular, tot așa și 
scaunele și pernele și fețele de masă, 
apoi firidele și grinzile, sfîlpii și cana
turile ușii, pardoseala și tavanul, toată 
decorația era meșteșugită cu gust și 
pricepere. Erau și ospătarii îmbrăcafi 
cum se cuvine la o cramă care vrea 
să sugereze legătura cu obîrșia acestui 
plin de miresme așezămînt, era și 
tejgheaua largă și încăpătoare, iar în 
dreptul ei stăteau, pline de ispită, bu
toiașele cu cep. Erau, în fine, și cîțiva 
mușterii. Ca lucrul să fie complet și 
crama cramă, lipsea un singur amă- 
.nunt din butoiașe : vinul. M-am intere
sat și tovarășii mi-au răspuns cu un 
zîmbet plin de simpatie : „He-he, vi
nul s-a terminat, anul ăsta I poftiți la 
toamnă, dacă vreți vin din butoi". A- 
tunci m-am gîndit că poate n-am înțe
les eu bine ce e o cramă și privind 
la mese am văzut oamenii bînd bere, 
vin îmbuteliat și diverse alcooluri, ca 
în orice altă locantă. Și am plecat, cu 
gîndul să mă întorc la toamnă, ca să 
dau de gust specificului localului.

Și am recapitulat : stîlpi, perne, ma
rame, olane, oameni îmbrăcați, firmă,

utilaj, investiție. Tn fine, peisaj natu
ral superb. Și cînd colo, nu’ e vin.

„S-a terminat stocul", mi-au spus, 
zîmbind foarte simpatic și puțin indul
gent tovarășii ospătari. Se poate. Dar 
atunci crama nu mai e ce pare să fie, 
nu mai răspunde la apelativul ei și tot 
ce e acolo îmbracă o destinație ală
turi. Scaunele rămîn la fel de frumoa
se, grinzile la fel dezbine lustruite, dar 
a dispărut substanța, sucul subtil care 
unea toate aceste lucruri, care chema 
și potrivea aceste lucruri făcîndu-le 
să însemne ceva. S-a scurs nițel din 
însemnătatea locului, din menirea lui, 

■ din grija și din sacrificiile cu care a 
fost orînduif. S-a scurs noima lui, în 
lipsa căruia restul rămîne un cadru, o 
împreunare de obiecte, un simplu stil. 
Atunci lucrurile decad ia rangul de 
lucruri, rămîn în ele însele, lucruri 
și atît, se reifică cum se zice mai nou. 
O dată cu vinul, ospătarii din cramă 
cărau de la butoi și semnificația locu
lui, o duceau în căni și o serveau. In 
căni se afla și semnificația locului, 
cum într-o plăcintărie semnificația e 
plăcinta și înfr-o mustărie mustul. Vol
nic e oricine să bea și altceva, dacă 
îi face plăcere, dar cramă fără bu-

încă de la primele contacte pe care 
le-am avut în Finlanda, în cadrul vizitei 
delegafiei de ziariști români, am putut 
cunoaște aspecte majore ale vieții po
litice și sociale din această Jară. Am 
întîlnit un șir de personalități, cu care 
am purtat conversații despre preocupă
rile Finlandei pe tărîmul dezvoltării sale 
economice, tehnico-știintifice, culturale, 
ca și în domeniul politicii externe.

Nu se poate vorbi despre economia 
finlandeză fără a aminti, în primul rînd, 
de locul ce-l ocupă în cadrul ei va
lorificarea avuțiilor forestiere ale tării. 
„Industria forestieră și de prelucrare a 
lemnului este unul din sectoarele de 
bază ale economiei, fiind în același timp 
și principalul domeniți de export” — 
ne spunea dl. Klaus A. Sahlgren de la 
Ministerul de Externa al Finlandei. Pro
dusele din lemn reprezintă 68 la sută 
din volumul total al exporturilor, subli
nia domnia sa, arătînd că Finlanda se 
situează pe locul al patrulea pe plan 
mondial în ce privește produefia de 
celuloză și pe locul nouă în produefia 
de hîrtie.

în același timp însă, n-au fost neglijata 
sectoare de bază ale industriei grele. 
Deși pufin bogată în resurse naturale — 
singurul zăcămînf de care dispune Fin
landa fiind cuprul (cu o produefie a- 
nuală de 150 000 tone de concentrate 
de cupru), finlandezii și-au creat o pu
ternică industrie constructoare de ma
șini, mecanică, de construcții navale și 
electrotehnică, Bazată pe importurile de 
minereuri de fier din Africa, America 
de Sud și Suedia, industria metalurgică 
este azi un sector însemnat în cadrul 
economiei naționale.

Aflîndu-ne la Kemi, oraș în nordul 
Finlandei, am făcut un popas la fabrica 
de celuloză și hîrtie „Veitsiluoio” care 
realizează 20 la sută din totalul pro
ducției nafionale de hîrtie. Liniile teh
nologice de producere a hîrtiei și ce
lulozei sînt automatizate — ne-a spus 
un reprezentant al întreprinderii — a- 
dăugînd că fiecare a zecea mașină de 
prelucrare a lemnului din lume este de 
fabricafie finlandeză.

La șantierele navale „Wărtsilă" din 
Helsinki se construiesc mari spărgătoare 
de gheafă Diesel electrice pentru rutele 
polare. Aflîndu-ne acolo, am putut ur
mări fugitiv activitatea în jurul cîtorva 
nave de proporții aflate în lucru. Acest 
șantier a construit, de la înfiinfarea sa, 
un mare număr de spărgătoare de 
gheafă — ne-a spus inginerul Hans 
Groop. Vase construite aici, sau la șan
tierele navale de la Turku, navighează 
sub pavilioanele unui mare număr de 
|ări.

O dată cu dezvoltarea economică, 
Finlanda tinde să-și lărgească continuu 

extern. în acest sens, 
o politică comercială 
de intensificare a

relafiile pe plan 
ea promovează 
fără discriminări,

(Continuare în pag. * Il-a) Dan MUNTEANU

(Continuare în pag. a V-a) (Continuare în pag. a V-a)
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I Pe cerul 
I Lotrului
I
I
I
I
I
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S-a întâmplat pe Lotru. Soția 
unui constructor cobora spre co
lonia șantierului, cu un copil în 
brațe. Dislocat de dezgheț, un 
colț de stîncă s-a prăvălit, acci- 
dentînd-o grav. Medicul, sosit 
grabnicxla fața locului, a indicat 
transportarea urgentă la spital. 
Cum și cu ce ? Numai un eli
copter putea ateriza. In timp ce 
doctorul acorda primul ajutor, 
inginerul Gheorghe Cocoș, direc
torul grupului ele șantiere, lansa 
în eter uu S.O.S. L-a recepționat 
Bucureștiul. Curînd, pe cerul Lo
trului s-a arătat un elicopter șl 
oamenii au răsuflat ușurați. Acum 
soția mecanicului Nicolae Isache 
se află în afara pericolului.

Clopoțelul!
Afacerile îi mergeau strună. 

Ion Spînu, profesor de limba ro
mână și, totodată, director adjunct 
la Școala generală nr. 23 din 
Craiova, își strămutase catedra 
acasă. Concret: medita elevii 
„slabi" din clasele la care preda 
chiar domnia-sa. Și mai concret: 
ce nu făcea la clasă, din obliga
ție profesională, îndeplinea acasă 
contra bani peșin. Ulțraconcret: 
a dat peste el controlul ministe
rului (urmare a sesizării noastre) 
și î s-a reamintit politicos despre 
etica profesională. Apoi a fost 
destituit din funcția de director, 
mutat disciplinar la altă școală 
și scos din orice comisie de exa
mene pe timp de doi ani. Con
chidem că este o măsură justă 
și — sperînd că „lecția" a fost 
bine înțeleasă — sunăm de re
creație.

Sistematizarea satelor 
este o acțiune extrem de 
vastă, întrucît cuprinde1 
practic aproape întregul 
teritoriu al țării, și tot
odată extrem de complexă, 
întrucît presupune cunoaș
terea și corelarea unei 
multitudini de realități de 
ordin natural-geografic, 
social, economic. în esență, 
este vorba de 
istoric, ivit din necesitatea 
de a se încadra 
așezări rurale, 
de-a lungul veacurilor, în 
noua structură social-eco- 
nomică. O dată cu noua or
ganizare administrativă, a- 
cest proces — ale cărui 
linii directoare au fost sta
bilite la Conferința Na
țională a P.C.R. — intră 
în faza înfăptuirii lui diri
jate, pe scară națională, 
începînd chiar cu acțiunea 
de delimitare a comunelor 
de către noile consilii 
populare județene provi
zorii. * '
cunoaște 
lucru cele mai 
pentru investigarea tere
nului, 
criteriilor de sistematiza
re la marea diversitate de 
aspecte locale, ne-am a- 
dresat unor specialiști care 
au întreprins in acest do
meniu cercetări concrete; 
Acești specialiști, pe care 
i-am întrunit în jurul unei 
mese rotunde, sînt : Mioara 
Matei, arhitect . proiectant, 
șef, Lucian Popeia, inginer’ 
proiectant șef, dr. Eugen 
Popescu, inginer-șef de 
sector — toți de la Insti
tutul de studii și proiectări 
agricolă (I.S.P.Â.) și Ioan 
Matei, șef de secție la Cen
trul de sociologie.

Mioara Matei : Mă voi 
teferi la studiile întreprin
se în zonele Mediaș și 
Șomcuta Mațe, județul 
Maramureș împreună cu 
colegii de institut, cu care 

lucrat. Complexitg- 
aspectelor care tre- 

investigate presu- 
‘ — a-

un proces

rețeaua de 
constituită

Iată de ce, spre a 
metodele de 

adecvate

pentru aplicarea

Lucian Popeia : Desigur 
că printre aspectele care 
trebuie in modul cel mai 
atent și mai complex in
vestigate pe teren sînt cele 
referitoare la condițiile 
naturale și social-economi- 
ce ale teritoriului. O anu
me, configurație specifică a 
teritoriului poate determi
na chiar modul de siste
matizare a rețelei de loca
lități. în zona Șomcuta, de 
pildă, din pricina existen
ței unor văi largi, ușor 
accesibile, s-a putut pre
coniza constituirea unor 
comune relativ mai mari 
decit in zona Mediașului, 
mai accidentată, traversa
tă de văi mai înguste, izo
late între ele. Cum e și 
firesc studiul acestor con
diții natnrale, sub aspec
tul utilizării solului în mod 
rațional, cu maximum de 
eficiență, interesează în 
gradul cel mai înalt, întru- 
cît agricultura constituie 
ocupația de bază și sursa 
principală de venituri a 
populației sătești. Sistema
tizarea satelor trebuie în
făptuită în condițiile unei 
valorificări mai bune a a- 
ccstor resurse naturale.

Eugen Popescu : Valori
ficarea superioară a fon
dului funciar agricol re
prezintă, după părerea 
noastră, una din probleme
le de bază 
plexă de 
dezvoltare 
vestigarea 
chipa i de

voltare, au absorbit forța 
de muncă din agricultură 
în mod nejudicios, lipsind 
ogoarele satelor din jur de 
mină de lucru. Fiindcă, lu- 
crindu-se necorelat între 
departamente, aceste 
n-au fost pregătite 
printr-o mecanizare cores
punzătoare, să preîntîmpi- 
ne'asemenea fenomene ne
dorite. Unii continuă să 
gîndească astfel : '„De ce 
să facem investiții în uni
tățile agricole din zona cu
tare dacă acolo se dezvol
tă un centru industrial ?“. 
Si' atunci se ivesc necoh- 
cordanțe din care pierd 
atît industria, cît și agri
cultura. Or, rostul unor 
astfel de studii de siste
matizare este depistarea u- 
nor asemenea discordanțe, 
indicarea unor căi pentru 
eliminarea lor.

Mioara Matei : O dată cu 
examenul critic, ies în evi
dență și elementele 
perspectivă, care trebuie 
fie extinse, încurajate.

Astfel se eontnrează

sate
ca,

de 
să

I
j Unghiul
| astenizării
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La intersecția străzii Căpitan 
Preoțescu cu Intrarea Drăgușa 
(București) are loc zilnic un 
spectacol ăsfănizahl. W Aceste 
două înguste artere de circula
ție formează un „unghi de difi
cultate" care tentează pe in
structorii școlilor auto și pe con
ducătorii, în devenire, ai vola
nului. Locul s-a transformat în 
infern : se concentrează aici 
autoipobile din întregul munici
piu — și, credeți-ne, candidații 
la șoferie știu să insiste ! 
Scrîșnet de frîne și de roți, ex
presii „plastice", fum de eșapa
ment și un „du-te vino" de 
mușuroi, încît bieții locuitori 
din preajmă sînt de-a dreptul 
îngroziți. Această isterie auto
mobilistică este o sfidare la a- 
dresa ordinii publice, a civiliza
ției. Reamintim organului de 
circulație din Inspectoratul mi
liției Municipiului București că 
liniștea, sănătatea, securitatea 
personală sînt drepturi cetățe
nești elementare, 
unghiul de exercițiu 
locuri mai potrivite.

Craca e
subțire

s

Strămutafi 
șoferesc în

I

am 
tea 
bule 
pune lucrul în echipă, . 
vînd un caracter „interdls- 
ciplinar", în sensul în care 
Dimitrie Guști îl recoman
da în cercetările sociologice 
do teren. La aceste co
lective, potrivit obiective
lor ce ni le-am propus, au 
luat parte diferiți specia
liști : geografi, pedologi, a- 
gronomi, silvo și hidroame- 
lioratori, economiști, urba
niști. 
Această 
leotivă, 
activității, 
fruntare 
punctelor 
bineînțeles pț baza unor 
active schimburi 
pinii — astfel că 
propusă în final e 
nti numai într-un 
sens, ci din toate punctele 
de vedere.

Alt aspect important, de 
ordin metodologic : „vi
zita" efectivă pe teren tre
buie precedată de o se
rioasă documentare. Tre
buie cercetate în prealabil 
hărți și fotograme ale zo
nei, datele statistice, topo
grafice, monografii, ca și 
diverse studii. întocmite de 
organele locale sau de la 
centru, referitoare la zona 
respectivă. în cursul ope
rației de documentare am 
folosit și asa-numitele 
„fișe de sat". Aceste fise 
se întocmeau de autorită
țile fiecărei comune, 
conțineau acele date, 
cuorinse în evidențele 
tistice, dar care erau 
solut necesare pentru 
noașterea profilului loca
lităților.

etc.
co

energeticieni 
colaborare 

pe tot parcursul 
permite o con- 
permanentă a 
de vedere —

în acțiunea com- 
sistematizare și 

a satelor. în
de către e- 
lucru pentru 

sistematizare a situației 
de fapt se face prin prelu
crarea de date pe o perioa
dă cît mai lungă de timp, 
bentru a permite o privire 
critică exigentă a folosirii 
potențialului natural, con
comitent cu formularea 
pe specialități, încă din 
faza de teren, a propune
rilor de îmbunătățire. Pu
nerea de acord între pro
puneri se realizează în 
faza următoare de elabo
rare a studiului de siste
matizare, cînd se ține sea
ma de interacțiunea dintre 
ramurile de producție și 
aspectele economice de 
dezvoltare ale zonei. Abor- ’ 
dînd în acest sens studiul, 
colectivul de lucru pentru 
zona Mediaș a constatat, 
de pildă, deficiente în fo
losirea terenurilor agri
cole. Cauza principală a 
acestei situații pleacă de la 
repartizarea unor culturi în 
neconcordanță cu caracte- .1 
riâticile specifice • zonei. în 
pofida tradiției și a reco
mandărilor științei, în zona 
Mediașului, cea mai mare 
parte din suprafețele ara
bile au fost cultivate cu 
cereale păioase și porumb 
și într-o mică măsură — 
circa 11 la sută din supra
fața arabilă — pentru baza 
furajeră, pe care să se 
sprijine creșterea intensivă 
a animalelor:

Lucian Popeia ; Dar cu
noașterea condițiilor natu
rale și ecologice nu este 
suficientă pentru elabora
rea unor soluții judicioase. 
Datele obținute trebuie 
corelate cu altele, privind 
nevoile de aprovizionare 
ale populației urbane din 
zonă, nevoile de materii 
prime ale industriei, cu ac
tivitatea altor ramuri și în 
special cu modul de utili
zare rațională a forței de 
muncă. Or, lipsa 
studii privind sistematiza
rea locală a făcut să apară 
neconcordante pe plan lo
cal. de gentil celor consta
tate în zona Med’aș. Aici, 
c-’n-trele industriale (Me
diaș. Copșa Mică), în dez-

/

o 
ierarhizare a localităților 
potrivit perspectivei lor de 
dezvoltare rațională, ce 
ține seamă de cerințele a- 
gricole și urbanistice (ra
port optim între așezare și 
teritoriul agricol aferent, 
posibilități lesnicioase <le 
acces, de amplasare în te
ritoriu) și de economicita
te (folosirea unor investiții 
existente, concentrarea 
populației la uh volum 
care permite dotarea și e- 
chiparea edilitară în mod 
judicios)." Cu alte cuvinte, 
rezultă o nouă hartă, în 
care localitățile se regru
pează în jurul .unor nu
clee de gravitație, vii
toarele centre de comună. 
Unele din ele. care exerci
tă o atracție mai largă, zo
nală, prevăzute să deser
vească, Ia rîndul lor, mai 
multe centre de comună, 
vor urma o evoluție mai 
dinamică. Criteriile de or
din general trebuie aplica
te cu dișccrnămînt, cu su
plețe, potrivit condițiilor 
locale.

Eugen 
deauna 
pale ale 
tematizare 
I.S.P.A. : 
te, în primul rînd, de 
potențialul agricol al zonei. 
Se știe că, în afara zooteh
niei, dintre ramurile pro-, 
duoției ■agricole, mari ./con
sumatoare de forță de mun
că, îndeosebi pentru 
zonele accidentate, sînt vi
ticultura și pomicultura. E- 
vident că acest aspect nu 
trebuie să scape din vede-

Popescu : întot- 
variantele princi- 
studiilor de sis- 
: întocmite de
au fost defini- 
primul rînd,

rile celor care stabilesc 
concenirarea și sistemati
zarea satelor. '

Lucian Popeia : Pentru 
zona Șomcuta, de pildă, 
am elaborat două variante 
de bâză : una, care pre
vede dezvoltarea maximă 
a pomiculturii, alta — îm
bunătățită — care ține 
seama și de alte cerințe 
(aprovizionarea orașelor, 
utilizarea optimă a forței' 
de muncă). Pentru zona 
Mediașului am prevăzut 
trei variante de bază. Me
toda mi se pare fructuoasă 
și aș recomanda-o tuturor 
colectivelor cârje lucrează 
la sistematizarea satelor. 
Ea permite comparația, a- 
legerea și fundamentarea 
soluției optime.

loan Matei : Populația se 
compune din colectivități 
care au viață și trăsături 
proprii, anume obiceiuri, 
tradiții și tendințe de evo
luție. Și ele trebuie inves
tigate ca atare.

Mioara Matei : La Șom
cuta Mare, unde s-a con
struit mult în ultimii ani, 
mai toate casele noi sînt 
„tip", cu o arhitectură 
ruptă de cea tradițională 
locală. De ce ? Fiindcă 
s-au construit după planu
rile elaborate în serie de 
către cooperativa „Guti- 
nul" din Baia Mare, în ca
drul căreia nu lucra nici 
un arhitect. Așa se face că 
anexele gospodărești care 
nu erau „proiectate" au de
seori o plastică mai reuși
tă. Trebuie să lăsăm să se 
afirme inițiativa, talentul 
popular. Să se poată rea
liza unicate, o mare diver
sitate arhitecturală. Ar fi 
nimerit ca în cadrul fiecă
rui județ să se premieze 
anual cea mai reușită casă, 
construită de săteni, meș
teri locali. Satul socialist, 
corcspi’.nzător epocii noas
tre, constituind o îmbina
re originală între urbanis
mul modern, cerințele ci
vilizației contemporane și 
tradiția milenară — tre
buie să fie opera tuturor 
inițiativelor, a tuturor for
țelor creatoare, care con
lucrează la construirea lui.

în încheiere, am vrea să 
stabilim marea răspundere 
a acelora care organizează 
șt înfăptuiesc întreaga ac
țiune, în așa fel ca princi
piul stabilit de partid — ca 
totul să se facă pe baza 
voinței cetățenilor — să 
fie respectat întocma’, în- 
trucît reușita depinde de 
bazele puse acuma.

județene față de îndeplinirea ri
guroasă a prevederilor în domeniul 
investițiilor, avînd o importanță ho- 
tărîtoare pentru dezvoltarea econo
mică a țării.

In rezolvarea problemelor econo
mice pe plan teritorial, in coordo-' 
narea activității economice din raza 
lor, se cere manifestată o preocu
pare permanentă 
eficientei întregii 
mice, valorificarea 
ment a fondurilor 
nești, îmbunătățirea continuă a ca
lității produselor, reducerea cheltu
ielilor de producție, a consumului de 
materii prime și materiale.

în' domeniul agriculturii, întîrzie- 
rea lucrărilor agricole de primăvară 
impune măsuri energice pentru ac
celerarea executării însămînțărilor 
și celorlalte lucrări. Realizarea inte
grală a planului special întocmit în 
toamna anului trecut privind dez
voltarea producției legumicole tre
buie să constituie obiectivul unei 
preocupări neslăbite a comitetelor 
județene, consiliilor populare, orga
nelor agricole, spre a asigura atît 
buna aprovizionare a populației, cît 
și necesitățile de export.

Interesele dezvoltării economice a 
țării, ale satisfacerii cerințelor cres- 
cînde ale consumului de carne, lapte 
și alte produse animaliere relevă cu 
deosebită pregnantă importanța întă
ririi sectorului zootehnic. Organele 
de conducere județene sînt chemate 
să depună toate eforturile pentru 
depășirea prevederilor planului cinci
nal cu privire la sporirea numărului 
de animale. Importantele prevederi 
privind creșterea suplimentară a e- 
fectivului de bovine și porcine, pa
ralel cu sporirea rapidă a număru
lui de oi și păsări, impun comite
telor județene de partid, consiliilor 
populare, organelor agricole să ac
ționeze si în acest domeniu cu spirit 
de răspundere, operativitate și per
severentă.

Aspectele variate ale aprovizionării 
și deservirii populației trebuie să 
constituie obiectul atenției perma
nente, a activității pline de răspun
dere a consiliilor populare, organe
lor comerciale și cooperatiste. Con
trolul permanent și exigent al orga
nelor județene, al opiniei publice a- 

. supra tuturor sectoarelor de deser
vire, precum și asupra activității a- 
Daratului administrativ trebuie să 
înlăture și să prevină orice manifes
tare de neglijentă și birocratism în 
acest domeniu. Trebuie pretutindeni 
să fie bine înțeles adevărul că nu 
cetăt.enii sînt la dispoziția aparatului 
de stat și de partid, a funcționarilor, 
ci aceștia au datoria să slujească in
teresele cetățenilor.

îmbunătățirea calitativă a compo
ziției aparatului de partid și de stat, 
al organizațiilor obștești, simplifica
rea'sa, constituie unul din importan
tele efecte ale noii împărțiri 
nistrativ-teritoriale. Cea mai 
parte a lucrătorilor rămași disponi
bili au fost repartizați în muncă, 
noile organe județene trebuie să asi
gure să fie încadrați în muncă abso
lut toți lucrătorii disponibili.

Totodată, în cadrul consfătuirii s-a 
scos în evidentă necesitatea ca și în 
viitor să se acorde atenție reducerii 
aparatului administra tiv-funcționă- 
resc, combăt.îndu-se tendința ilhor 
ministere' și instituții județene, de- â 
umfla. schemele, de a mări artificial 
aparatul administrativ, asigurind în 
primul rînd valorificarea forței de 
muncă spre sfera principală a acti
vității sociale — producția bunurilor 
materiale.

pentru creșterea 
activități econo- 
cu înalt randa- 
materiale și bă-

admi- 
mare

După tratative 
I.R.U.M.-Sibiu a 
toamna anului trecut, să execute 
o comandă de 150 ferăstraie ne- 
ceprăzuite pentru I.A.S.-Cîndești 
(Buzău), necesare la lucrările vi
ticole. Iată însă că întreprinderea 
sibiană nu și-a respectat semnă
tura de pe contract. Curînd viile 
intră în perioada de vegetație și 
muncitorii nu vor avea cu ce lu
cra. Conducerea întreprinderii 
trebuie chemată la respectarea o- 
bligațiilor de contract. Altminteri, 
tot păcălindu-și beneficiarii, fur
nizorul își poate tăia craca de 
sub picioare cu propriile sale 
ferăstraie (vezi titlul notei 1).

îndelungate, 
acceptat, în

Prevenire
Dv., tovarășe, unde vă garați 

mașina proprietate personală : în 
garajul întreprinderii proprietate 
de stat ? Prin urmare, ca la Timi
șoara. Și mașinile întreprinderii 
tot afară sînt garate ? Prin ur
mare, tot ca la Timișoara. Din 
iarna trecută și pînă acum, la 
Uzina de reparații, mașinile între
prinderii se află „adăpostite"' în 
aer liber (trei autocamioane, o 
basculantă, o autocamionetă, un 
microbuz și un I.M.S.), iar mași
nile proprietate personală ale di
rectorului, inginerului șef și con
tabilului șef au stat frumușel în 
garaj. Asemenea și la Trustul de 
construcții Banat. Probabil, în cu
rînd, vor începe și reparațiile auto
turismelor. Tot în această... 
nieră ?

ma

de :Rubrică redactată
Ștefan ZÎDĂRIȚA 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

în condițiile marei complexități a 
sarcinilor care se ridică în toate do
meniile, creșterea continuă a rolului 
conducător al partidului constituie o 
necesitate obiectivă, o legitate 
voltării sociale, .a desăvîrșirii 
de construcție socialistă, 
zînd cu claritate direcțiile 
cipale ale îmbunătățirii muncii orga
nelor locale de partid, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu s-a referit în mod 
deosebit la necesitatea ca membrii 
organelor de partid să participe la 
întreaga conducere a activității poli
tice din localitățile și instituțiile unde 
își desfășoară activitatea, fiind aju
tați și nu substituiți de aparatul de 
partid.

Din lucrările consfătuirii a reieșit 
că îndeplinirea de către aceeași per
soană a funcției de prim secretar al 
comitetului județean de partid și a- 
ceea de președinte al consiliului 
popular înlesnește rezolvarea mai 
efioace a problemelor, accentul 
muncii de îndrumare trece de la 
sfaturi și indicații generale la răs
punderi nemijlocite în îndeplinirea 
sarcinilor, aplicarea hotărîrilor de 
partid și de stat. Tocmai o aseme
nea modalitate de participare di
rectă, operativă, la soluționarea pro
blemelor actuale și de perspectivă 
este menită să contribuie la crește
rea continuă a autorității și rolului 
conducător al organelor județene de 
partid în toate sferele vieții sociale, 

încetățenirea practicii de a con
sulta pe cei mai buni activiști și 
specialiști în domeniul de activitate 
care face obiectul analizelor, de a-i 
atrage la o participare nemijlocită la 
elaborarea soluțiilor reprezintă una 
din condițiile îndrumării competente 
a activității din cadrul județului.

Una din sarcinile de deosebită 
semnătate subliniate în cadrul 
crărilor consfătuirii o constituie 
tărirea continuă a legăturii orgahelor 
de partid și de stat cu masele, atra
gerea sistematică a activului de par
tid, a maselor largi de cetățeni la 
dezbaterea principalelor aspecte ale 
politicii partidului. Pe această linie 
s-a indicat, ca o necesitate obiectivă, 
decurgînd din cerințele permanentei 
lărgiri a democrației socialiste, conti
nuarea cu și mai multă perseverență 
a practicii consultării maselor asupra 
modalităților de soluționare a diferi
telor probleme ale politicii interne și 
externe a partidului, ale vieții econo
mice, Sociale, culturale, astfel încît 
fiecare cetățean să aibă depline posi
bilități de a-și exprima liber părerea. 
Aceasta constituie chezășia atît a în
țelegerii aprofundate a politicii parti
dului, cît> și a temeiniciei măsurilor 
adoptate, a încrederii și elanului cu 
care masele dau viată sarcinilor tra
sate de partid.

Deosebit de importantă este dezvol
tarea spiritului critic și autocritic, ca 
principal mijloc de îmbunătățire a 
activității, de creare a unei atmosfere 
principiale, , exigente, determinînd 
creșterea spiritului de răspundere 
și a autorității fiecărui membru de 
partid.

Pe măsura înaintării în opera de 
construcție socialistă, a creșterii com- 

. plexității problemelor pe care le ri
dică dezvoltarea economiei, științei, 
culturii, crește însemnătatea muncii 
de cunoaștere, selecționare și promo
vare a cadrelor. De competența, de 
calitățile profesionale, politice și e- 
tice ale cadrelor promovate în munci 
de conducere depinde în măsură ho- 

' tărîtoare succesul activității, felul 
cum sînt aplicate deciziile organelor 
superioare de partid și de stat, cum 
se valorifică capacitatea și elanul ma
selor. Marele număr de cadre cu 
temeinică pregătire aflate în primele 
rinduri ale construcției socialiste re
prezintă fondul de aur al partidului 
și statului, o mare bogăție a poporu
lui. Dezvoltînd rezultatele pozitive 
obținute în politica de cadre, vor 
trebui lichidate reminiscențele unor 
practici negative constînd în menți
nerea în muncă a unor tovarăși ce 
dovedesc că nu pot face față sarci
nilor, ceea ce le dăunează atît lor, 
cît și sectoarelor respective de acti
vitate. Originea socială, meritele din 
trecut nu pot asigura prin 
sele soluționarea 
și grele ale 
liste. Nimeni 
mita azi la 
late cu ani în 
perseverent pentru dezvoltarea pre
gătirii profesionale, pentru lărgirea 
orizontului politic și ideologic, dă 
posibilitate activistului să fie mereu 
la curent cu tot ce e nou și înaintat 
în domeniul respectiv, evită stagna
rea, rămînerea în urmă față de nive
lul sarcinilor actuale.

în cadrul lucrărilor consfătuirii s-a 
subliniat însemnătatea crescîndă a 
activității politico-ideologice în dez-

a dez- 
operei 
Preci- 
prin-

în- 
lu- 
în-

voltarea conștiinței socialiste a ma
selor, în propagarea materialismului 
dialectic și istoric, a concepției 
marxist-leniniste, pe măsură ce îna
intăm în opera de făurire a noii 
orînduiri. Pentru a asigura creș
terea forței de înrîurire a propagan
dei de partid, a întregii munci po- 
litico-ideologice, pentru a-i imprima 
un puternic caracter militant, com
bativ împotriva influențelor ideo
logiei imperialiste, trebuie ca în 
mod curent cei mai pregătiți acti
viști, începînd cu primii secretari ai 
comitetelor județene, să activeze ca 
propagandiști, să ia cuvîntul în fata 
maselor șl 1”______ T . ' 1
actuale ale politicii partidului. în 
cadrul 
membrii 
plin aportul ia propagarea politicii 
partidului, la răspîndirea ideilor 
marxism-leninismului, la combaterea 
unor concepții străine, numai în 
măsura în care nu se limitează la 
memorarea mecanică a unor citate, 
la lectura unor hotărîri sau a presei, 
depun eforturi sistematice pentru în
sușirea cunoștințelor științifice, filo
zofice și de cultură generală care le 
dau posibilitatea să înțeleagă mal 
bine fundamentul socialismului știin
țific.

Partidul cere comitetelor județene 
de partid, consiliilor populare ju
dețene să țină seama de faptul că 
îndrumarea activității ideologice si 
culturale se realizează cu succes nu 
prin metode administrative, ci prin 
dezbaterea largă a problemelor cu 
oamenii de știință și cultură, cu ca
drele de intelectuali, astfel ea aceștia 
să-și însușească în mod aprofundat, 
științific concepția despre lume și 
viață a partidului. Bineînțeles, sti
mularea confruntării libere a păre
rilor nu înseamnă pasivitate față de 
ideile retrograde ; dimpotrivă, tre
buie manifestată și dovedită supe
rioritatea poziției noastre ideologice, 
a principiilor și concepțiilor noastre, 

bune condiții a 
program de ac- 
o intensă muncă

și să lămurească aspectele

consfătuirii s-a subliniat că 
de partid își pot aduce din

Aplicarea în 
acestui bogat 
țiuni va cere 
politică și organizatorică din partea 
comitetelor județene de partid, a 
consiliilor populare județene în ve
derea mobilizării forțelor activului 
de partid și de stat, a unirii efortu
rilor maselor largi ale poporului. 
Fără îndoială că, valorificîhd bogata 
experiență a activului de partid șl 
de stat, competenta și entuziasmul 
activiștilor, a milioanelor de cetățeni, 
noile organe de conducere ale jude
țelor își vor dovedi energia și dina
mismul, vor ști. să ducă la îndepli
nire sarcinile trasate de partid.
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construcție în car-

ele în- 
sarcinilor mari 

construcției socia- 
nu se poate li- 

cunoștințele acumu- 
urmă. Numai efortul

In ziua aia era repaus 
duminical și am ieșit, pîr.ă 
la pregătirea prînzului, la 
o promenadă pe bulevard. 
De unul singur. In colț, la 
„Mașinimport" l-am întîl
nit pe domnul Dumitrescu. 
Domnul ~ 
probabil, 
cu mine. 
odată cu . . 
arii de cite ori ne întîlnim 
ne salutăm.

— Ce mai faceți ? — m-a 
întrebat el zimbitor. Du
mitrescu mă cheamă.

— Îmi pare bine, am ie- 
v șit la o plimbare.
< — Frumoasă zi, ar fi pă-
ft cat să stai în casă pe o 
ft vreme ca asta. Vă pot a- 
ft compania; tot la plimbare 
>> am ieșit și eu.
? — Cu plăcere.
X Pe distanța de 20 de me-
\ tri de bulevard aglomerat,
ft a salutat circa 82 de pie
ty toni ți circa 18 conducători
>> auto opriți la stopul de la
7 „Patria". Am observat însă
7 că unii îi răspundeau la
< salut, alții nu. Ocupat fiind
ft cu saluturile, nu am reușit
S să încheg o discuție din
> care să-mi dau seama ce
7 învîrtește pe lumea asta
< domnul Dumitrescu. Din
< puținele cuvinte schimbate
x cu el, mi s-a părut un tip
\ care merită studiat. L-am
■> invitat la o bere i
> acceptat. Braseria
7 arhiaglomerată. Așa
< i-am propus să
<_ cern vis-a-vis. Domnul
\ mitrescu m-a rugat să-l aș-
\ tept puțin la garderobă și
> a pornit, printre mese, la
z biroul șefului de sală. In
< drumul lui pînă la birou
< s-a oprit la cîteva mese, a
( sărutat mîimle cîtorva eu-
\ coane, s-a înclinat în fața
> cîtorva meseni, după care
> a ieșit din birou împreună
> cu șeful de sală care, ajutat
) de un picol, aduceau o masă
< ți două scaune. Un chel-
\ ner a întins o fată de masă
y apretată ți domnul Dumi-

Dumitrescu stă, 
în același cartier 
N-am vorbit nici- 
el, dar de multi

trescu a venit după mine 
și m-a condus la masa în
ghesuită între alte mese. 
Chiar șeful de sală a adus 
două halbe cu bere pline 
pînă peste semn și a dat 
dispoziție unui picol să stea 
în preajma noastră pentru 
a fi serviți imediat în caz 
de mai avem nevoie de 
ceva.

Sorbeam din bere ți mă 
gîndeam: „Cine-o fi acest

casa de bilete a cinemato
grafului vecin să iau trei 
bilete pentru ora 19. La în
toarcere l-am găsit pe șe
ful de sală rezemat de cu
ierul pom.

— Nu vă supărațl, cine-i 
domnul cu care sînt la 
masă ?

— Cum, nu-l cunoașteți ? 
E domnul Dumitrescu.

— Aha !
M-am dus la masă și i

mat comandat, două 
halbe (le-a adus tot șeful 
de sală). Domnul Dumi
trescu a mai. salutat niște 
perechi de la alte mese și 
la un moment dat — vă 
rog foarte mult să-mi ier
tați expresia — a trebuit 
să mă duc într-un loc. In 
hol m-am întîlnit cu un co
leg de breaslă care mi-a

— Așa e ca nu-ți amin
tești de unde mă cunoști ?

— Nu.
—Te ajut eu. Sînt di

rectorul închisorii... (am 
vrut să văd cum reacțio
nează).

S-a îngălbenit la față cu 
două nuanțe mai închis de- 
cît cei bolnavi de icter, și 
a scos un :

— Să trăiți l
A vrut să achite el con-

domn Dumitrescu de are 
atîta influență asupra..." La 
un moment dat a salutat 
un cetățean de la a 7-a 
masă care mi s-a părut cu
noscut și mie.

— Domnule Dumitrescu, 
nu vă supărați, persoana 
pe care ați salutat-o nu lu
crează la C.L.D.C.?

— Ba da. Mi-e amic. Cînd 
aveți nevoie de-o carte 
mai... îmi spuneți mie... Pi
col, fii drăguț, spune-i șe
fului de sală să pregătească 

' cîteva chifteluțe calde șl 
cîteva chifle înx cuptor.

Comanda a sosit imediat. 
Ronțăiam din chifle și mă 
întrebam: „domnul Dumi
trescu o fi director in co
merț, sau poate o fi și mai 
mare ?“ Sosi un ospătar cu 
o farfurie pe care o întinse 
domnului Dumitrescu. Pe 
farfurie un bilet, pe care ÎI 
citi și-l întrebă pe ospătar :

— Unde e persoana care... 
Ospătarul îi arătă masa 

și domnul Dumitrescu mă 
rugă să-l iert numai pen
tru două minute. Am lăsat 
fîșul pe spătarul scaunului 
și am ieșit și eu pînă la

. mediat a venit și domnul 
Dumitrescu care fiind și 
bun psiholog m-a întrebat :

— Ce s-a întîmplat cu 
dumneavoastră în lipsa 
mea ? V-a supărat cineva ?

— Nu. Am fost să iau 
niște bilete la cinemato
graful... pentru ora 19 si nu 
mai au.

A pocnit din degete spre 
picol, a scris cu un stilou 
cu pastă roșie cîteva vorbe 
pe-o hîrtle, m-a întrebat 
cite bilete doresc, a luat 
banii, i-a înfășurat în bi
lețel și după cîteva minute 
picolul s-a întors cu biletele 
de care aveam nevoie. Dom
nul Dumitrescu s-a uitat 
la numărtfl rîndului și' al 
locului. Erau cam la mijlo
cul sălii și filmul era pa
noramic. Eu eram foarte 
mulțumit de bilete. Dum
nealui, nu. L-a trimis îna
poi cu ele și i-a spus să-i 
zică casieriței să dea niște 
locuri mai în spate. Ei pi
colul a venit cu alte bilete.

— Ești prieten cu Dumi
trescu, ori te documentezi ?

— Colega, cine-i acest 
Dumitrescu, spune-mi, te 
rog, că mor. 11 cunoști ?

— E un mare escroc. A 
fost de vreo 7—8 ori „pe 
dedesubt". E un tip! Azi 
se dă drept inspector, mîi- 
ne controlor, poimîine nu 
știu ce director și unii îl 
cred.

întors la masă, am încer
cat să fiu același, dar n-am 
reușit. La bancurile lui, că 
a început să spună și 
bancuri, zîmbeam, dar for
țat. Psiholog fiind, a sesi
zat schimbarea mea. M-a 
întrebat ce-mi mai face fa
milia, cum merge munca.

— Domnule Dumitrescu, 
mă întrebi cum merge 
munca; dar știi unde lu
crez eu?

Domnul Dumitrescu a în
ceput să se gîndească tră- 
gînd fum după fum din- 

tr-o țigară Kent.

sumația. Nu l-am lăsat. A- 
veam obligații, ttni făcuse 
rost de bilete pentru filmul 
de la ora 19. La 
țire i-am spus :

— Sînt sigur c-o să mai 
faci o vizita cît de curînd 
la...

După spectacolul 
ora 19 am intrat la 
rantul din cartierul nos
tru. Erau ocupate toate me
sele. Am vrut să plecăm. 
In timp ce ne îndreptam 
spre ieșire a venit respon
sabilul restaurantului și lu- 
îndu-ne 
bilitatg, 
nești la 
proșat:

— Nu 
o seară

— Noi 
sînt mese libere.

— Se poate ?! Vă așezăm 
o masă. Așteptați, vă rog, 
un minut.

N-am așteptat nici un mi
nut șt responsabilul restau
rantului a venit după noi 
și ne-a condus la o masă 
adusă, de nu știu unde, cu 
față de masă apretată, cu

tacîmuri dintr-un seruici 
special, pahare de cristal cu 
picior, flori, o glastră cu 
flori naturale... A luat chiar 
el comanda. Responsabilul. 
Ne-a recomandat să nu ser
vim mici că au frigiderul 
în reparație, în schimb... 
Mă rog, ne-a făcut el un 
meniu. In acest timp roiau 
în jurul nostru picoli, os
pătari și ai mei se uitau 
la mine mirați:

— Mare ești, tăticule, 
mi-a spus puștiul.

Mirat și eu de „mărimea" 
mea, am chemat un picol 
și l-am întrebat la ureche 
dacă restaurantul este cu 
mandatari. Am rămas sur
prins. Nu era. Cînd a venit 
responsabilul, l-am între
bat :

— Serviți cu noi ?
— Nu pot îndrăzni. Știți, 

azi dimineață ați servit o 
bere cu tovarășul Dumi
trescu de la controlul... E- 
ram acolo, în timpul meu 
liber ; 
ăsta... 
rășul 
putea 
să ne 
la localul nostru. Am re
ținut o masă rezervată lingă 
orchestră pînă mai adinea
uri. Am crezut că nu mai 
veniți. Mi-a spus to
varășul Dumitrescu de 
la controlul... că sînteți 
noul director de la... și 
m-am bucurat că l-a schim
bat pe tovarășul... care a 
fost împotriva perisabilită- 
ților la sticlele goale, care 
se ciobesc și care... Tacî- 
mul acesta e pentru tova
rășul Dumitrescu.

— Te rog, ia-l de aici.
— Unde să-l duc ?
— Depinde.
— Depinde de ce ?
— De locul unde va fi 

depistat.
In continuare am fost ser

viți de ospătar. Ni s-au 
luat și florile. Nu ne mai 
bucuram de influența dom
nului Dumitrescu.

toaie cu vin nu se poate. E oare ne
cesar. ca . ospătarii să se îmbrace în 
costume ; cu.;fineturi,-: în veste țărănești . 
ca să Servească vin îmbuteliat ? E ne
voie să punem coceni și papură și 
străchini smăljuite ca să bem o sticlă 
de bere ?

Și la urma urmei, de ce să nu fie 
vin în butoaie ? Țara, slavă domnului, 
produce din belșug. Produce vin bun, 
medaliat. (Ne mindrim cu el). Inves
tește în vin, plantează vii pe toata 
dealurile.

Și apoi : nu e adevărat cS nu e vin. 
Nu e adevărat că trebuie să așteptăm 
pînă la toamnă. Alte localuri, cum 
au ? Alte depozite, alte bodegi, alta 
crame, cum au ? Cum de nu li se ter
mină ? Unii își dau însă osteneala, 
nu obosesc, ca din marele depozit 
care e produejia noastră, să scoată 
mereu, să ne servească. Alfii ne trimit 
în schimb să așteptăm pînă la toamnă.

Ce se întîmplă între zăcămîntul 
inifial, mare și puternic, și între torma 
finală, menită să-i dea expresie ? Cs 
se întîmplă între planul cel bun, din 
care a ieșit construcfia cramei, amena
jarea, desfinafia ei, adică între gîndul 
destoinic gospodăresc, care a con- 
ceput-o ca pe o sursă de valorificare 
a unei bogății reale, concrete, — și 
între nepotrivirea care o anulează ?

Este, după cit îmi dau seama, zona 
de „responsabil”. El planifică greșii, 
fără să țină seama de consumafie. El 
depozitează prosf, expune lucrul strică
ciunii, El colectează cu înfîrziere, oțe
tește, alterează, coclește, scapă pro
dusul printre degete, atunci cînd nu-l 
rămîne pe degete. El dezinformează.

Cite un astfel de bugetivor strică 
din nepricepere, din indolentă sau 
necorecfitudine bunul rost al acestui 
drum simplu, îl complică la nesfîrșit, 
îl abate uneori pufin și pe la el, îl 
pervertește ca să nu stea de'geaba și 
lasă splendoarea de cramă fără vin, 
în timp ce în podgorie butiile pline 
prind floare. Dumnealui întîrzie, se 
poticnește, calculează greșit, frece 
ușor la pierderi. Nu-l doare. 11 
doare pe producător, îl doare pe 
consumator, dar acest nepriceput nu 
simte durere. El se află în freabă.

In fiecare zi piafa e plină de mere 
splendide ca în poezii. Dar tot atunci, 
cîfe un responsabil vine cu cele mai 
jalnice exemplare cu putință și le oferă 
ca etalon. Nu este adevărat I Merii 
noștri fac altfel de mere I

Din fericire responsabilul parazit 
(parazit din nepricepere, sau cîteodafă 
din spirit de căpătuială) nu e fără 
moarte. El se duce încetul cu încetul, 
împins de dialectica viefii, de lucidi
tatea conducătorilor, 
societății, ca să 
transmisia mai corect și 

nai cu 
progresul. Nu-i păcat 

cramă fără vin fiindcă din 
multe moașe nici una n-a avuf 

grijă ca totul să decurgă normal ? Toți 
au vrut supranormalul, excepționalul, 
nemaivăzutul. Toji s-au îndesat să or
neze, să normeze, să organizeze. Pen
tru mai mulfă siguranță unii au și de
gustat, cînd era. Ceea ce n-a preocu
pat pe nici unul a fost să fie mereu 
vin bun la cepul butoaielor (altfel 
frumos confecționate, ca la feafru), să 
curgă.

Și ce clădiri I Și ce intenții bune I 
Și ce bani I Și ce răbdare din partea 
celor care i-au dat 1 Și ce studii I Și 
ce studiouri I

Și ce vin la urma urmei, ce viță I 
Cînd te gîndești .că eram celebri încă 
de pe vremea lui Ștefan cel Mare 
pentru calitatea vifei noastre și ju- 
venfa pocalului veșnic plin I.,. ,

spre marginea 
rămînă cei care fac 

mai sim- 
înjelepciune. Așa 

Nu-i păcaf să
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Raid-anchetă în legătură cu lucrările agricole de primăvară

CE ÎNTREPRINDEȚI pentru 
A C1ȘTIGA TIMPUL PIERDUT?
JUDEȚUL IALOMIȚA;

Start bun compromis
pe parcurs

în județul Ialomița • 
bună parte a lucrărilor a- 
gricole din prima urgență 
au fost terminate. Din rela
tările ing. Ion Cristea, di
rectorul Direcției agricole 
județene, rezultă că pînă la 
21 martie s-au insămințat 
în întregime culturile de 
mazăre furajeră, sfeclă de 
zahăr, in -pentru ulei și bor- 
ceag, iar în legumicultori 
— mazărea de grădină, spa
nacul, salata, sfecla roșie, 
ceapa verde etc. Sînt avan
sate lucrările la însămînța- 
tul lucernei, ovăzului și 
plantelor medicinale. Re
zultatele obținute se dalo- 
resc bunei organizări a 
mupcii în cea mai mare 
parte a unităților agricole 
din județ, eforturilor meca
nizatorilor din I.A.S. și 
S.M.T. și țăranilor coope-

r

ratori, care folosesc bine 
mijloacele mecanizate și a- 
telajele.

Dacă la însămînțările din 
prima urgență s-a muncit 
bine, operativ și cu răs
pundere, nu același lucru 
îl putem spune despre felul 
în care se desfășoară acti
vitatea de întreținere a cul
turilor de toamnă și a o- 
goarelor. La grăpatul 
păioaselor, de exemplu,, din 
totalul de 83 59S hectare nu 
s-a executat această lucra
re decît pe 16 300 hectare. 
Principala cauză a, acestei 
situații o constituie 'nefolo- 
sirea tuturor tractoarelor la 
lucrările ce se desfășoară 
în această perioadă pe tar
lalele cooperativelor agri
cole. Revenim asupra aces
tei probleme întrucît con
tinuă să fie utilizate unele 

tractoare lâ transporturi și 
la alte lucrări care se pot 
efectua în perioade mai pu
țin aglomerate. Unii șefi de 
brigăzi S.M.T. ne-au moti
vat acest lucru prin faptul 
că nu au suficiente utilaje 
pentru lucrările din acest 
sezon. Pentru cele 32 de 
tractoare de la S.M.T. Cuza 
Vodă, care ar trebui să lu
creze la cooperativa din co
muna Ștefan Vodă, de 
exemplu, există în dotarea 
brigăzilor doar 6 grape ro
tative reglabile și 16 agre
gate de discuit. Pe lîng'ă 
aceasta există numeroase 
defecțiuni de organizare. 
La sediul brigăzilor 4 și 7 
de Ia S.M.T. Grivița, care 
deservesc cooperativa din 
aceeași comună, 4 dintre 
tractoare stăteau nefolosite

- ziua în amiaza mare. Și la 
brigada a 10-a de la același 
S.M.T. un tractor se afla în 
curtea cooperativei din Ni- 
co’ești, întîrzierea executării 
unei asemenea lucrări cum 
este grăpatul ogoarelor duce 
la pierderea unor uriașe can
tități de apă. Or, secretul 
unor recolte mari în Bără
gan este tocmai menține
rea apei în sol. In legătură 
cu grăparea ogoarelor, si

tuația prezentată la direcția 
agricolă județeană ni se 
pare ireală. Dintre toate 
cooperativele agricole vizi
tate numai la Bordușani 
s-a grăpat .întreaga supra
față. în celelalte cooperati
ve, suprafețe de ordinul 
sutelor de hectare erau ne
atinse după arătura din 
toamnă. Dacă pe hîrtie di
ferența dintre ceea ce tre
buie să se facă și ce s-a 
făcut nu este mare (207 172 
ha planificat, 202 000 reali
zat) în realitate aceasta se 
mărește de cum te abați 
puțin de la șoselele asfal
tate. Un control mai serios 
din partea organelor agri
cole le-ar fi scutit de o 
eroare care nu servește ni
mănui și mai ales coope
ratorilor.

O altă problemă urgerită 
în județul Ialomița o con
stituie amenajările pentru 
irigații. Există toate posibi
litățile ca încă în acest an 
cooperativele agricole să 
beneficieze de irigări pe o 
suprafață de încă 3 240 ha 
amenajate cu forte proprii. 
Lucrările de extindere ne
cesită un volum de terasa- i 
mente de 224 000 mc pe care 
forțele existente în cele 29

de cooperative angrenate la 
aceste amenajări le pot e- 
xecuta fără să Impieteze 
desfășurarea campaniei de 
primăvară. După cum ne-a 
spus ing. Petru Ifrim de la 
cooperativa agricolă Bor
dușani există însă riscul ca 
aceste lucrări să se execute 
și să nu se realizeze altceva 
decît irosirea forțelor și 
scoaterea din circuitul agri
col a unor însemnate su
prafețe de teren. Explicația 
o oferă mai întii planul de 
aprovizionare cu utilaje de 
pompare și aspersiune, cu 
conducte și alte materiale. 
Din cele 45 de electropom- 
pe prevăzute s-au primit 

JUDEȚUL ARGEȘ;

Tractoriștii sînt în con 
cediu și agronomii 

la plimbare

doar 8. La 'sistemul de iri
gații al cooperativelor din 
Bordușani și Cegani n-a 
fost construită încă stația 
de pompare. Există proiec
tul, sînt credite, nu s-a gă
sit încă un constructor.

Succesele obținute în ju
dețul Ialomița la însămîn- 
țări trebuie , continuate 
prin executarea de urgență 
a celorlalte lucfări specifice 
acestui început de campa
nie. Există toate posibilită
țile pentru a fi înlăturate 
neajunsurile ce se mai ma
nifestă în unele unități 
agricole.
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii"

O mostră de nechibzuință și nepăsare la întreprinderea agricolă de stat Drăgănești- 
Vlașca, județul Teleorman : 70 tone de azotat de amoniu lăsat peste iarnă în cîmp
s-a degradat. Este imperios necesar să se recupereze ceea ce a mai rămas din pre
țioasele îngrășăminte, iar pagubele să fie suportate de către cei ce le-au provocat 

Foto : M. Andreescu

TERMENELE DE INVESTIȚII
(Urmare din pag. I)

Observăm și noi pe șantier că, 
din cauza neritmicității în aprovi
zionarea cu betoane, sînt blocate 
mari suprafețe de cofraje, iar unele 
canale și lucrări de finisaj ■ nu sînt 
terminate. Din documentele ce ne-au 
fost puse la dispoziție am reținut că, 
din cei 5 425 mc betoane prevăzute 
pentru lunile ianuarie și februarie, 
n-au ajuns pe șantier decît aproxi
mativ 50 la sută. Aceeași situație se 
menține și în luna martie. Baza de 
producție a I.C.M.-4 a repartizat a- 
cestui șantier numai 2 820 mc be
toane, față de 3 400 mc cît sînt ne
cesari. Se motivează că și baza . de 
producție a avut greutăți în aprovi
zionarea cu agregate, în punerea la 
punct a utilajului etc. Nu avem mo
tive să nu dăm crezare acestor afir
mații. Dar cine altcineva decît con
ducerea I.C.M.—4 avea datoria să so
luționeze toate aceste neajunsuri ?

Alte lucrări sînt rămase în urmă 
datorită faptului că lipsesc plăcile de 
mozaic. De multă vreme, conducerea 
I.C.M.—4 duce tratative cu omolo
gii săi de la „Marmura" din Bucu
rești și de la întreprinderea din Si- 
meria. Pînă la începutul lunii martie 
au sosit pe șantier abia 1160 mp, din 
cel puțin 15 000 mp cît ar trebui să 
fie montate pînă la sfîrșitul trimes
trului I. •

— Am putea grăbi ritmul lucrări
lor și am devansa cu mai bine de

45 de zile termenele de dare' la 
montaj la secția de preparație și cu 
30 zile la țesătorie, dacă am avea 
toată cantitatea de plăci de mozaic 
— ne-a precizat, ing. Scharisstli. La' 
secția finisaj n-am putut continua 

jlucrările. pentru că nerau lipsituplă- 
cile’ de mozaic, gresia antiacidă cît . 
și tuburile de bazalt. Ne-au sosit 
doar 600 ml de -tuburi din 1 520 ml. 
Fără a le avea pe toate nu putem 
înainta deloc.

Din discuție a reieșit că la secția 
de finisaj rămîne deschisă și nere
zolvată problema proiectelor pentru 
canalele tehnologice, pardoseli și so
clurile utilajelor, pentru sectoarele 
dă apretură, pentru finisajul uscat, 
spălătorie, vopsitOrîe etc. Institutul 
de proiectări pentru industria ușoa
ră întirzie să le trimită, deși terme
nele de dare la montaj sînt destul 
de apropiate.'

Acestea sînt principalele cauze care' 
au stînjenit pe constructorii de pe 
șantierul țesătoriei de mătase „Vic
toria" din Iași de a realiza în pri
mele luni ale anului un volum cît 
mai mare de lucrări. Am reținut însă 
ca o concluzie apelul acestora ca. cel 
puțin acum, conducerea I.C.M.—4. cu 
sprijinul Ministerului Industriei Con
strucțiilor, să rezolve de urgentă 
problema aprovizionării cu materiale 
din pricină cărora orice efort al con
structorilor spre o organizare cît mai 
bună a muncii pe șantier rămîn 
dezbateri zadarnice.

ȘANTIERUL TERMOCENTRA-
LEI BORZESTI

9

Scadența primu
lui grup de 200 

MW este trime
strul II. Dom

nește un opti
mism neconvin

gător
Termenul de intrare în funcțiune 

a primului turbogenerator de 200 
MW, care se construiește în cadrul 
lucrărilor de dezvoltare a Centralei 
electrice de termoficare Borzești, 
este trimestrul II 1968. Deci nu mai 
sînt decît cîteva luni pînă cînd gru
pul va trebui conectat la sistemul e- 
nergetic național. Care este stadiul 
lucrărilor de construcții și montaj ? 
Există garanția respectării termenu
lui prevăzut ?

De la bun început trebuie spus că 
o serie de lucrări sînt rămase mult 
în urmă față de grafice. Pe șan
tier lipsesc diferite materiale și uti
laje. Cu toate acestea, atît benefi
ciarul și constructorul, Cît. și mon- 
torul dovedesc un optimism cum rar 
se întîlnește. Părerea lor este că 
grupul va fi pus în funcțiune chiar 
înainte de termenul planificat. Fie
care însă pune anumite condiții. 
„Vom reuși numai dacă constructo
rul va termina la vreme lucrările de 
la circuitul hidrotehnic, coșul de fum 
și gospodăria de păcură" — afirmă 
ing. Onoriu Puia, directorul general

al termocentralei Borzești, beneficia
rul investiției. La rîndul său con
structorul, în persoana tov. Nicolae 
Calotă, inginerul șef al șantierului, 
apreciază : „Vom. termina lucrările 
respective numai dacă vom primi 
materialele și utilajele de care a- 
vem nevoie". Asemenea condiții pune 
și montorul.

Realitatea este că, în ciuda opti
mismului manifestat de factorii care 
concură la realizarea noilor investi
ții de aici, unele lucrări stagnează. 
La coșul de fum, de exemplu, care 
trebuie să fie gata la 30 martie, nu 
se mai lucrează de două săptămîni. 
Cauza : lipsesc anumite materiale 
pentru executarea stratului de pro
tecție la inelul interior al coșului. 
Vinovat de neaprovizionarea la vre
me cu aceste materiale se face be
neficiarul. Nu pot fi terminate nici 
lucrările de construcții la circuitul 
hidrotehnic ; opt tronsoane de la con
ductele de aducțiune și evacuare a 
apei de răcire, care se construiesc 
în diferite zone dificile, se găsesc 
încă într-o fază ihcipientă. Cauza 
rămînerii în urmă o constituie ne
aprovizionarea la vreme cu unele e- 
chipamente. Și acum Uzina construc
toare de mașini din Reșița este da
toare șantierului cu 6 stăvilare și 21 
de mecanisme de acționare, care 
trebuiau livrate încă din luna ianua
rie.

Se cuvine să adăugăm că pentru 
unele lucrări nu sînt definitivate 
nici pînă acum soluțiile constructi
ve. Este vorba despre izolațiile an- 
ticorozive de la stația de tratare a 
condensului. Aici, soluția indicată Jn 
proiect nu poate fi aplicată de în
treprinderea de specialitate pentrti 
că materialul respectiv nu se mai 
fabrică. Ca atare, se așteaptă o nouă 
soluție.

Constructorii sînt mult rămași în 
urmă și la lucrările de, finisaj. A

fost executat pînă acum un volum 
de lucrări ce reprezintă doar 5 la 
sută din cel planificat. In hala ma
șinilor și cazaneloi- lucrările de fi
nisaj nici n-au început.

Cele mai; mari restanțe sînt însă, 
la lucrările de montaj. Tov. Alexan
dru Moșu, inginerul șef al șantieru- fi 
lui „Energo-montaj", consideră că 
pentru darea în funcțiune la termen 
a primului turbogenerator este ne
cesar ca cel mai tîrziu pînă la în
ceputul lunii mai să înceapă probe
le de verificare pe subansamble. Or, 
dacă ținem seama de stadiul actual 
al lucrărilor de montaj, nici nu poa
te fi vorba de onorarea acestui ter
men. începerea probelor presupune 
și realizarea unor operațiuni tehno
logice intermediare, ca spălarea aci
dă a cazanului și aprinderea pri
mului l'oc pentru suflarea conduc
telor. Spălarea acidă a cazanului tre
buia _ efectuată încă la sfîrșitul a- 
nului trecut, iar aprinderea focului 
la 1 februarie a. c. Dai- aceste lu
crări s-au amînat pentru 25 mar
tie și, respectiv, 15 mai. Și cu si
guranță că nici aceste termene nu 
vor putea fi respectate pentru că 
montorii nu dispun nici la ora a- 
ceasta de toate aparatajele necesare. 
Le lipsește aparatura de comandă și 
automatizare. Uzina „Automatica" 
din Capitală trebuia să livreze ca
mera de comandă termică și dulapu
rile de automatizare încă din lunile 
octombrie—noiembrie 1967. Au fost 
fixate pînă acum, de comun acord cu 
conducerea uzinei, 6 termene de li
vrare. Ultimul indica data de 15 
martie. Timpul a trecut, dar uzina 
furnizoare nu și-a respectat cuvîn- 
tul. Pe șantier a sosit pină la a- 
ceastă dată doar o treime din nu- w 
mărul panourilor comandate. Dacă 
socotim după -ritmul în care sînt li
vrate aceste aparataje, ar însemna ca 
lucrările de montaj la camera de 
comandă să fie terminate abia la 
jumătatea .acestui an.

Dar pe lingă cele arătate, șantierul 
nu a primit nici alte utilaje și ma
teriale de construcție. Este vorba de 
echipamentul și pompele de păcură 
pentru gospodăria de combustibil, în
trerupătoarele de la instalația de spă
lare acidă a cazanului, celula de 220 
KV pentru stația de evacuare de la 
Gutinaș, de anumite cantități de 
mozaic, cherestea și altele. Lipsa a- 
cestora amină execuția lucrărilor de 
pe o zi pe alta. Or, este știut că a-, 
minarea lor pînă în ultimul ceas nu 
mai poate garanta funcționarea tur- 
bogeneratorului la parametrii prevă- 
zuți chiar din primele zile. în plus, 
beneficiarul are și el nevoie de un 
răgaz pentru verificarea instalațiilor.

Dacă apreciem după stadiul actual 
al lucrărilor și carențele care există 
în aprovizionarea cu unele utilaje și 
materiale, apare clar că optimismul 
ce domnește pe acest șantier nu are 
acoperire în realitate. Din discuții
le purtate cu factorii de conducere 
am reținut că pe șantier au avut 
loc analize și discuții la diferite ni
vele. S-au încheiat minute, s-au în
tocmit grafice, s-au făcut promisiuni. 
Lucrările însă se desfășoară într-un 
ritm nesatisfăcător. Curmarea, aces
tei situații cere din partea foruri
lor de resort ale Ministerului Ener
giei Electrice — ca titular de inves
tiții — o intervenție fermă și ime
diată prin luarea de măsuri care să 
asigure recuperarea grabnică a ră- 
mînerilor în urmă, respectarea întoc
mai a termenului de punere în func
țiune a primului grup de 200 MW.

Din ancheta noastră se desprinde că activitatea celor două șantiere 
a fost serios afectată îndeosebi de dereglările care s-au ivit în apro
vizionarea lor cu utilaje tehnologice și materiale. Tocmai de aceea se 
impune ca ministerele titulare ale acestor investiții, împreună cu mi
nisterele furnizoare de utilaje și materiale, cu constructorii să exami
neze serios situația existentă, pentru a lua măsuri urgente și 
eficiente, a stabili răspunderi precise în scopul de a determina o exe
cuție ritmică a lucrărilor. Trebuie precizat că întreaga răspundere pen
tru orice eventuală nerespectarc a termenelor de intrare în func
țiune revine conducerilor ministerelor respective.

Manele CORCACI 
Gheorghe BALTĂ 
corespondenți „Scînteii"

în comparație cu aceeași 
perioadă a anului trecut, 
lucrările agricole de pri
măvară în județul Argeș 
sînt îritîrziate. S-au însă- 
mînțat doar 6 752 ha din 
urgența I din 11 547 ha 
planificate. Căror cauze se 
datorează această situație ? 
în afara timpului nepriel
nic au influențat negativ si 
unele carențe organizatori
ce. în cooperative cum sînt 
cele din Căteasca, Oarja și 
alțele nici nu s-au asigurat 
în întregime semințele ne- 
cesaȚe. . Jnsărnînțările se 
desfășoară apeyoios. și pen
tru faptul că au rămas ne
arate din toamnă mai mult 
de 9 000 ha teren arabil. 
Suprafețe mari, nearate sînt 
la cooperativele din Ur- 
luieni, Strîmbeni, Ciupa 
etc. Alte cooperative cum 
sînt cele din Budișteni, Iz- 
voru, Vulturești, Valea 
Mare, Poenari, Micești, Po
iana Lacului au mari su
prafețe de vie si livezi ne
arate sau nesăpate. Cum 
este apreciat aportul me
canizatorilor ? în general, 
mai bun față de alți ani, 
ni se spune la serviciul ju
dețean S.M.T. Necesarul de 
mecanizatori este comple
tat cu elevi din anul III al 
școlilor de tractoriști. în- 
tîlnim însă și o situație 
de-a dreptul scandaloasă. 
Conducerea S.M.T. Greci, 
cu sediul în județul Dîm
bovița, care deservește u- 
nități din județul Argeș a 
trimis tractoriști în conce
diu în ziua de 16 martie. 
La cooperativa din Selaru 
am aflat că 9 'tractoriști 
sînt în concediu, iar 6 trac
toare nu aveau de loc me
canizatori. O situație simi
lară a existat și la Fier
binți, unde în aceeași zi se 
aflau în concediu opt trac
toriști. în brigăzile de trac
toare de la Slobozia și Ște
fan cel Mare, brigăzi apar- 
ținînd tot S.M.T.-ului 
Greci, se simte lipsa acută 
a unor piese la discuitoa- 
re, semănători și alte ma
șini agricole. Abuzînd de 
atribuțiile ce-i revin, con
ducerea depozitului de 
combustibil Găești a vitre
git cooperativele agricole 
de producție mărginașe și 
S.M.T. Crînguri de motori
nă, motivînd că s-ar fi ter
minat repartițiile.

Prezenta specialiștilor în 
aceste zile* pe ogoare este 
indispensabilă. în general, 
în județul Argeș aceștia se 
află Ia datorie. Există și 
excepții. în ziua de 20 mar
tie, inginerul agronom Pa
vel Sărășeanu, de la coope
rativa Bălilești umbla prin 
Pitești, pentru rezolvarea 
unor treburi personale,. în

aceeași zi era chemat la 
Cimpulung Muscel, nu să 
știe de către cine, inginerul 
Gheorghe Manea de la co
operativa din Vlădești.

Cu toate că timpul a de
venit prielnic lucrărilor în 
cîmp, se constată multe de
ficiențe. La cooperativa 
Băiculești, de lingă Curtea 
de Argeș, cele 20 hectare 
destinate măzărichii n-au 
fost însămînțăte din lipsă 
de sămânță. Este o contra
dicție flagrantă în raport 
cu cele spuse de tov. Con-

■ stantin Iordache, președin-
■ tele--- uniunii- • cooperativelor 

agricole ■ județene,' că „să- 
mînța este asigurată peste 
tot sută la sută". La fel și 
în ce privește „acoperirea 
tuturor tractoarelor cu me
canizatori". La Silișteni, din 
18 tractoare lucrează doar 
12, restul neavînd cine să 
le conducă. Inginerul agro
nom de la cooperativa agri
colă de producție din Ră- 
tești ne-a relatat un fapt 
de necrezut: brigada de 
mecanizatori de aici s-a 
prezentat în campanie cu 
tractoarele nereparate de 
astă toamnă. Așa se face 
că, acum cîteva zile, lucrau 
doar 6 tractoare din 13. 
Celelalte se află în campa
nie de... reparații.

Sînt întîrziate și lucrările 
în livezi. La Dobrești și 
Budișteni abia se efectuea
ză stropirea I și aceasta 
pe un număr redus de 
pomi. Necorespunzătoare 
este situația completării go
lurilor. Inginerul și pre
ședintele cooperativei din 
Băiculești nici nu. știau de 
unde să ridice pomii. In a- 
celași timp, cei de la Agro- 
sem Pitești se plîngeau și ei 
că unitățile agricole nu se 
prezintă să-și ridice repar
tițiile de pomi.

în legătură cu mersul 
lucrărilor agricole, la Co
mitetul județean de partid 
Argeș am primit explica
ții de la tov. secretar Ion 
Vătășescu : „Timpul ne-a 
întîrziat dar nu este nu
mai el de vină. Anali- 
zind mersul lucrărilor agri
cole au ieșit la iveală și 
multe cauze subiective. Am 
întreprins unele măsuri, e- 
nergice. în prezent, ritmul 
lucrărilor a crescut. El tre
buie și mai mult impulsio
nat întrucît avem mult de 
recuperat. în acest scop se 
cere ca lucrătorii organelor 
agricole și ceilalți specia
liști să fie tot timpul în 
teren. Același lucru îl vor 
face și lucrătorii județenei 
de partid".

Gheorghe CIRSTEA 
corespondentul „Scînteii"

Combinatul de îngrășăminte 
azotoase Tirgu-Mureș a 
îndeplinit planul de producție 
pe primul trimestru

Colectivul combinatului de îngrășăminte azotoase 
din Tîrgu Mureș a îndeplinit prevederile planului 
producției globale pe primul trimestru al anului, 
pină Ia data de 22 martie a.c. Peste planul la zi 
s-au produs 1250 tone amoniac, 1100 tone azotat 
de amoniu și alte produse ; valoarea producției re
alizate peste plan se ridică la 4,5 milioane lei.

în urma aplicării măsurilor rezultate din studiile 
de organizare științifică a producției și a muncii, 
realizările obținute de la începutul anului depășesc 
eu mult pe cele din perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Astfel, producția de amoniac este mal 
mare cu 7,5 la sută, producția globală cu 11,5 la 
sută, productivitatea muncii cu 20 la sută, iar chel
tuielile la 1 000 lei producție marfă s-au redus eu 
40 lei.

... ■' ; ■ . ... • \ - "

Vom închide tonte
robinetele prin care
se scurge
întreprinderea mecanică de utilaj Med

gidia se ’numără printre unitățile mari 
consumatoare de metal. Concomitent cu 
îmbunătățirea performantelor tehnice și 
a calității produselor, eforturile colecti
vului de aici sînt concentrate în perma
nență spre reducerea consumului de me
tal. în anul 1967 a fost economisită o can
titate de peste 400 tone dc metal. Despre 
căile folosite și rezervele existente în a- 
cest domeniu ne-a vorbit, în cadrul unei 
discuții, tov. Virgil Oancea, inginerul șef 
al întreprinderii.

— Mai întîi, aș vrea să fac o precizare. 
Am redus consumul de metal și vom con
tinua să-1 reducem, deoarece pe parcursul 
realizării planului sînt identificate mereu 
noi rezerve interne. De operativitatea cu 
care ele sînt aduse în circuitul producției 
depinde eficienta acțiunii de economisire 
a metalului. La noi, in
dicele de utilizare a 

'metalului — adică ra
portul între masa to
tală de metal intrată în 
lucru și cea a produ
selor finite obținute din 
ea — a fost an de an 
îmbunătățit. în 1966, a- 
cest indice a fost de 
1,150, în 1967 — 1,135, 
iar cel planificat pen
tru 1968 este de l',107. (

— Concret, care sînt principalele căi 
prin care s-a acționat pentru reducerea 
consumului de metal ?

— în primul rînd, este vorba de 
reproiectarea unor subansamble ale pro
duselor. Cu ani în urmă produsele noas
tre nu excelau deloc prin suplețe, avînd 
o diferență de greutate inutilă. La în
ceputul lui 1967, în întreprindere au fost 
alcătuite colective de ingineri și tehni
cieni care au analizat, din punct de ve
dere tehnic, fiecare reper al mașinilor ce 
le fabricăm. Prin reproiectarea a 
trei produse importante ale întreprinderii 
noastre — remorca auto de 3 tone,. re
morca monoaxă și presa de balotat paie 
și fin — am realizat anul trecut o eco
nomie de metal de peste 180 tone.

Am avut în vedere și aplicarea unor 
procedee tehnologice moderne la princi
palele repere ce se realizează în secțiile 
primare, precum și în cele mecanice, pre
lucrătoare. La turnătorie, de pildă, s-a 
trecut de la formarea manuală la .cea me
canică, la o serie de repere cum sînt 
butucii de remorcă, consolele etc. Este de 
relevat, de asemenea, că adaosurile de 
prelucrare au fost diminuate simțitor, 
prin aplicarea forjării pe o mașină spe
cială de forjat orizontală, precum și prin 
matrițarea unui număr important de re
pere ce se executau înainte prin forjare 
liberă. Un singur exemplu : prin forjarea 
mecanică a axului pinion de la presa de 
balotat paie s-a obținut o reducere a 
adaosului de prelucrare de 4,6 kg pe fie
care bucată. în apsamblu, aplicarea unor 
metode tehnologice raționale s-a soldat 
anul trecut cu economii de metal de 
peste 150 tone.

Ar mai trebui amintită metoda croirii 
combinate > metalelor. Deșeurile de tablă 
rezultate în urma croirii — deși sînt în 
cantități destul de mici — nu se mai tri
mit direct la retopire, ci șe sortează pe 
dimensiuni și sînt reintroduse la debitare 
pentru reperele mai mici. La sectorul de 
debitare se găsesc în permanență 10—15 
tone de tablă rămasă de la croire, din 
care se confecționează repere pentru a- 
samblat. S-a intîmplat, uneori, să primim 
de la furnizori bare de oțel cu lungimi

Convorbire cu tov.
Virgil OANCEA

inginer șef la I.M.U.-Medgidia

mai mari decît ne era necesar. Din ca
petele ce erau tăiate de la barele de pro
fil pătrat de 60 și 70 mm, de pildă — 
folosite la osiile remorcilor de 3 și 5 tone 
— s-au executat prin debitare alte piese 
mai scurte, cum ar fi cîrligul de remor- 
care, care, inițial, era prevăzut să se rea
lizeze din bare de dimensiuni mai mari.

— După cum am aflat, în planul de 
măsuri pe anul trecut au fost incluse o 
serie de propuneri importante. care vizau 
reducerea consumului de metal. Vă rugăm 
să ne vorbiți despre cîteva dintre ele fi 
despre efectele aplicării lor.

— Fără a exagera, se poate spune că 
acțiunea de economisire a metalului * 
cuprins masa largă a colectivului nostru, 
în urma propunerii inginerului Dumitru 
Nenciu, privind modificarea canalului da 
presare de la presa de balotat paie, s-a 

realizat o economie de 76 
tone tablă de 5 mm ; 
sudorii Gheorghe Mun- 
teanu și Constantin Fă- 
căianu au propus modi
ficarea constructivă a 
sabotului de frînă de la 

*' remorca de 3 tone, ceea 
ce a dus la economisirea 
a peste 9 tone de metal, 
în planul de măsuri teh- 
nico-organizatorice s-au 
inclus și alte propuneri 

deosebit de importante, a căror aplicara 
a dus la reducerea substanțială a rebutu
rilor în secțiile calde.

— Dat fiind că economisirea meta
lului este una din sarcinile centrale 
care stau anul acesta tn fața fiecărei în
treprinderi consumatoare? în ce direcții 
veți acționa în continuare ?

— Cu mai multă perseverență ne vom 
ocupa de reproiectarea unor repere. Vor 
fi adincite cercetările și studiile care vi
zează reducerea consumului de metal Ia 
produsele noastre, avînd în vedere și 
creșterea indicilor calitativi. Din anali
zele făcute pînă în prezent rezultă că, 
la multe produse acest deziderat va fi 
înfăptuit. La remorca de 3 tone, consu
mul de metal va fi redus cu 12 kg, la re
morca de 5 tone — cu 30 kg, la remorca 
monoaxă cu 8 kg, iar la presa de balotat 
paie — cu 10 kg. Numai prin reproiectaro 
vom realiza anul acesta o economie do 
100 tone metal. în prezent, în întreprin
derea noastră se pregătește introducerea 
în fabricație a unui nou tip de presă da 
balotat paie de mare productivitate, care, 
pe lingă parametrii funcționali superiori, 
va fi cu 230 kg mai ușoară decît aceea 
care se fabrică în momentul de față. Vom 
continua, de asemenea, să introducem și 
să extindem diferite procese tehnologice 
moderne. Pentru reducerea adaosurilor 
la piese forjate, se va extinde metoda de 
forjare în matrițe închise. Un calcul su
mar arată că prin reproiectarea produ
selor, extinderea procedeelor tehnolo
gice moderne, reducerea rebuturilor 
etc., colectivul întreprinderii noastre 
poate realiza anul acesta o econo
mie de peste 200 tone metal. Din a- 
ceastă cantitate se pot fabrica 80 prese 
de balotat paie sau 100 remorci auto de 
3 tone. Desigur, aceasta nu este o cifră 
definitivă. Colectivul întreprinderii este 
hotărît să fructifice în continuare noi 
rezerve interne, pentru ca din metalul 
pe care îl utilizăm să realizăm un număr 
cît mai mare de produse, cu performanța 
tehnice și calitative superioare.

Vasile MIHAI 
corespondentul „Scînteii'8
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Normal, principala pepinieră de 
talent» în teritoriul cîntecului ar tre
bui să fie teatrul de estradă. Dar 
nu este. Nu mai este, deși o tradiție 
de aproximativ o sută de ani de re
vistă românească a consolidat ideea 
că actorul de revistă are glas 
mos, o pregătire deosebită, 
citatea de a dansa, juca, 
mima, cu cea mai hestrunită fante
zie, fiind gata a face față celor mai 
felurite solicitări scenice. I. D. Io- 
nescu, faimosul artist al grădinilor 
de la sfîrșitul veacului trecut, apoi 
Constantin Tănase și, mai aproape 
de noi, cei ce s-au format în trupa 
sa — cuplul Stroe și Vasilache sau 

' Nora Piacentini — nu și-au împărțit 
niciodată prezența în felii. Falsa di
viziune a muncii, stabilită de-abia de 
un deceniu și jumătate în teatrele 
noastre —gise atît de impropriu „de 
estradă" — a dus la o parcelare 
strictă a specialităților, nepropice 
unei calificări, reale în gen. Actorii 
comici își spun doar numărul lor, 
cîntăretii apar și dispar trăgînd după 
ei funia microfonului (nimeni nu se 
mai produce azi fără această usten
silă, adesea mistificatoare a calități
lor vocale reale), dansatorii își să- 
vîrșesc cum pot evoluțiile lor de 
grup și spectacolul rămîne pînă la 
urmă descompus.

O ciudățenie — pe care am sem- 
nalat-o și într-un articol precedent, 
intitulat Incultura spectacolului de 
estradă — face ca și sub raport or
ganizatoric respectivele instituții de 
spectacole să fie diriguite (deși cu- 
vîntul nu exprimă o realitate efec
tivă) exclusiv de forul muzical din 
Comitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă. Dar ele' sînt în primul rînd 
teatre, și ca atare problema princi
pală a activității lor e de ordin spec
tacular, considerent care ar implica 
nu numai , calificarea superioară a 
tuturor artiștilor ce apar pe aceste 
scene, dar o calificare multiplă, ve
rificată prin serioase examene de 
intrare. Or, se întîmplă, din nou 
paradoxal, că în timp ce pentru an
gajarea într-un teatru dramatic, li
ric, într-o orchestră simfonică e ne
cesară diploma institutului de resort. 
Ia teatrul de estradă nu e nevoie de 
nici un fel de atestat. Au pătruns 
deci, și au fost încadrați ca soliști, 
tineri care nu numai că nu aveau 
cunoștințe profesionale elementare, 
dar se aflau în dușmănie cu citirea 
notelor, și, în unele cazuri, chiar cu 
gramatica. Proba de admitere constă, 
de obicei, în verificarea glasu
lui și a prezentabilității. E însă 
de ajuns ?

Experiența celor mai bune teatre 
de revistă din lume arată că se 
bucură de popularitate nu meseriașii 
țepeni ai unor emisii vocale corecte, 
ci artiștii care cîntă, cîntăretii care 
joacă, acei soliști ce fac din fiecare 
apariție în public un moment de 
artă scenică, demonstrînd o preocu
pare multilaterală în ce privește dic- 
ția și frazarea, nuanțarea și grada
rea textului cîntat, armonia ținutei 
și atitudine studiată, purtarea dega
jată a costumului, comunicativitatea 
în raporturile directe cu publicul, 
volubilitatea cu aparentă de impro
vizație, mobilitatea și expresivitatea 
figurii și, mai ales, interpretarea 
foarte personală, profund gîndită. 
Cine l-a văzut pe Yves Montand nu 
va uita niciodată valoarea inestima
bilă a teatrului său cîntat. Văzîn- 
du-1 și ascultîndu-1 pe George Bras- 
sens asiști la o manifestare de poezie 
(„pentru mine — zice el — cîntecul 
și poezia sînt unul și același lucru") 
care transformă într-un loc de in
cantație spațiul ales de artist.

Au fost feluriți soliști străini de va
loare la festivalul nostru de la Brașov 
și s-a scris destul de mult despre ei. 
Mi-aș îngădui însă să semnalez din 
'nou ținuta statuară, de o impresio
nantă sobrietate și interpretare, de 
un tulburător patetism a Amaliei 
Rodriguez. Cu ajutorul ei am cunos
cut arta desăvîrșită a evocării unui 
univers sufletesc specific prin infi
nitezimale acumulări — în decursul 
execuției cîntecului — ale unor date 
temperanțentale specifice, ale trăsă
turilor unui fond tragic ancestral, 
ale unui climat spiritual actual. 
Cineva șl-a amintit, văzînd-o, de 
neuitata noastră Maria Tănase — șl 
avea dreptate, căci lecția, nefructi
ficată încă, a memorabilei cîntărete 
substanțializa o formulă originală de 
transgresare a valorilor muzicale 
populare în domeniul cîntecului cult 
și de modelare fină a partiturii pe 
necesitățile interpretării în fața unui 
public ce trebuie subjugat, nu doar 
convins să aplaude.

Soliștii noștri de muzică ușoară 
angajați ai teatrelor de estradă cri
tică, uneori cu vehemență, compozi
torii — și observațiile nu sînt totdea
una lipsite de temei. în această di
recție am citit de pildă cu luare- 
aminte declarația compozitorului 
Elly Roman, că e timpul să se creeze 
partituri care să permită — eu aș 
zice să stimuleze — o interpretare. 
Dar selecția pentru repertoriul pro-

fru- 
capa- 

panto-

t V
9,00 Ora exactă. Cum va fi vre

mea. Gimnastica de înviorare. 9,10 
Emisiunea pentru copii și tine
retul școlar. 10,30 Emisiunea 
pentru sate. 12,15 Concert simfo
nic. In program : Simfonia a III-a 
de Albert Roussel. Interpretează 
orchestra simfonică a Radiotele- 
viziunii. Dirijor : Andrâ Jolivet 
(Fran{».). «,55 Fotbal : Dinamo
București — Progresul ; Rapid — 
Steaua. Transmisiune de la Sta
dionul „23 August". In pauză : 
„Careul magic" : meciul de box 
Tony Zale — Marcel Cerdan. 17,30 
Muzică populară românească. 18,00 
Curierul artelor — emisiune de 
actualitate teatrală, muzicală șl 
plastică. 18,30 Magazin 111. 19,30
Telejurnalul de seară. 19,45 Re
priza a Ii-a a meciului de hand
bal masculin : Steaua București
— Dynamo Berlin (Cupa campio
nilor europeni). Transmisiune de 
la Sala Floreasca. 20,15 Cosmln, 
fiul Zimbrului (seria a Il-a). Pro
ducție a Studioului de televi
ziune București. 21,00 Primăvara
— program muzlcal-dlstractlv. 
Transmisiune de la Sofia. 21,45 
Teatru în studio : „Fum". Dra
matizare de Radu Lupan, după 
nuvela cu același nume de W. 
Faulkner. 23,00 Telejurnalul de 
noapte. 23,15 Telesport.

NTRU
priu îi revine în primul rînd inter
pretului ; el are a alege dintr-un 
bogat fond de cîntece românești și 
străine care se reînnoiește zilnic.

Alteori sînt incriminați textierii — 
și nici aici critica nu e 'nemotivată. 
Am putea reaminti, adeseori, remar
ca spirituală a lui Novalis : „dacă 
unele texte sînt destinate a fi puse 
pe muzică, de ce nu sînt ele puse 
mai întîi pe poezie ?“ Dar, după cum 
s-a observat, producția e și în acest 
caz în funcție de cerințe și, iarăși.

DISCUȚII DESPRE

CARENȚELE MUZICII

UȘOARE DE ESTRADĂ

de cultura literară a interpretului — 
căci ce fel de pretenții și ce opțiuni 
poate avea în teritoriul poeziei cel 
ce e totalmente străin- de acest teri
toriu ? Mi se pare, de altminteri, 
simptomatic că noi n-avem — cu ex
cepții singulare, sporadice — mai 
nici un interpret autor.

In sfîrșit, auzim adesea critici tă
ioase la adresa regizorilor de estradă, 
care nu se preocupă de modalitatea 
prezentei scenice a interpretului. A- 
ceasta^ e poate realitatea cea mai se
sizantă. Mulți nu știu că locvacitatea 
atît de dezinvoltă a cîte unei cîntă- 
rețe italiene de reputație sau com
poziția atît de colorată a cîte unui 
șansonetist francez sînt rodul multor 
luni de studiu particular sub supra
vegherea asiduă a unor bătrini și 
competenți profesori de tehnică mu
zicală, de regie, de actorie, de balet, 
ba chiar și de acrobație. Din păcate, 
teatrele noastre de estradă nu dis
pun de regizori calificați, nu fac apel 
nici măcar la regizorii tea
trelor dramatice ori 
din orașele lor ori 
centre. Chiar și atunci cînd există 
un director de scenă cît de cît pri
ceput, evoluția cîntăreților rămîne 
nestudiată și pe ultimul plan al pre
gătirii spectacolului. Solistul își con
struiește. momentul cum îl taie capul 
— și de obicei îl taie spre 
trecere prin scenă, cu ținuta 
mîinile stinghere, zîmbetul 
tip. Putinele încercări de 
toriza prezenta solistului 
ficiază de cea mai prăfuită și ri
dicolă recuzită a conservatoarelor 
de altădată : frîngerea mîinilor pen
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de 
din

tea- 
operă 

alte-

simpla 
rigidă, 
stereo- 
a ac- 
bene-

tru durere, ochii 
nostalgie, ducerea i 
tru disperare etc., 
involuntară. Nu mai stărui 
acelei foarte paupere palete 
terpretative care aduce, nevoit, la 
un numitor comun majoritatea cîntă
reților din teatrele de estradă.

Se observă, cu părere de rău, că 
deși înzestrarea unor soliști e neîn
doielnică, teatrele de estradă nu mai 
constituie de mult rampa de lansare 
a unor cîntece de intensă populari
tate, a acelor compoziții cantabile 
numite „șlagăre". Dar odinioară 
tocmai de aici, de la revistă, 
își luau zborul spre cerul notorietă
ții cele mai frumoase melodii. S-a 
creat însă obiceiul angajării pentru 
fiecare spectacol a unui număr fix 
de compozitori (unul, sau trei, sau 
cinci), ceea ce pînă la urmă obligă 
la o anume structură muzicală a vii
torului spectacol. A fost aproape eli
minat principiul sănătos al competi
ției pe terenul calității înalte, al se
lecției prin concurs — cu atît mai 
normal, cu cît nu ducem lipsă de 
compozitori talentați. Un spectacol 
nou de estradă are a-și face o înda
torire de prim rang din lansarea 
unor compoziții.

încă o dată însă, e nevoie de școală, 
o școală a soliștilor, cum există în 
multe țări ; iar în teatrele de es
tradă e. nevoie de o pregătire foarte 
temeinică, prin acțiunea didactică a 
unor competente reale, a cîntăreți- 
lor — care, pentru a intra pe sce
nele unde vor fi văzuți ani de-a rîn- 
dul de sute de mii de spectatori 
(scene care mi se par, în condițiile 
actuale, nefolositor de multe, tot 
atîtea porți deschise diletantismului 
și imposturii), să fie obligați a în
frunta rigorile drepte ale unui 
men profesional multilateral, 
ușor și prea repede e împins 
microfon orice glăscior curățel 
imploră gloria.

Am întemeiat un festival national 
și un prestigios festival inter
național de muzică ușoară. Ne-am 
creat mari obligații în această arie 
artistică. E momentul pregătirii mă
car la indicele de seriozitate pe 
care-I dovedesc celelalte sectoare de 
creație cînd își propun confruntări 
de atare anvergură. Un cadru pro
pice de pregătire e și teatrul de es
tradă. Dar acum el e nepregătit pen
tru a-și asuma efectiv sarcina. Pro
blema e de 
și potențele 
actuale.

dați peste cap a 
mîinii la cap pen- 
, frizînd parodia 

âsupra 
in-

exa- 
Prea 
spre 
care

a i se calibra condițiile 
la nivelul acestei sarcini

Valentin SILVESTRU

cinema
• Răpirea fecioarelor : PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
o Cu toată viteza, înainte ! : REPUBLICA — 9.30 ;
11.45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Pentru cîțiva dolari In plus : LUCEAFĂRUL — 
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 8 ; 10,30 ; 
13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
• Eroii de la Telemark : CAPITOL — 9 ; 11,45 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30, GRIVIȚA — 9,30 ; 13 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30, TOMIS — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30. 
© Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL — 9 ; 11 ; 
13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLORIA (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLA
MURA (completare Cu dansatorii maghiari în Grecie) 
— 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Porțile nopții : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 16,30.
• Două bilete Ia matineu : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
A împușcături pe portativ : LUMINA (completare 
Pilule II) — 9,15—16,30 în continuare ; 18,45 ; 20,45.
0 Program pentru copil t DOINA — 9 ; 10.
0 Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ;
18.15 ; 20,30.
0 Tom Jones : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Leul african : TIMPURI NOI (completare Le
genda) — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21, 
0 Blestemul rubinului negru : GIULEȘTI — 10 ;
15.30 ; 18 ; 20,30, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,S0 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, MELODIA — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOA
RE (completare Orizont științific nr. 1/1938) — 16 ;
13.15 ; 20,30.
0 Cei șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare. 
0 O sută unu daimațleni : BUZEȘTI (completare 
Năică pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

ie:

• O
9.45 ;

„...George Lazăr a lost o puternică personalita
te, un mare apostol [...] Și are un înțeles deosebit 
faptul relatat de P. Poenaru că la școala Iui Gh. 
Lazăr alergau elevi din toate clasele sociale și 
anume și prăvăliași"

(VASILE ALECSANDRI) _ ___ __  ___ __Jm(G. IBRAILEANU)

patriotic
(Urmare din pag. I)

Romănia toată nu este

(A. D. XENOPOL)

„Glorie și onor părinților noștri I Ei au pregătit 
viitorul, un viitor plin de irumoase promiteri... A- 
cei oameni venerabili au undit în inima lor cea 
mai sublimă aspirare, căci ei păstrau cu siințenie 
în iundul inimei calitățile moștenite de la stră
buni "

Cînd a venit în București dascălul Lazăr, băieții 
de la Udricani, de la SI. Gheorghe, de la Colțea 
și de la toate bisericile au golit acele școli și au 
alergat la Si. Sava cu Petrache Poenaru, cu Eufro- 
sin Poteca, cu Simion Marcovici, cu Pândele, cu 
Costache Moroiu și cu ntulți alți tineri de la școala 
grecească"

IION GHICA)

„Nicolae Bălcescu e de altmintrelea o dovadă 
că limba românească pe vremea lui și'nainte de 
dânsul era pe deplin iormată șl în stare să repro
ducă gîndiri cît de înalte și simțiri cît de adânci "

(MIHAI EMINESCU)

Deși nu se poate susținea ca Lazăr să ii trezit 
pentru prima oară Ia românii din Muntenia con
știința națională pe care am constatat-o că nu în
cetase niciodată a exista în mintea lor, ba chiar 
se întărise tot mai mult cu cît propășea apăsarea 
străină, totuși nu se poate tăgădui că ideile răs- 
pîndite prin spornica lui activitate au întărit încă 
această conștiință și l-au dat o formă mai limpede 
și mai precisă"...

I
ii

„...a preda la București în limba „indigenă" lu
cruri de un nivel ridicat era nou, și în aceasta stă 
originalitatea lui Lazăr, ca și în curajul de a spu
ne de pe catedră, iie șl în chiliile de la mînăsti- 
rea Siîntulul Sava, încălzite, iarna, și altfel^ decît 
cu lemnele aduse de școlarii înșiși de acasă, des
pre măreția strămoșilor

//••••

(N. IORGA)

„Și emulațiunea se naște în toate colțurile țării : 
simțirile irumoase își iac loc printre ticăloșia 
timpului; entuziasmul se ridică și se propagă cu 
repeziciunea fulgerului ~ 
decît o școală ; Romănia toată nu mai este decît 
un altar. In curînd Milcovul nici nu mai există; 
Unirea intimă a cunoștințelor precede și anunță 
unirea celor două țări".

lume nebună, nebună, nebună : 
13 ; 16,30 ; 19,45, AURORA —

16 ; 19,30. _ ___ ■ ,

16

bucegi — 
9,15 ; 12,30 ;

Armonie) —Comisarul X : UNIREA (completare
; 18,15 ; 20,30.
Șapte băieți șl o ștrengărlță : VITAN — 15,30 ; 
; 20,30.
Valetul de pică : MIORIȚA (completare Creierul) 
9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

_ Un nabab maghiar : POPULAR (coihpletare Flora 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dacii : MUNCA — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Haiducii : RAHOVA (completare Lupta internă a 
speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femeie : DRUMUL SĂRII (com
pletare Orizont științific nr. 1/1968) — 15 ; 17,30 ; 20. 
0 Loana : LIRA (completare Lupta Internă a spe
ciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30, COSMOS (completare
Echipa) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
0 Nu uita gara Lugovaia : FERENTARI — 20,30. 
0 30 de ani de veselie : FERENTARI — 15,30 ; 18.
0 Innorare trecătoare : CRINGAȘI (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Careta verde : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 încercuirea : PACEA (completare Viața începe 
la 40 de ani) — 16 ; 13 ; 20.
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• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : 
Concertul, orchestrei „Barbu Lăutaru". Dirijor : 
Ionel Budișteanu — 16,30 ; 20.
• Opera română : Coppelia — 11, Lohengrin — 19.
• Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 
10,30, Paganini — 19,30.

(ALEXANDRU MACEDONSKI)

Comedie : Un Hamlet de provin-

țș:j. :. . j ...... ■ ■ ■-. .'>(Ți..oC Si.
©'Teatrul Național ,;I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Maria Stuart — 10, Heldelbergul de altădată — 15, 
Domnii Glembay — 19,30, (sala Studio) : Dinu Pă
turică — 10, Părinți teribili — 15, O femeio cu 
bani — 19,30.
0 Teatrul de 
cie — 10,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 10,30, Un 
tramvai numit dorință — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 10,30 ; 15. 
Kean — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura
— 10, Acest animal ciudat — 15,30, Cînd luna e 
albastră — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră
— 10,30, Absența unui violoncel — 16, Viziuni fla
mande —20.
0 Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului de Comedie) : 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
0 Teatrul Mic : Amintirea a două dimineți de luni
— 10,30, Medalion Alecsandri — 15, Baltagul — 20 
(premieră).
0 Teatrul „Ion Creangă" : Cel trei mușchetari — 
9,30, Monstrul din Samarcand — 15, Toate pînzele 
sus — 18,30.
0 Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 
11, Uriel Acosta — 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinema
tografică „I. L. Caragiale" (la Casa prieteniei ro- 
mâno-sovletice) : O noapte furtunoasă — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : 
Ileana Sînziana — 11, (sala din str. Academiei) : 
Tigrișorul petre — 11.
0 Teatrul satlrlc-muzical „C. Tănase" (sala

' toria) : Varietăți ’68 — 19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vastlescu" (la 
Palatului) : Ca-n filme — 19,30.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a 
dicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
0 Teatrul dramatic din Brașov (la Sala Palatului) . 
Opinia publică —. 10. . „
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din 
Moscova — 16,30 ; 20.

Vic-

Sala

Sin-

SZABO GYULA

m

Cu mai bine de zece ani 
în urmă, Editura pentru litera
tură tipărea versiunea româ
nească a primului volum din 
romanul prozatorului 
jean Szabo Gyula, 
mul Gondoșilor". In 
vedea lumina tiparului 
mul al doilea și ultimul, pen
tru ca autorul să contopeas
că apoi cele două volume 
consacrate transformării socia
liste a satului ardelenesc în- 
tr-un tom unic.

Actuala tălmăcire româ
nească a romanului (Editura 
pentru literatură, 1967), dato
rată lui Remus Luca, repre
zintă transpunerea ultimei va
riante a cărții.

Insistenta cu care scriitorul 
a urmărit evoluția romanului 
după publicare, receptivitatea 
la discuțiile desfășurate în 
critica noastră, amintesc des
tinele similare ale unor cărji 
de Eugen Barbu sau Marin 
Preda. La fel s-a întîmplaf, 
de exemplu, cu „Șoseaua 
Nordului" — roman reluat de 
la un capăt la celălalt, și nu 
fără evident folos — sau cu 
„Risipitorii", în care chiar un 
autor afît de decantat ca Ma
rin Preda a găsit cu cale să 
intervină substantial. Firește, 
asemenea operații „la scenă 
deschisă", nu sînt de presu
pus decît în cazul unor cărți 
la care fie că autorii lor țin 
cu deosebire, fie că aprecia
ză respectiva angajare față da 
opinia publică drept hotărî-

clu- 
„Nea- 

1958 
volu-

toare pentru creajia viitoare. 
Alteori, conștiința unui su
biect, a unor destine literare 
se obiectivează într-o obse
sie, de care prozatorul nu se 
poate elibera decît prin do- 
blndirea unui sentiment al 
plenitudinii. „Cordovanii* de 
pildă, crescut dinir-o nuvelă, 
a. „imobilizat" pe romancier 
mulți ani, iar volumul al doi
lea al „Morometilor" — venit 
ca o surpriză pentru cei ce 
socoteau răgazul de după 
primul volum o renunțare la 
subiect — era menit, printre 
altele, să „despovăreze" pe 
romancier de personalitatea 
lui llie Moromete

„Neamul Gondoșilor" se 
integrează în tradiția realistă 
a literaturii noastre despre 
fărani, mentinîndu-și totuși un 
specific nu atît pe temeiul 
caracterisficelor de mediu so
cial investigat, cît pe al da
telor compozifional-expresive 
și de viziune asupra satului 
ardelenesc din anii '50.

Localitatea în care se pe
trec înfîmplările relatate se 
numește Dupăsat și e așezată 
în preajma muntelui Harghita, 
în centrul tipologiei se află, 
familia Gondos, una din cele 
mai înstărite din sat, de la 
care pornesc ca o urzeală 
firele dese ale conflictelor. 
Principalii adversari ai Gon
doșilor fac parte din familia 
Akâtzos, țărani săraci, dar 
vrednici. Confruntarea se pe
trece pe planuri multiple :

politic, social, etic și chiar 
erotic sau conjugal. Decăde
rea fălosului neam al Gondo- 
șilor se dovedește un proces 
complex, căruia condițiile ex
terioare nu fac decît să-i în
lesnească declanșarea, căci 
pătura socială pe care o re
prezintă este viciată de tare 
adînci, al căror deznodămînt 
nu putea fi decît asimilarea 
la noile realități sau destră
marea. Gondos Păi, „șeful* 
în via(ă al clanului, șiret, clar
văzător și plin de vitalitate,

note 
de lector
va ieși înfrînt în fa|a lui Akât- 
zos Mihâly (un personaj, din 
păcate, destul de palid fajă 
de oponentul său). Confrun
tarea este o necruțătoare 
probă de rezistenfă în fața 
istoriei, la care sînt angajate 
toate resursele protagoniști
lor.

Nu aefionează însă nici un 
fel de fatalități — istorice, 
ereditare sau sociale — de a- 
ceea însușirile individuale joa
că rolul hotărîtdr, personalele 
putînd în ultimă instanță să-și 
călăuzească singure soarta. 
Miska, fiul lui Akâtzos Mihâly,

se amestecă pentru o clipă în 
neamul Gondoșilor, dar gre
șeala nu constă în faptul că 
a răpit pe Julis, nevasta chia
burului Gondos Pali, ci în 
aceea că gestul său nu se 
dovedește dezinteresat, 
dragostea lui pripită nu re
zistă încercărilor. Atunci cînd 
comportarea oamenilor este 
onestă, conform cu firea lu
crurilor și cu conștiința lor 

/dreaptă de țărani, pare a gîn- 
di Miska, descoperind dragos
tea curată a tinerei Eszti — 
„toate sînt luminoase și lip
site de complicații, cum le 
simțea aseară cînd se despăr
țise de Eszti".

Țăranii lui Szabo Gyula se 
manifestă practic, vădind vo
cația soluțiilor tranșante. Oare
care excepție fac Julis — o 
cuceritoare figură de sătean- 
că la care temperamentul 
complex și inteligența, re
pulsia față de minciună și 
dragostea de viață se întrețes 
într-un caracter remarcabil — 
și Akâtzos Sanyi, fostul ei iu
bit și poate viitor tovarăș de 
viață, un tînăr comunist care 
vede greșelile tovarășilor săi, 
înțeiegînd realitatea nouă in 
ansamblu, chiar dacă nu în
trezărește încă o soluție și 
pentru viața lui intimă.

Interesul cu care urmărim 
desfășurarea narațiunii este 
diminuat, însă, pe alocuri, 
de un anume balast ver
bal care diluează comuni
carea personajelor, reflecțiile

că

și gîndurile lor. Nu găsești in 
carte descrieri fastidioase sau 
analize psihologice greoaie, 
în schimb te întîmpină 
dialoguri interminabile ; chiar 
scenele cele mai drama
tice sau mai infime, mo
mentele statice sau palpitan
te, toate fără deosebire se în
soțesc de vorba sfătoasă a 
protagoniștilor. Aceasta expli
că, de altfel, și dimensiunile 
romanului care fără a-și pro
pune să fie o frescă — se 
dilată concentric și într-un 
singur plan, cel al prezentu
lui — și deci fără a benefi
cia de asemenea circumstan
țe ale extinderii romanești, 
numără totuși aproape, 650 
de pagini.

Impresia de ansamblu 
este însă a unei atmos
fere solare, în care se 
scaldă destinele și se limpe
zesc confruntările, a optimis
mului spontan și robust.

Traducerea lui Remus Luca 
—■ confruntată pe alocuri cu 
dificultăți de expresie intra
ductibile — s-a străduit să 
dea conversațiilor savoarea 
oralității ardelenești. Mi se 
pare, însă, că transpunerea 
dialogurilor s-a făcut uneori 
prea aproape de o limbă ro
mână orășenizată, diminuînd 
astfel din pitorescul și volu
bilitatea pe care textul ni le 
recomandă ca specifice per
sonajelor.

Vlad SORIANU

n

0

|E j.—s;

una prin dascăli ca și prin elevi, 
recrutați deopotrivă din toate ținu
turile țării despărțite pe atunci de 
vremelnice și nedrepte vicisitudini 
politice. Cel dinții dascăl al Scolii 
de la Sf. Sava a fost un discipol și 
un militant al Scolii ardelene : 
Gheorghe Lazăr, un continuator al 
operei lui Samuil Micu, Petru Ma
ior și Gh. Șincai, promotor al ideii 
latinității și unității poporului ro
mân prin formația sa istorică și fi
lologică, dar în același timp un har
nic ostenitor pe tărîmul științelor 
aplicate prin formația sa inginereas
că. „în căutarea unui dascăl pen
tru noua școală românească — de
clară eforii din 1818 — altul mai 
destoinic n-am putut găsi fără pe un 
Lazăr, inginer, ce-a venit acum de 
curînd din părțile Transilvaniei, aici 
într-acest pămînt... la orice mește
șug filosoficesc destoinic". Iar acest 
dascăl, pe care N. Iorga l-a zugră
vit „încă tînăr, oacheș, cu ochii ne
gri focoși, aspru în grai, fanatic în 
credință, se descoperi un mare cu
vântător cum nu mai avuse nea
mul pînă atunci pentru asemenea 
lucruri. Adevăruri înalte se desfă
ceau ca prin farmec de pe buzele 

.lui meuceAe.au',. Faima-i mersejre- 
' pe.de în' ordșill''‘întreg și chiliile "șe 
umplură de ascultători neașteptați".

Introducerea învățămîntului în
limba română în cea mai înaltă
școală din București a avut loc în
tr-o atmosferă de entuziasm pe care 
o putem cu ușurință reconstitui din 
înștiințarea adresată de Gh. Lazăr 
către „de toată cinstea vrednica ti
nerime" a țării. „Patriei — declara 
el — nu-i poate fi tot una ce fel 
de creștere vor primi mădularele 
(vlăstarele) următoare". Este nece
sar deci ca și poporul român „ce 
este așa de vechi,'așa vestit, proslă
vit si înzestrat cu 
mîntului... cu un

toate rodurile pă- 
cuvînt neam îm

părătesc" să aibă și el „o academie 
cu știință chiar în limba maicii sale". 
De aceea, Lazăr cheamă pe „tinerii 
toți, de toate părțile si de toată sta
rea la izvorul tămăduirii, la museul 
înfloririi".

Printre cei dintîi înscriși la a- 
ceastă vatră de lumină românească 
au fost Ion Heliade-Rădulescu. vii
torul scriitor si om politic ; Eufro- 
sin Poteca, viitorul profesor de fi
lozofie ; iluministul Simion Marco
vici ; pedagogul și luptătorul demo
crat Petrache Poenaru ; Grigore 
Pleșoianu, pedagog, om de cultură, 
inginer, și alții. Din Moldova so
sesc șase elevi, bursieri ai lui Ve
niamin Costachi. Alături de Gheor
ghe Lazăr și celălalt ardelean — 
Ladislau Erdeliotul — întîlnim între 
primii dascăli pe muntenii Grigore 
Rîmniceanu și Popa Pavel. în afara 
învățăturilor introductive ’și a gra
maticii se predau matematica, geo
metria, geografia, filozofia, logica, 
limbile latină, franceză etc. Unele 
discipline erau pentru prima oară 
predate în limba română, așa îneît 
Lazăr trebuie să redacteze și cursuri 
de filozofie, logică, metafizică, a- 
ritmetică superioară, trigonometrie 
și geografie.

Dar școala era în egală măsură o 
instituție de educație politică națio
nală. După numai trei ani, în 1821, 
găsim pe profesori și pe elevi în 
rîndurile Răscoalei lui Tudor Vla- 
dimirescu. Lui Gheorghe Lazăr i se 
atribuie sfaturi politice date mare
lui luptător, Petrache Poenaru a 
fost secretarul și omul de încre
dere al lui Tudor, elevii școlii ro
mânești l-au ajutat în tabăra de la 
Cotroceni să-și așeze și să-și orien
teze tunurile. Invățămîntul româ
nesc și-a dat, astfel, cele dintîi și' 
foarte timpurii roade. Școala româ
nească a fost, de la începuturile ei, 
nu numai o vatră de lumină, ci mai' 
ales una de educație patriotică.

Opera începută în 1818 a fost prea 
puternică pentru ca vicisitudinile po
litice, lipsurile materiale, dușmănii
le spiritelor retrograde să o poată 
zădărnici. Cînd, timpuriu răpus de 
boală, Gheorghe Lazăr moare (1823), 
ucenicul și colaboratorul său apro
piat, Ion Heliade-Rădulescu, îi ia 
îndată locul, cum însuși spune „fără 
a fi numit de nici o autoritate, fără 
a fi invitat de nimeni... singur îmi 
dădui misiunea de a continua fapta 
lui Lazăr abia începută".

Cărturari cu vederi înaintate, a- 
cești întîi dascăli și elevi ai școlii 
create în 1818 au marcat prin scrie
rile, lupta și prin întreaga lor acti
vitate începuturile 
mâne moderne. în 
Regulament muntean 
„Cursul învățăturilor 
în limba românească 
pentru înlesnirea școlarilor 
desăvîrșirea limbii țării, ci încă și 
pentru că toate trebile publice tre
buie a să trata într-această limbă". 
Era consacrarea introducerii limbii 
românești în învățămînt.

Inițiativa din 1818 a asociat în în
făptuirea și în consecințele ei pe 
luptătorii politici și cărturarii înain
tați din toate părțile țării. Intre pro
fesori și elevi întîlnim munteni, ar
deleni, moldoveni. Opera lor este

culturii ro- 
1831 noul 

prevedea : 
va urma 
nu numai

nu numai didactică, ci politică, știin
țifică și culturală dezvoltată in cele 

' mai variate sectoare. Școala româ
nească din București a fost dintru 
început un centru politic și un șan
tier generator de instituții culturale 
indispensabile statului nou, modern, 
pentru care milita generația pașop
tistă : România. Pe băncile Școlii de 
la Sf. Sava s-au format luptătorii 
grupării revoluționare din 1840, con
dusă de Dimitrie Filipescu si Eftimie 
Murgu, din care făcea parte și Băl- 
cescu. în aceeași școală românească 
au fost educați întemeietorii societă
ții secrete „Frăția" — N. Bălcescu, 
Ion Ghica și Christian Tell (1843) — 
care trebuia să dea luptei revoluțio
nare o largă bază de mase. Dintre 
elevii scolii s-au recrutat principalii 
conducători ai Revoluției din 1848a 
din. Țara Românească.

Din voința învățăturii românești 
s-au născut și inițiativele înființării 
instituțiilor culturale moderne ale 
țării. Aceiași dascăli și elevi au con
lucrat la înfăptuirea lor, în aceeași 
casă a lor de școală în limba po
porului. Mai toate instituțiile cultu
rale de tradiție ale României moder
ne au fost întemeiate din aceste im
bolduri și în acest așezămînt. Acade
mia Română a Avut un predecesor 
cu scopuri . inițiale, identice (stabili- 

' rea de norme pentru limba română... 
literară) 
creată 
țional 
creată
Școlii . _ 
tradiția 
Academii 
secolului 
Colegiului, creată în 1834, în care au 
fost imprimate manuale didactice, 
ziare progresiste ca Povățuitorul sa
tului, cărți științifice ca Vocabularul 
franțezo-românesc al lui P. Poenaru, 
G. Hill și Fl. Aaron și revista Maga
zin istoric pentru Dacia a lui N. Băl
cescu și A. T. Laurian, este începă- 
toarea imprimeriei române moderne. 
Muzeul național de 
creat în 1864, ca 
de istorie naturală, 
pe lîngă Universitate în 
deopotrivă începutul în 
istorie naturală și de antichități în
ființat între 1835—1837 în cadrul Co
legiului național. Primele reprezen
tații ale unui teatru național sînt 
organizate de Gheorghe Lazăr în 1818, 
de Costache Aristia în 1836 cu elevii 
Colegiului și profesorii 
Pinacoteca Statului, primul 
al Muzeului de artă de azi, 
de la galeria de tablouri a 
școli românești, înființată 
reorganizată în 1850. Primele ziare și 
reviste moderne, Curierul românesc 
al lui I. Heliade-Rădulescu (1829), 
Museul național al lui P. Poenaru 
(1836), Romănia a lui Fl. Aaron și G. 
Hill (1837), Vniversu lui I. Genilie 
(1845) sînt inițiate și redactate de 
profesori ai Colegiului, sînt tipărite 
în imprimeria acestuia.

La catedrele Colegiului se afirmă 
întemeietori ai științei române mo
derne, istoricul A. T. Laurian, filolo
gul I. Heliade-Rădulescu, folcloristul 
G. Dem. Teodorescu, istoricul literar 
Pompiliu Eliade, pedagogul P. Poe
naru, fizicianul și matematicianul 
Emanoil Bacaloglu, naturalistul Gri- 
gore Ștefănescu, chimistul Alexe 
Marin și atîția alții. Dintre aceștia 
s-au recrutat primii profesori ai Uni
versității din București, creată în 
1864. Scriitorii Alexandru Odobes- 
cu, Nicolae Fillmon, Barbu pela- 
vrancea, iar mai aproape de noi 1 
N. D. Cocea și Tudor Arghezi, pic
torul Theodor Aman, poeții Alexan
dru Sihleanu, Alexandru Depără- 
țeanu, Iulia Hașdeu, economistul P. 
S. Aurelian, arhitectul Al. Orăscu, 
filozoful N. Vaschide, doctorul Toma 
Ionescu, matematicianul Spiru Haret, 
oamenii politici C. A. Rosetti, frații 
Golești, Take Ionescu, Nicolae Fleva, 
pentru a cita doar cîteva nume de 
seamă, au fost toți elevi ai Colegiului 
național.

într-o organizare nouă, corespun
zătoare cerințelor contemporane și 
dezvoltării de azi a învățămîntului 
din tara noastră, școala ce poartă 
azi numele unuia dintre cei mai re
prezentativi elevi de început, .Nico
lae Bălcescu, continuă cu legitimă 
mîndrie tradițiile patriotice și pe
dagogice ctitorite acum o sută 
zeci de ani.

Torța aprinsă de Gheorghe 
în 1818, torța învățămîntului în 
poporului a comunicat repede 
întreg pămîntul românesc 
științei și căldura dragostei de patrie. 
De pe culmea atinsă azi de școala ro
mânească, bun al tuturor — princi
palul factor de cultură și civilizație 
al națiunii socialiste — întoarcerea 
către înfăptuirea hotărîtoare de acum 
un secol și jumătate naște admirație 
și respect pentru ctitorii școlii ro
mânești, mîndrie pentru marile în
făptuiri actuale de pe tărîmul învă
țămîntului.

in 
în 
în 
de J

în Societatea literară 
l cadrul Colegiului na- 

1836. Biblioteca națională 
1864 era de fapt biblioteca 
la St Sava, care continua 
șl conserva cărțile vechii 
domnești de la sfîrșitul 
al XVII-lea. Tipografia

antichități, 
șl Muzeul 

organizat 
1866, își au 
Muzeul de

acestuia, 
nucleu 

a plecat 
aceleiași 
în 1837,

cinci*
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SCINTEIA duminică 24 martie 1968

în ziua de 23 martie a părăsit 
Capîtala secretarul de stat pentru 
afacerile externe al R.S.F. Iugo
slavia, Marko Nikezici, care, la in
vitația guvernului român, a făcut 
o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Oaspetele a fost însoțit de Dimce 
Bclovski și Milorad Peșici, ad-juncți 
ai secretarului de stat pentru afa
cerile externe, și Svete Zdenko, 
șeful cabinetului secretarului de 
stat pentru afacerile externe al 
R.S.F. Iugoslavia.

în timpul vizitei, Markg Nike
zici a fost primit de tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele «Con
siliului de Stat, și de tovarășul Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și a avut 
convorbiri cu ministrul afacerilor

VIZITELE DELEGAȚIEI
MIȘCĂRII POPULARE

PENTRU
ELIBERAREA ANGOLEI

Delegația Mișcării Populare pen
tru Eliberarea Angolei, condusă de 
dr. Agostinho Neto, președintele 
M.P.L.A., a vizitat în zilele de 
22—23 martie Rafinăria Brazi, Com
binatul petrochimic Ploiești, Mu
zeul Doftana, Uzinele de tractoare 
și noile cartiere de locuințe din 
orașul Brașov.

ÎNTOARCEREA DIN R.A.U.
A DELEGAȚIEI 

GUVERNAMENTALE ROMÂNE

a

un
Și

Sîmbătă după-amiază s-a îna
poiat de la Cairo delegația guver
namentală, condusă de. dr. ing. Va
sile Chiriță, vicepreședinte al Con
siliului Național al Cercetării Știin
țifice, care, la invitația Consiliului 
Fdperior pentru Cercetări Științifi
ce din Republica Arabă Unită, 
făcut o vizită în această țară.

Cu acest prilej a fost semnat 
acord de colaborare științifică 
tehnologică între Republica Socia
listă România și Republica Arabă 
Unită. Acordul prevede rezolvarea 
unor teme de cercetare în diferite 
domenii ale științei, de .interes re
ciproc pentru cele două țări. în a- 
cord se prevede, de asemenea, în
ființarea unei comisii mixte de; co- 
laborare științifică și.' tehnologică 
care va concretiza programe exe
cutive anuale de colaborare.

DELEGAȚIA
PARLAMENTARĂ FRANCEZĂ 

ÎN JUDEȚUL BRAȘOV
• Delegația Comisiei legislative a 

Adunării Naționale Franceze, con
dusă de Rene Capitant, președintele 
Comisiei, a făcut sîmbătă o scurtă 
călătorie în județul Brașov. La se
diul Comitetului Executiv al Con
siliului Popular județean Brașov, 
parlamentarii francezi au avut o în
trevedere cu Ion Mărcuș, prim-vice- 
președinte al Comitetului Executiv, 
și ntembri ai Comitetului. In cursul 
dimineții, parlamentarii francezi au 
vizitat uzinele de tractoare, unde au 
fost salutați, de directorul general al 
uzinei, ing. Emil Oniga. Oprindu-se 
în cîteva din principalele sectoare 
de producție, oaspeții s-au interesat 
îndeaproape de caracteristicile noi
lor tipuri de tractoare românești. 
La amiază, Ion Mărcuș a oferit un

I. D.

actului uman
(Urinare din pag. I)
vintele aruncate în treacăt 
cu ușurătate, putînd de
genera uneori în injurie, 
creează cu timpul un cli
mat. de discordie și neîn
credere. Va trebui subli
niată astfel semnificația 
etică a fiecărui cuvînt 
pronunțat, care poale 
știrbi demnitatea umană a 
semenilor și, prin aceasta, 
poate tulbura climatul so
cial. Un proverb arab 
arată că omul este stăpin 
pe cuvint atîta vreme cit 
nu-1 rostește, dar că va 
deveni robul cuvintului, 
din momentul ce acesta 
va fl fost pronunțat Se 
subliniază astfel, deopo
trivă, riscurile impulsiei 
verbale necontrolate, ca

■ și obligația morală, pen
tru fiecare om, de a-și su
praveghea vorbirea.

In toate aceste cazuri, 
ne aflăm în fața unor im
plicații care se urmează 
prin înlănțuire aproape 
firească, agravîndu-se pe 
măsură ce se desfășoară: 
un cuvînt aduce pe altul, 
o acțiune implică pe alta. 
Se ajunge astfel la urmări 
din ce în ce mai grave, 
care ar fi putut fi, totuși, 
stăvilite prin simplă su
praveghere și prin simț 
al responsabilității mo
rale față de primul cuvînt 
rostit și față de prima 
acțiune săvîrșită. întregul 
proces sullotesc se redu
ce, astfel, Ia dominaroa 
impulsiei necontrolate șl 
Ia deliberarea morală, 
care trebuie să preceadă 
orice hotărîro.

Omul este, de bună sea
mă, o ființă liberă, dar nu 
în sensul că poate săvîrși 

orice acțiune, ci în sensul 
că are libertatea morală 
de a reflecta asupra con
duitei sale și de a nu lua 
hotărîri, decît în urma 
unui examen de conștiin
ță. înțelepciunea prover
bului francez : „noaptea 
dă sfaturi", îndeamnă, în 
adevăr, ca luarea unei 
hotărîri să nu fie nicioda
tă pripită, sub influența 
directă a unui eveniment, 
sau a unei emoții. Acea
stă obișnuință, a delibe
rării etice, creează cu 
timpul un climat sufletesc 
de echilibru și sănătate 
morală. Cumpănirea etică 
a faptelor sfîrșește prin a 
intra în deprinderea de 
fiecare zi. Omul își creea
ză un ethos, un regim 
lăuntric, care-1 ferește de 
acțiuni incoherente și ires
ponsabile. Se introduce în 
viața cotidiană un. crite
riu etic, care se impune 
conștiinței nu numai în 
privința hotărîrilor cru
ciale putînd da o direcție 
întregii existențe (alege
rea unei cariere, căsăto
ria, de pildă), ci și a fap
telor de fiecare zi, care 
au o mare însemnătate 
în măsura în care creează, 
prin repetiție, un stil ge
neral de viață și con
duită.

Responsabilitatea mo
rală a acțiunilor noastre, 
importante sau mărunte, 
alcătuiește astfel o ade
vărată cumpănă a vieții 
individuale, creînd cu 
timpul o deprindere. Lipsa 
conștiinței acestei răs
punderi face din om un 
prizonier al propriilor 
sale acțiuni, care se

externe, Corneliu Mănescu, privind 
dezvoltarea relațiilor de colaborare 
tovărășească dintre cele două țări 
socialiste și problemele internațio
nale actuale de interes comun. 
Convorbirile s-au desfășurat într-0 
atmosferă de caldă prietenie și cor
dialitate.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, secretarul de stat pentru 
afacerile externe și persoanele care 
l-au însoțit au fost salutați de Cor
neliu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe, Mircea Malița și Vasile 
Șandru, adjuncți ai ministrului a- 
facerilor externe, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul României la Belgrad, 
de funcționari superiori din M.A.E.

Au fost prezenți ambasadorul 
R.S.F. Iugoslavia la București, Jak- 
șa Petrici, și membri ai ambasadei.

dejun în cinstea membrilor delega
ției în saloanele hotelului „Sport." 
din Poiana Brașov. In cursul după- 
amiezii, membrii delegației Comi
siei legislative a Adunării Națio
nale Franceze au vizitat monu
mente istorice din orașul Brașov.

în timpul călătoriei, parlamenta
rii francezi au fost însoțiți de de
putății prof. Tudor Drăganu și C. 
Paraschivescu-Bălăceanu. Seara, 
oaspeții s-au' înapoiat în Capitală.

CENTENARUL 
MAXIM GORKI

Sîmbătă după-amiază, la Casa 
prieteniei româno-sovietice din Cluj 
a avut loc o manifestare consacrată 
împlinirii A 100 de ani de la naște
rea lui Maxim Gorki. Despre viața 
și opera marelui scriitor a vorbit 
lectorul univ. Laurențiu Hodorog. 
Actori ai Teatrului național din lo
calitate au interpretat apoi frag
mente din dramaturgia Iui Gorki. 
A fost prezentat filmul artistic 
„Foma Gordeev", ecranizare după 
cunoscuta operă gorkiână. Cu ace
lași prilej, în holul Casei universi
tarilor din Cluj s-a deschis expo
ziția de fotografii „Centenarul Ma
xim Gorki". (Agerpres)
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La Sînnicolau-Mare, străvechi tîrg 
din cîmpia Banatului, acolo unde 
S7 de ar.,' în urmă a căzut lumina 
lei Bela Bartok, a fost inaugurată 
expoziție memorial-a permanentă 
chinată acestui strălucit muzician și 
om de cultură. Organizată de oameni 
de cultură din localitate, cu sprijinul 
comitetului județean de cultură și 
artă, expoziția cuprinde diferite do
cumente și alte mărturii ale prestigioa
sei activități muzicale desfășurate de 
Bela Bartok de-a lungul vieții.

Muzicolog, compozitor și pianist de 
mare prestigiu în lumea muzicală, 
Bela Bartok a fost în același timp și 
un neobosit culegător al creației mu
zicale de inspirație popidară. Din cele 
peste 30 000 creații folclorice, aduna
te de Bartok, mai bine de 3 000 apar
țin clntecului și jocului popular ro
mânesc.

rală eliberează pe om și-l 
dă adevărata demnitate, 
de ființă gînditoare, stu
pină pe destinul său indi
vidual șl dominată de 
scrupulul moral al fapte
lor salo. 1

Prin fapte și prin simțul 
răspunderii morale al ac
telor, omul se integrează 
mai adine vieții sociale. 
Om și faptă alcătuiesc o 
unitate, ce nu poate fi 
disociată. Nu vom spune 
așadar, împreună cu un 
romancier care și-a inti
tulat un roman : „Propriile 
noastre acte ne urmăresc" 
(pe tot timpul vieții); vom 
observa că aceste acte, 
judecate de tribunalul 
conștiinței noastre morale 
și al simțului de răspun
dere, ne măsoară gradul 
de omenie, demnitate u- 
mană și, în același timp, 
putința de regenerare mo
rală.

Un om poate, în ade
văr, săvîrși în viață, o- 
dată sau chiar de mai 
multe ori, greșeli. Este 
însă el, prin aceasta, cu 
desăvîrșire pierdut pentru 
viața socială ? Nu, dacă 
aceste acțiuni sînt con
damnate de conștiința sa 
morală și dacă este ca
pabil de a se regăsi pe 
sine, de a se îndrepta, de 
a demonstra prin lapte 
echilibrarea sa morală în 
cadrul colectivității. Omul 
poate luneca, poate chiar 
cădea, dar își poate, (prin 
chiar aceste experiențe 
dureroase) regăsi calea 
pe care i-o arată simțul 
răspunderilor sale mo
rale, față de sine și față 
de ceilalți. Criteriul su- 

urmăresc în cerc vicios ; • prem al acestei regenerări 
dimpotrivă conștiința mo- va fl tocmai cumpănirea

CONGRESUL PARTIDULU! In sprijinulBucurești și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cu prilejul Zilei naționale a Pa
kistanului, sîmbătă la amiază, am
basadorul Republicii Islamice Pa- 

■ kistan la București, Jamsheed K. 
A. Marker, a oferit o recepție.

Au luat parte Bujor Almășan, 
ministrul minelor, Vasile Gliga Și 
Petru Burlacu, adjuncți ai ministru
lui afacerilor externe, conducă
tori de instituții centrale, oameni 
de știință, : cultură și artă.

Au participat, de asemenea, șefi 
de misiuni diplomatice acreditați la

SPOR
MC - METREVELI IN FINALA DE LA CANNES 
I

CANNES (corespondență specială). — 
In cadrul sferturilor de finală ale tur
neului de fenis.de la Cannes, Ion Țiriac 
l-a eliminat pe vest-germanul Plotz 
(6—3, 9—7), iar llie Năstase pe polo
nezul Gasiorek (6—4, 6—3). Sever 
Dron a pierdut cu 7—9, 5—7 în fața 
puternicului fenismen sovietic Metreveli.

In semifinale, tot Metreveli l-a învins 
și pe llie Năstase după un joc foarte 
echilibrat (9—7, 2—6 10—8). Țiriac l-a 
eliminat relativ ușor pe sovieticul Ego
rov (6—4, 7—5).

FANTOME

PE BICICLETE?

Din Annaba, oraș algerian a- 
flat pe coasta Mediteranei, ne-a 
parvenit și ieri o știre despre 
desfășurarea Turului ciclist cu 
același nume. Cei trei Petersson 
continuă să domine cu autorita
te ; Erik poartă „tricoul galben". 
Frații lui, Gosta și Sture, îl ur
mează la numai 26 de secunde. 
Al patrulea în clasament, dar la 
o distanță apreciabilă (peste 7 
minute) este tot un suedez: Jan 
Aake. La „Turul Annaba", ală
turi de o serie de alergători 
cvasi-necunoscuți din Europa și 
Africa, sînt — credem că știți — 
și cicliștii noștri (în fond, com- 

• ponenții echipei reprezentative). 
Despre ei însă telegramele a- 
gențiilor internaționale de presă 
nu amintesc decît foarte tar. De 
fapt nici n-ar prea avea ce să 
spună ; în opt etape prezența lor 
în caravană a fost mai mult 
fantomatică. Cea mai „onorabi
lă" poziție pînă acum a ocupa
t-o Moiceanu — locul 12 în e- 
tapa a IlI-a. Pe echipe, formația 
noastră se află pe penultimul 
loc (7), la o diferență de peste 
4 ore de lidera clasamentului 
general ! Iată deci în rezumat 
„isprăvile" cicliștilor noștri în 
această întrecere.

N-avem nevoie să mai aștep
tăm și disputarea ultimei etape, 
ce are loc astăzi, pentru a ex
prima totala insatisfacție față de 
asemenea „performanțe". Nici- 
cînd ciclismul nostru, reprezen
tat la numeroase competiții de 
certă anvergură, n-a avut o ast
fel de evoluție lamentabilă. 
„Am mers să ne pregătim, nu 
să ciștigăm" — vor căuta, în 
replică, să se scuze antrenorii, 
alergătorii, federația. „Curat 
pregătire!“ — ar contrareplica 
eroul lui Caragiale. Dacă într-o 
astfel de companie aproape ano
nimă, cicliștii noștri au încheiat 
plutonul, este foarte puțin pro
babil că la „Cursa Păcii" ei își 
vor înscrie numele printre ani
matorii etapelor.

responsabilă a consecin
țelor actelor sale, pentru 
viața socială, socotită în 
întregul ei. Omul nu se 
definește pe sine și nu-și 
află adevărata sa menire 
decît în măsura în care 
contribuie într-un fel sau 
altul, prin faptele sale, la 
propășirea vieții sociale, 
la dinamica progresului. 

Actele noastre au, în a- 
cedstă privință, repercu
siuni depărtate. Faptele 
aparent neînsemnate, să- 
vîrșite conștiincios, în 
fiecare zi, contribuie la 
echilibrul, la sănătatea 
vieții sociale. In schimb, 
fapte dezordonate, repe
tate, tulbură, viciază cli
matul social, printr-o acu
mulare — am zice — de 
„infiniți mici’, care se a- 
daugă și se multiplică. 
Sîntem așa dar solidari, 
prin faptele noastre, cu 
întreaga viață socială și 
cu viitorul însuși. Actele 
noastre au răsunet în 
timp. Am putea chiar 
spune, împreună cu un fi
lozof contemporan, că 
nici o acțiune omenească 
nu se pierde în univers 
fără urmă, că actele noa
stre, sub o formă sau alta, 
se perpetuează în infinit. 

Conștiința responsabili
tății morale a actelor 
noastre alcătuiește pîrghia 
vieții umane, acționînd în 
climatul valorilor sociale 
și culturale. Numai prin- 
tr-o deliberare 'lucidă a- 
supra sensului faptelor și 
a urmărilor depărtate ale 

. acestora asupra vieții 
sociale, își afirmă omul 
demnitatea și-și dă o jus
tificare supremă existenței 
sale individuale.

(Agerpres)

CUVlNTAREA RADIOTELEVIZATĂ - 
A AMBASADORULUI PAKISTANULUI

Cu prilejul celei de-a XÎI-a ani
versări a Zilei naționale a Pakista
nului, sîmbătă seara, ambasadorul 
Republicii Islamice Pakistan la 
București, Jamsheed Marker, a 
rostit o cuvîntare la posturile noas
tre de radio și televiziune.

Astfel, FINALA PROBEI DE SIMPLU 
MASCULIN ȘI-0 VOR DISPUTA VECHII 
RIVALI ȚIRIAC Șl METREVELI. Ziarele 
locale nu se hazardează în a indica un 
favorit al acestei finale. La simplu fe
mei, în finală vor juca Gourlay (Austra
lia) și Belframe (Italia).

In semifinalele probei de dublu băr
bați perechea Ion Țiriac-llie Năstase 
a învins cu 6—2, 6—4 pe Egorov-Leius 
(U.R.S.S.). Tenismenii români vor întîlni 
în finală perechea Lihaciov, Metreveli 
(U.R.S.S.). La dublu mixt, perechea 
Congdon (Anglia)-Năstase (România) 
a eliminat în sferturi cu 4—6, 6—1,
6—3 pe Szabo-Szoeke (Ungaria).

Peste 65 000 de spectatori au urmă
rit sîmbătă la Cardiff meciul inter
național de rugbi dintre echipele 
Tării Galilor și Franței, contînd pen
tru „Turneul celor 5 națiuni". Jocul 
desfășurat pe o ploaie torențială s-â 
încheiat cu; scorul de 14—9 (3—9) în 
favoarea rugbiștilor francezi. (Autorii 
punctelor Christian Carrere și frații 
Camberabero).

Cu acest meci s-a încheiat „Turneul 
celor 5 națiuni", ediția 1968. Clasa
mentul final al competiției este ur
mătorul : 1 — Franța 8 puncte ; 2 — 
Irlanda 5 puncte ; 3 — Anglia 4 
puncte ; 4 — Tara Galilor 3 puncte ; 
5 — Scoția zero puncte.

Subliniem că Franța a realizat pen
tru prima oară ,',marele șlem" (cîști- 
garea turneului numai prin victorii). 
Pînă acum Anglia reușise această, 
performantă de șase ori, Tara Ga
lilor de cinci ori, iar Scoția și Ir
landa cite o singură dată.

INVITM
PENTKU WIMBLEDON

Organizatorii celui mai presti
gios turneu internațional de tenis 
au trimis invitații și formulare de 
înscriere tenismenilor consacrați 
din toate țările, inclusiv jucătorilor 
profesioniști. Prin această măsură, 
organizatorii englezi pun în fața 
faptului împlinit Federația interna
țională care, la 30 martie, inten
ționa să se pronunțe asupra ca
racterului turneului Wim
bledon.

(Urmare din pag. I)

în cîteva rînduri
IN RUNDA A 10-A A TURNEULUI 

INTERNAȚIONAL DE ȘAH DE LA 
BELGRAD, Alexandra Nicolau (Ro
mânia) a învins-o pe șahista iugo
slavă Liubica Jivkovici. Lidera cla
samentului, Nona Gaprindașvili 
a înscris un punct la Konar- 
kowska. In clasament continuă să 
conducă Gaprindașvili (U.R.S.S.) cu 
8 puncte, urmată de Nicolau (Româ
nia) 7,5 puncte, Kușnir (U.R.S.S.) 7 
puncte, Markovici (Iugoslavia), Liliak 
(Iugoslavia), K. Iovanovici (Iugo
slavia) 6,5 puncte.

REZULTATE ÎN TURNEUL IN
TERNAȚIONAL DE ȘAH DIN CA
PITALĂ : Troianescu — Drimer 
1—0 ; Ghițescu — Radovici 0—1 ; 
Liebert — Wade 1—0 ; Ciocîltea — 
Gheorghiu 0—1 ; Tringov — Gipslis 
remiză ; Parma — Jansa remiză. In 
clasament conduce Gipslis cu 6 (1)’ 
puncte, urmat de Bilek, Parma, 
Jansa cu cîte 6 puncte, Gheorghiu 
5,5 puncte etc.

ALERGĂRILOR DE
1968 se va deschide 
Hipodromul din Plo-

12—2.

PE PATINOARUL ARTIFICIAL 
din parcul „23 August" s-au disputat 
sîmbătă jocurile din penultima zi a 
campionatului republican de hochei 
pe gheată. Au fost înregistrate ur
mătoarele rezultate : Avîntul Gheor- 
ghieni — Tîrnava Odorheiul Secu
iesc 8—3 ; Dinamo București — Agro
nomia Cluj 12—2; Steaua — Avîntul 
Miercurea Ciuc

STAGIUNEA 
TRAP pe anul 
la 31 martie pe 
iești. Startul în prima cursă se va 
da la ora 9,15.

In sala de sport a 
liceului „Mihail Sa- 
doveanu" din Bucu
rești. Elevi ai clase
lor a IX-a la o oră 
experimentală de e- 
ducație fizică : se 
execută „aterizări 

la punct fix"
Foto : M. Cioc
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COMUNIST DIN NORVEGIA

partidului, Reidar Larsen
O

OSLO 23 (Agerpres). — Preșe
dintele Partidului Comunist din 
Norvegia, Reidar Larsen, a expus 
la congresul partidului tezele prin
cipale ale proiectului noului „pro
gram de lucru" al comuniștilor 
norvegieni. Referindu-se la proble- 

a 
se

mele de politică externă, el 
subliniat că P.C. din Norvegia 
pronunță pentru ieșirea țării din 
blocul nord-atlantic și împotriva 
aderării la Piața comună. In peri
oada în care Norvegia s-a aflat în 
cadrul N.A.T.O., securitatea țării 
nu s-a întărit. în schimb, a spus el, 
s-a încetățenit convingerea că 
S.U.A. folosesc țara noastră în sco
purile lor războinice. De aceea, lo
zinca noastră este acum : „Pentru 
retragerea Norvegiei din N.A.T.O.,

răsfoind presa străina
f

Publicația mexicană „Siempre“ comentează in
tensificarea pe continentul sud-american a cheltuie
lilor militare, cu grave consecințe pentru economia 
țărilor respective. Redăm mai jos spicuiri din articol.

„15 la sută din bugetul 
anual al țărilor Americii La
tine este destinat scopurilor 
militare. Forțele armate mai 
primesc încă 5 la sută din 
buget sub fonna unor alo
cații secrete. Deși față de 
țările din Europa occiden
tală procentul este conside
rabil mai iedus, cheltuieli
le militare ale statelor lati- 
no-americane au urmări 
mult mai păgubitoare. în 
primul rînd, întregul ar
mament achiziționat de la- 
tino-americani în străinătate 
este plătit în dolari. în al 
doilea rînd, pentru achizi
ționarea de armament mo
dern sînt absorbite fonduri 
uriașe, extrem de necesare 
pentru dezvoltarea econo
miei lor.

( Aceste concluzii logice 
confirmate de fapte îi silesc 
pe latino-americani să pri
vească cu teamă cursa înar
mărilor care a luat o deose
bită amploare în ultima vre
me pe continentul lor. Ea 
nu se limitează la cumpă
rarea unor mari cantități de 
arme. Unele guverne își 
propun să construiască în 
țările lor întreprinderi pro
prii pentru fabricarea de 
produse militare. Brazilia, 
de pildă, duce tratative cu 
o delegație franceză în ve
derea construirii unei uzine 
care să producă avioane su-

Ieri în țară : vremea s-a răcit 
ușor. Cerul a fost variabil, mai 
mult acoperit în Muntenia șl Do- 
brogea. Au căzut ploi locale în 
Dobrogea și izolate în rest. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potri
vit, cu unele intensificări locale. 
Temperatura aerului, la ora 14, 
era cuprinsă între 7 grade la 
Sulina și 19 grade la Corugea 
și Medgidia. în București: vre
mea a fost călduroasă, cu cerul 

■ variabil, mai mult acoperit di
mineața. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a fost de 18 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 25, 26 și 27 martie. In țară : 
vreme în general frumoasă, cu 
cerul schimbător. Vor cădea ploi 
izolate, mai ales în jumătatea 
de nord a țării. Vînt potrivit. 
Temperaturile minime în nordul 
țării vor fi cuprinse între minus 
1 grad și plus 5 grade, iar în sud 
între 5 și 9 grade. Maximele vor 
oscila între 6 și 12 grade în nor
dul țării și între 12 și 18 grade 
în sud. în București : vreme în 
general frumoasă. Cerul va fl 
variabil, favorabil averselor de 
ploaie. Vînt potrivit. Tempera
tura în creștere ușoară.

dinpentru retragerea N.A.T.O. 
Norvegia".

în numele partidului, Larsen și-a 
exprimat solidaritatea față de lup
ta eroicului popor vietnamez îm
potriva agresorilor americani. Co
muniștii norvegieni cer încetarea 
imediată a bombardamentelor asu
pra R. D. Vietnam și retragerea 
trupelor americane de pe teritoriul 
vietnamez.

Larsen s-a ocupat pe larg de pro
blemele de politică internă, expu- 
nînd- principalele prevederi ale 
programului de luptă al comuniști
lor norvegieni pentru îmbunătăți
rea situației economice a oameni
lor muncii, independență națională 
și unificarea tuturor forțelor de 
stînga ale țării.

personice. Autoritățile ar- 
gentinene încheie tratative 
referitoare la dezvoltarea în 
țara lor a producției de 
tancuri de diferite tipuri.

Argumentele prin care 
guvernele respective încear
că să justifice un asemenea

milioane de dolari. Statele 
Unite au vîndut Braziliei 50 
tancuri ușoare de tip M-41, 
Argentinei 24 de avioane 
supersonice „Douglas" A-4 
B. Peru a cumpărat din 
Anglia și Franța mari can
tități de arme modeme, iar 
Chile a achiziționat recent 
din Anglia 21 de avioane de 
vînătoare supersonice „Haw
ker".

Forțele armate latino-a-

0 grea povară
pentru țările
latino-americane
gen de „industrializare" nu 
pot convinge pe nimeni. A- 
devăratul motiv al unor ase
menea planuri îl constituie 
nu atît neîncrederea față de 
una sau alta dintre țările 
vecine, cît lupta internă 
dintre ofițerii vanitoși și au
toritățile civile. Achiziționa
rea de annament a dus la 
cheltuieli evaluate la multe

merioane sînt folosite în pri
mul rînd în lupta împotri
va oamenilor muncii, la re
primarea studenților și mun
citorilor, la persecutarea ță
ranilor și înăbușirea mani
festațiilor politice, la înfăp
tuirea loviturilor de stat. 
Guvernele care nu se bucu
ră de sprijinul poporului a-

schimburilor de valori materiale cu toate 
jările. In Finlanda se manifestă un in
teres vădit pentru dezvoltarea relații
lor economice cu statele socialiste. In 
prezent, comerțul cu Jările socialiste re
prezintă 19 la sută din totalul schimbu
rilor comerciale finlandeze și se con
stată o evoluție ascendentă a schimbu
rilor comerciale cu aceste țări — re
leva dl. Klaus A. Sahlgren în discuția 
avută la ministerul de externe. Intensi
ficarea legăturilor economice, pe baza 
egalității și avantajului reciproc, repre
zintă unul din aspectele fundamentale 
ale politicii externe promovată de Fin
landa, politică de bună înțelegere cu 
toate statele.

In cadrul recentei reuniuni a Consi
liului Nordic de la Oslo, între altele, 
reprezentanții țărilor scandinave au 
ajuns la un consens în privința dezvol
tării comerțului cu țările socialiste. La 
această reuniune — au menționat gaz
dele — Finlanda a subliniat că adera
rea țărilor scandinave la C.E.E. ar avea 
o serie de urmări atît de ordin-pconomic 
cît și politic. Din punct de vedere eco
nomic, s-ar produce o schimbare ra
dicală în relațiile comerciale stabilite 
pînă în prezent, schimbare ale cărei 
consecințe nu se poate spune că vor 
fi favorabile. De asemenea, Finlanda ca 
și Suedia sînf țări neutre, care au în 
vedere și implicațiile politice pe care 
le-ar ridica aderarea la Piața comună.

La același minister ne-au fost înfă
țișate un șir de concepții și păreri 
constructive privind politica externă a 
Finlandei în ansamblu. Interlocutorii noș
tri au subliniat între altele rolul pozitiv 
pe care sînt chemate să-l joace țările 
mici în viața internațională contempo
rană, în eforturile pentru slăbirea în
cordării și normalizarea relațiilor întro 
state. Ei s-au referit și la activitatea 
desfășurată de Finlanda în cadrul Or
ganizației Națiunilor Unite, precum și în 
alte organisme internaționale.

Referindu-se la problemele dezar
mării, gazdele au arătat că aceasta 
este de o importanță deosebită pentru 
securitatea internațională, îndeosebi da
torită faptului că existența bazelor men
ține o permanentă primejdie la adresa 
păcii mondiale.

— Finlanda — a amintit într-o decla
rație ministrul de externe al țării, dl.

intelectuali francezi au

PARIS 23 — Corespondentul' A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
Peste 60 de 
adresat un apel în favoarea recu
noașterii și legalizării Partidului 
Comunist din Germania,

Apelul cere opiniei publice fran
ceze să acționeze pentru a se pune 
capăt cît mai rapid cu putință in
terdicției Partidului Comunist din 
Germania. Printre semnatarii apelu
lui se află: scriitorii Bernard Clavel 
Pierre Gascar, Jacques Madaule și 
Jacques Nantet; profesorii univer
sitari Vladimir Jankelevitch, Henri 
Laugier și Ernest Labrousse ; de
putății I. Desson și Pierre Villon ; 
avocați, medici, ziariști.

provizionează cu arme ușoa
re forțele armate, în primul 
rînd unitățile de infanterie 
și mecanizate, pentru lupta 
împotriva partizanilor și 
reprimarea eventualelor re
volte. Armamentul greu, a- 
viația supersonică, tancurile 
grele și vapoarele mari care 
costă foarte mult pot fi fo
losite exclusiv în războaie 
împotriva altor state. S.U.A., 
care se erijează în postura 
de putere „protectoare" a 
Americii Latine, sînt hotă- 
rîte să nu admită războaie 

.între cei ce locuiesc „la pe
riferia" lor. Ele urmăresc 
propriile lor interese și ac
ționează din rațiuni lesne de 
înțeles. Războiul din Ame
rica Latină ar submina po
ziția lor pe continent, ar 
primejdui investițiile lor de 
capital, ar agrava și mai 
mult sărăcia populației.

Cu vreo doi ani în urmă, 
S.U.A. au redus cu 15 la 
sută ajutorul militar acor
dat țărilor Americii Latinei, 
însă el se exprimă încă în 

' valon însumînd 65 milioa
ne de dolari pe an. Apoi, 
ele au refuzat să vîndă teh
nică militară modernă Ar
gentinei, Braziliei, Perului 
și în Chile. De îndată ce a- 
ceste țări au achiziționat 

' tehnică militară din Euro
pa, americanii au schimbat 
brusc politica lor, au pro
pus latino-americanilor a- 
vioane și tancuri și au că
zut chiar de acord să sub- 
sidieze construirea de uzi
ne militare, capabile să con
cureze firmele engleze și 
franceze".

§
Ahii Karjalainen — a propus crearea 
unei zone denuclearizate a nordului ; și 
cu toate că propunerea președintelui 
Kekkonen nu s-a realizat, politica pro
movată de Finlanda în acest domeniu 
a avut o serie de rezultate pozifive. 
Țările nordice alcătuiesc practic o zonă 
denuclearizată. Deși membre ale 
N.A.T.O., Danemarca și Norvegia au a- 
firmat în repetate rînduri că nu vor 

•accepta instalarea de baze nucleare pe 
teritoriul lor, întocmai ca Finlanda și 
Suedia care promovează cu consecvență 
politica lor de neutralitate.

In cursul întrevederilor pe care le-am 
avui, am constatat că în Finlanda se ur
mărește cu mult interes evoluția țării 
noastre — realizările ei pe plan infern, 
ca și activitatea ei prodigioasă pe plan 
internațional. Vorbindu-ne despre vizita 
pe care a făcut-o anul trecut la Bucu
rești, prima vizită în România a unui 
ministru de externe finlandez, dl. Ahti 
Karjalainen ne spunea că păstrează o a- 
miniire deosebit de plăcută despre țara 
noastră. Referindu-se la raporturile din
tre cele două țări, domnia sa a mențio
nai că relațiile politice dintre Româ
nia și Finlanda sînt bune. Schim
burile comerciale manifestă o continuă 
tendință de creștere. Anul trecut a fost 
semnat un aranjament comercial pe ter
men lung, care prevede o creștere în
semnată a schimburilor reciproce. Da 
asemenea, în ultimul timp s-a dezvol
tat mult turismul Intre cele două țări 
și se fac eforturi \ în prezent pentru 
dezvoltarea și facilitarea în continuare 
a turismului.

Amintind că Finlanda este coautoare 
la rezoluția prezentată de România la 
O.N.U. în 1965, „Acțiuni pe plan re
gional în vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între state euro
pene aparținînd unor sisteme social-. 
politice diferite", ca și la rezoluția pre
zentată de țara noastră în 1966 la 
UNESCO „Dezvoltarea colaborării ști
ințifice și culturale în Europa” dl. A. 
Karjalainen a adăugat : Intre cele două 
țări există numeroase puncte comune 
de contact. Dezvoltarea relațiilor din
tre România și Finlanda a fost foarte fa
vorabilă în ultimii ani, dar există încă 
multe posibilități neexolorate. Tocmai de 
aceea, apropiata vizită a primului mi
nistru, Ion Gheorahe Maurer, și a minis
trului de externe Corneliu Mănescu, esfa 
așteptată cu deosebit interes în Finlanda.

fenis.de
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LA CONFERINȚA U. N.C.T.A.D Noul guvern

finlandez

NEW YORK 23 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate și-a reluat vineri 
seara lucrările consacrate examinării 
situației din Orientul Apropiat în 
urma ciocnirilor armate care au avut 
loc la 21 martie între trupele izra- 
eliene și iordaniene. în cursul acestei 
ședințe au fost ascultați din nou re
prezentanții iordanian și izraelian, 
ale căror intervenții au avut un 
caracter polemic. Au luat Cuvîntul; 
de asemenea, reprezentanții Uniunii 
Sovietice și Statelor Unite. După un 
lung schimb de vederi ițntre membrii 
Consiliului de Securitate, reprezen
tantul Marocului a atras atenția asu
pra faptului că într-un răstimp de 
48 de ore nu Ș-a luat nici o hotărîre 
în urma evenimentelor 
loc miercuri. Ședința 
fost apoi suspendată, 
mînd să se reia la ora 
Reluarea lucrărilor nu
loc, cu toate că o amînare a dezba
terilor n-a. fost prevăzută, deoarece 
delegații unor țări se opun ridicării 
foripale a ședinței atît timp cît nu va 
fi realizat un acord asupra unui text 
de rezoluție care ar putea să fie 
adoptat în unanimitate.

După cum transmite agenția France 
Presse, dificultățile se datorează in
sistențelor reprezentantului Statelor 
Unite care se pronunță pentru men
ținerea unui echilibru în calificarea 
atacului izraelian din 21 martie și 
acțiunile unor grupuri care, desfă
șoară acțiuni teroriste împotriva Is
raelului pornind de pe teritoriul Ior
danian.

daniană a deschis focul de mortiere, 
după care artileria izraeliană a ri- 

' postat — a declarat purtătorul de 
cuvînt izraelian, menționînd ca nu au 
fost înregistrate victime sau pagube 
materiale.

România realeasa membră a Consiliului 
pentru comerț și dezvoltare

care au avut 
consiliului a 

lucrările ur- 
02,30 G.M.T. 
a avut însă

CONFERINȚĂ ARABĂ 
IA NIVEL ÎNALT

AMMAN 23 (Agerpres). — într-un 
comunicat militar iordanian se arată 
că între Iordania si Izrael au avut 
loc vineri schimburi sporadice de 
focuri în regiunea Bakoura, la sud 
de lacul Tiberiada. Izraelul a des
chis focul cu mitraliere, după care 
partea iordaniană a ripostat. Comu
nicatul militar menționează^ că de 
partea iordaniană nu au fost înregis
trate pierderi.

TEL AVIV 23 (Agerpres).’ — Pur
tătorul de cuvînt al armatei izra- 
eliene a declarat sîrhbătă dimineața 
că deasupra rîului Iordan au avut 
loc în cursul zilei de ieri noi, schim
buri de focuri între Izrael și Iorda
nia.

El a afirmat că schimbul de focuri 
s-a produs îh timp ce o patrulă', iz- 
raeliană intercepta o .grupă a orgui- 
nizației „El Fatah" în apropiere de 
localitatea Gesher în Valea Bessan, 
la sud de lacul Tiberiada. Partea ior-

CAIRO 23 (Agerpres). — Referin- 
du-se la apelul lansat la 21 martie de 
regele Hussein pentru convocarea de 
urgență a unei conferințe arabe la ni
vel înalt, săptămînaiul egiptean „Akh- 
bâi‘ EI-Yom" relevă că este nece
sară organizarea unei reuniuni a mi
niștrilor arabi ai afacerilor externe in 
scopul definitivării agendei unei astfel 
'de conferințe. La rîiidul său ziarul 
,,A1 Ahranf' ămință că pînă în pre
zent au răspuns pozitiv cererii regelui 
Hussein șâpte țări arabe, și. anume : 
R.A.U., Irak, Liban. Kuweit, Sudan, 
.Republica Arabă Yemen .și Republica 
Populară a Yemenului de sud. Refe
ritor la poziția Arabiei Saudite, presa 
relevă că regele' Feisal nu a sprijinit 
apelul regelui Hussein. „La conferința 
de la Khartum, a arătat Feisal, în te
legrama de răspuns adresată regelui 
Iordaniei, am ajuns la concluzia că 
găsirea unei soluții politice trebuie să 
constituie prima etapă a acțiunii, sta
telor arabe vizînd eliminarea conse
cințelor războiului din iunie. Am con
venit ca statele arabe, ale căror teri
torii au fost ocupate de Izrael să ac
ționeze în deplină libertate în limitele 
rezoluțiilor adoptate la Khartum. „în 
momentul în care aceste state ne vor» 
informa că eforturile desfășurate dg 
ele în vederea realizării unei soluții 
pașnice s-au dovedit zadarnice, națiu
nea arabă se va orienta atunci spre 
alte căi de rezolvare, a crizei", a de
clarat regele Feisal.

DELHI 23 (Agerpres).— Ședința 
plenară a Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
a adoptat in unanimitate un pro
iect de rezoluție inițiat de Româ
nia împreună cu Franța, Iran, Se
negal și Tunisia privind pregătirea 
cadrelor de specialitate în dome
niul promovării exporturilor (teh
nica. vînzărilor, modalitățile finan
țării, publicitate) și al tranzacțiilor 
invizibile, inclusiv al transporturi
lor maritime, asigurărilor și turis
mului.

Rezoluția subliniază importanța 
■ resurselor umane ca factor esențial • 
pentru dezvoltarea economică și 
socială a țărilor în curs de dezvol
tare și rolul cadrelor specializate 
în dezvoltarea comerțului exterior. 
De asemenea, sînt apreciate acțiur 
nile întreprinse piuă acum în or- ' 
gamzațiile internaționale pe linia 
specializării cadrelor, care s-au 
concretizat într-o' propunere de a 
se elabora 
pentru. promovarea ' exporturi
lor ; crearea centrului . comun

un. program O.N.U.

U.N.C.T.A.D-G.A.T.T. pentru co
merț internațional ; un centru de 
promovare a comerțului în cadrul 
Comis'ej economice pentru Asia și 
Extremul Orient și inițiative simi
lare în cadrul comisiilor economi
ce regionale pentru Africa și Ame
rica Latină. Proiectul de. rezoluție 
cere Secretariatului general al 
O.N.U. să elaboreze împreună cu 
secretarul general a] U.N.C.T.A.D. 
și șefii altor instituții specializate 
ale O.N.U. un. program de acțiune 
vizînd pregătirea de cadre în do
meniul comerțului exterior.

Rezoluția invită pe secretarul ge
neral al O.N.U. și șefii instituțiilor 
specializate să acorde o atenție 
specială problemelor asistenței 
tehnice în domeniul pregătirii de 
cadre pentru, comerțul exterior și 
cere secretarului- general al 
U.NiC.T.A.D. să prezinte la sesiu
nea a Vll-â a Consiliului pentru 
comerț si. dezvoltare un raport in
terimar în legătură' cu măsurile în
treprinse pentru îndeplinirea aces
tei rezoluții

Numeroasă delegații ău felicitat 
delegația română pentru inițiativa 
avută. în cursul aceleiași ședințe 
plenare, România a fost realeasa 
ca membră a Consiliului pentru 
comerț și dezvoltare.

HELSINKI 23 (Agerpres). — Noul 
guvern finlandez, prezidat de 
Mauno Koivisto, a depus sîmbătă 
jurămîntul în fața președintelui 
Urho Kekkonen.

Constituit după îndelungate con
sultări, guverpul de coaliție, con
dus de Koivisto, este format din 
reprezentanți a cinci partide poli
tice : social-democrat, de centru, 
comunist, popular suedez și ra
dical-socialist.

Repartiția principalelor portofolii 
ministeriale este următoarea : mi
nistru al afacerilor externe — Ahti 
Karjalainen, ministru al apărării — 
Sulo Sourttanon, ministru de in
terne — Angero Veaeyrynen, mi
nistru al justiției — Aaro Simonen.

Baza americană de 
la Khe Sanh este 
de cîteva săptă- 
mîni asediată de 
forjele patriotice 
sud - vietnameze. 
Singura legătură 
cu exteriorul 
face pe calea 

rului

■
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ÎN COMANDAMENTUL | franceziA

MILITAR AMERICAN

• GENERALUL WESTMORELAND VA PARAȘI SAIGO 
NUL • AMIRALUL SHARP PUS ÎN RETRAGERE

GRECIA

FRAGA 23 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Socialiste Ceho
slovace a hpță'rît în ședința sa din. 
23 martie să convoace, sesiunea A- 
dunării Naționale, se arată. într-un 
comunicat al Prezidiului guvernu
lui. După cura'se știe, în urma de
misiei președintelui republicii, gu
vernul îndeplinește această furie*, 

j ție. ■ " •
Stabilirea datei • sesiunii intră în 

competența

400 de studenți 
arestați la Salonic

, ' '.a Prezidiului Adunării
Naționale Cehoslovace.

SA1.ONIC.23 (Agerpres). — După 
ce vineri pe clădirea Universității 

> din Salonic a apărut o pancardă 
măre e.onț.inmd lozinci împotriva 
actualului regim; poliția a efectuat 
circa 400.. de. arestări . în rindurife 
studenților anunță Associated 
Press.

Din Salonic se anunță, de aseme
nea, că a fost arestat Stergios Ha- 
sapides/ fost deputat al Uniunii de 
centru, acuzat, împreună cu alți 10 
foști deputați' ai acestui partid, de 
faptul că ar fi stabilit legături cu 
Andreas : Papandreu. aflat în exil.

Casa Albă a făcut cu
noscute o serie de decizii 
afectînd eșaloanele cele 
mai înalte ale comanda
mentului militar ameri
can. Astfel, generalul 
.Westmoreland urmează să 
părăsească în curînd pos
tul de comandant al 
forjelor armate americane 
în Vietnamul de sud ; el 
va fi rechemat- la Wa
shington pentru a asuma, 
de la 2 iulie, funefia de 
șef al statului major al 
forjelor terestre. Amira
lul Sharp, actualul co
mandant al forțelor ameri
cane din Pacific, va fi pus 
în retragere. Generalului 
Wheeler. șeful statelor ma
jore reunite, i s-a prelun
git mandatul cu încă 
un an.

In capitala americană 
se spune că noul minis
tru al apărării; Clark 
Clifford, și-a inaugurat 
mandatul încredințat, în
locuind pe unul dintre 
principalii responsabili ai 
angajării americane în 
Vietnam, deoarece Sharp 
se găsea în funcție, în au
gust 1964, în momentul 
incidentului din' Golful 
Tonkin, care a declanșat 
procesul de „escaladare* 
a agresiunii, americane 
împotriva R. D. Vietnam.

In ce-l privește pe 
Westmoreland, lui i se re
proșează, în cercurile par
lamentare, multe greșeli. 
Afita timp cît a fost co
mandant, forțele america
ne au suportat grele pier
deri. Cu toate asigurările 
date Washingtonului de 
către Westmoreland, gar
nizoana americană de la 
Khe Sanh se află într-o si
tuație din ce în ce mai 
precară. In cei patru ani 
da război cît el a exerci
tat funcția de comandant 
suprem, inițiativa pe 
cîmpul de luptă a avut-o 
Frontul Național de Elibe
rare, în ciuda superiorită
ții tehnicii de luptă a 
trupelor americane.

Schimbările operate în 
comandamentul militar 
suprem apar, pen
tru majoritatea ob- 
servatoriiot, cu atit mai 
neașteptate cu cît, nu mai 
departe decît la începutul 
acestei săptămîni, într-un 
discurs rostit la Minnea
polis, președintele Johnson 
afirma cu convingere că 
guvernul său „are cei mai 
buni generali și amirali 
posibili’... Cea mai sem
nificativă dintre schimbă
rile anunțate pare 
cea referitoare la

neralul Westmoreland. 
După cum a trans 
gerifia France Press 
ședințele a refuzat 
pundă în cursul conferin
ței sale de vineri I 
trebarea dacă reîntoarce
rea lui Westmoreland ar 
putea constitui un semn 
premergător unei schim
bări în strategia americană 
din' 
minteri că actualul șef a! 
corpului expediționar al 
S.U.A. ceruse, nu de 
mult, o întărire a efec
tivelor de sub comanda 
sa cu peste 200 000 < 
oameni. Această cerere, 
după cum subliniază a- 
genția citată, „constituie 
unul din factorii delermi- 
nanți ai neliniștii resim
țite în foarte numeroase 
cercuri față de evoluția 
războiului. Ea nu este, 
fără îndoială, străină de 
marele număr de voturi 
primite la 12 martie în 
New Hampshire de către 
senatorul Eugene McCar
thy, susținător al „desca- 
ladării" și, poale, de a- 
semenea de I
Robert Kennedy de a fi 
ales candidat în al 
prezidențiale împotriva 
președintelui Johnson".

I alături
\de poporul

I vietnamez

iterin- ■ 
la în- I 
oarce- I

I
i în strategia americană ■ 
Vietnam. Se știe de alt- ■ 
iteri că actualul șef al B

I 

ida B 
de I

I
II
I

în parcul de expoziții de la Porte- 
de-Versailles a avut loc sîmbătă 
după-amiază o impresionantă mani
festare de solidaritate a intelectuali
tății din Franța cu eroicul popor 
vietnamez. Au participat mii de in
telectuali — scriitori, pictori, actori, 
juriști — oameni de cele mai diverse 
opinii și tendințe, animați de același 
sentiment de simpatie față de lupta 
plină de sacrificii a fiilor și fiicelor 
Vietnamului.

Unul din pavilioane, unde s-a des
fășurat timp de mai multe ore a- 
ceastă largă manifestare, era decorat 
în interior cu numeroase tablouri, 
desene și tapiserii, opere a peste o 
sută de pictori și graficieni. Șapte 
dintre cei mai mari pictori ai Fran
ței. împreună cu Picasso, sînt au
torii afișului acestei „zile a intelec
tualilor pentru Vietnam", afiș răs- 
pîndit în mii de exemplare. O com-
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ministrul

Criza politică

din Panama

de pe 
din U-

muncitorii au parcurs peste 600 km. 
Acest marș de protest s-a terminat 
printr-un miting împotriva concedie
rilor și pentru majorarea salariilor.

Replică la bursa 
londoneză, porțile 
bursei a'in Paris au 

rămas deschise

ioale, de a- I 
hofărîrea lui S 

; fi " 
ilegerile I 
npotriva |

1 
agențiile de presă transmit: j 

....  îVizita oficială în Elveția a 
reprezentantului general ai 
R. D. Vietnam Ia Paris, 
Mai Van Bo, a luai sfîrșit vineri 
seara. într-un comunicat publicat de 
Ministerul de Externe al Elveției se 
arată că, în timpul vizitei sale, Mai 
Van Bo a expus situația din Viet
nam și poziția guvernului său. A tu
rnat apoi un schimb util de pă
reri.

Poporul Pakistanului a săr
bătorit sîmbătă Ziua naționa
lă. Acest eveniment a fost marcat în 
capitala țării de o paradă militară.'Cu 
acest prilej a luat cuvîntul 
apărării A. R. Khăn.
■anBDMUMasM*

Marșul lucrătorilor 
plantațiile de zahăr 
ruguay s-a îndlieiat viueri la Mon
tevideo. Timp de aproape o lună,

CORESPONDENȚA DIN PARIS 
DE LA AL. GHEORGHIU

CIUDAD DE PANAMA 23 
gerpres). — In Panama, criza pro
vocată de intervenția președinte
lui republicii pentru a sprijini 
candidatul partidului guvernamen
tal la alegerile prezidențiale, care 
vor avea loc la 12 mai, ia aspecte 
tot mai acute. La 24 martie Adu
narea Națională va lua în dezbate
re posibilitatea schimbării preșe
dintelui dacă el va fi găsit vino
vat. Opoziția, care deține mâjări- 
tatea focurilor în parlament, îj a- 
cuză pe președintele Marco Robles' 
de încălcarea prevederilor consti
tuționale

Președintele, la ri'ndul său, cau
tă sprijinul gărzii naționale și tri
bunalului suprem, care pină acum 
nu au luat nici o poziție. Garda 
națională a și adoptat măsuri de. 
„prevenire a dezordinii". Guv.er- 
nul intenționează, de asemenea, să 
interzică organizarea mitingurilor 
și manifestațiilor în țară.

Lupta pentru putere dintre gru
pările conducătoare din Panama 
provoacă îngrijorare în întreaga 
țară. înțr-un apel lansat de 79 de 
organizații sindicale ș.i -studențești 
se cere ca poporul sa manifeste, 
vigilență, deoarece acest■ conflict 
s-ar putea solda cu suprimarea li
bertăților constituționale.

Febra electorală din Italia este în 
creștere. Discursurile, afișele și bra~- 
șur.ile de ■ propagandă îl asaltează pe 
alegător. Spre deosebire de alege
rile trecute, cînd multicolorele afișe 
împestrițau zidurile clădirilor, acum, 
pe toate străzile centrale din Roma, 
în piețe șl parcuri se înșirate zeci 
de metri de panouri din tablă zin- 
cată, rezervate, propagandei electo
rale. La etajul al patrulea al clădirii 
Ministerului de Interne, pe trei pa
nouri mari, acoperite cu sticlă, sînt 
expuse semnele electorale ale parti
delor și organizațiilor politice care 
au declarat că vor prezenta candi
dați la viitoarele alegeri. Cu toate 
că în parlament sînt reprezentate 
opt partide, numărul semnelor în
registrate depășește cifra 70. Multe 
dintre ele. se referă la așa-numitele 
liste de , coloratură; fel de fel de 
grupări apărute ca ciupercile, încă de 
la începutul campaniei pentru ale
geri.

In afara acestor elemente de cu
loare, problemele ce caracterizează 
actuala fază electorală italiană sînt 
dintre cele mai serioase. De exem
plu. stabilirea listelor de candidați 
se dovedește a fi pentru unele par-1 
tide un „moment delicat". De pildă, 
după cum rezultă din prelungitele 
discuții din cadrul conducerii Parti
dului Socialist Unificat, aici pare 
să fie încă prezentă vechea ri
valitate dintre membrii . fostelor 
partiție Socialist și social-democrat. 
Dilema este : cine să fie „cap de 
listă" la o circumscripție sau alta. — 
un fost socialist sau un fost social
democrat 1

Și pentru partidul d'emocrat-creș- 
tin „alcătuirea listelor de candidați 
— după cum scrie organul său săp- 
tămînal „La Discussione" — este un 
moment dificil, care cere dozări în- , 
țelepte". O serie de lideri ai partidu
lui s-au pronunțat pentru întinerirea 
corpului parlamentarilor democrat- 
creștini, atit ca vîrstă cit și ca idei.

Șe urmărește totodată asigurarea 
unei niaj mari discipline în rîndurile 
partidului, în vederea, continuării, cu 
socialiștii.și republicanii, a coaliției 
guvernamentale de centru-siînga.

. ■ Caracteristica listelor de candidați 
ai Partidului Comunist Italian o'con
stituie larga reînnoire. Peste o treime 
din numărul deputaților și> senatori
lor celei de a 4-a legislaturi nu vor

vicepreședinte al regiunii autonome 
Sicilia, scriitorul Edoardo Sanguineti, 
prof. Daniele Mattalia, directorul li
ceului „Parini" din Milano, și alții.

Partidul Socialist Italian al Unită
ții Proletare se prezintă pentru pri
ma oară la o consultare politică cu 
caracter general.

Pentru partidul republican, care 
face parte din coaliția de centru-

l
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-mai candida. Se are in vedere antre
narea de noi forte cu experiență în 
bătălia parlamentară. Totodată, într-o 
serie de circumscripții, listele P.C.l. 
se .remarcă prin faptul că propun 
candidatura unor personalități poli
tice independente, cu orientare de 
stingă, oameni de cultură și știință, 
socialiști și catolici. Este vorba de 
persoane care desfășoară împreună 
cu P.C.L o activitate progresistă, de
mocratică. Pînă'.in prezent printre 
personalitățile din categoria . aceasta 
se află fostul secretar regional ai 
partidului democrat-creștin din Reg
gio Emilia, prof. Corrado Corghi, 
socialistul Francesco Taormina, fost

stingă, singura „problemă" cunoscută 
■piuă in prezent in. ceea ce privește 
candidaturile este cea a includerii 
pe lista sa de candidați a cunoscutei 
actrițe de cinema Sofia Loren. Pro
blema a fost însă încheiată prin refu
zul politicos al artistei.

Un alt aspect, a cărui importan
tă nu poate fi subestimată, îl re
prezintă cele aproape două I milioane 
de. voturi ale tinerilor care vor 
vota pentru prima oară la 19 mai. 
Toate partidele acordă multă a- 
tenție noilor alegători și interesul 
față de aceștia este nedisimulat. 
Conducătorii democrat-creștini, Aldo 
Moro, prim-ministrul Italiei, si Ma
riano Rumor, secretarul național al

partidului, au vorbit timp de cîteva 
ore, zilele trecute, repi ezentanțllor 
organizației de tineret a acestui par
tid.

De asemenea, Achile/ Occhetto, 
membru al Direcțiunii P.C.L, a rostit 
o amplă cuvîntare- la întrunirea de 
la Florența a tineretului comunist 
din întreaga Italie.

Este evidentă căutarea unei forme 
noi de dialog cu alegătorii, care să 
nu se limiteze doar la momentul 
competiției electorale. Paralel cu 
metodele tradiționale de propagandă 
orală și scrisă, se înregistrează sem
nele unei concepții de propagandă 
mai sobră și de conținut, mai puțin 
costisitoare ; temele dificile sînt tra
tate în lumina unor perspective mai 
realiste.. în cadrul celor 27 de trans
misiuni de la televiziune și radio' 
ale „tribunei electorale 1968", repre
zentanții cei mai autorizați ai par
tidelor politice vor expune pozi
ția partidelor respective față de 
problemele interne și internaționale.

Conținutul pozițiilor expuse pînă 
în prezent este reprezentat de două 
idei majore, deosebite în conținut și 
specifice locului pe care diferitele 
partide l-au deținut în vechea le
gislatură. Pentru partidele guverna
mentale totul se concentrează în ju- 
rîil acreditării ideii că o nouă coa
liție de centru-stînga este singura 
posibilitate de guvernare stabilă în 
Italia, că majoritatea formată din 
partidele democrat-creștin, socialist- 

,unificat și republican nu ar avea 
alternativă. Partidele opoziției de 
stingă — îndeosebi P.C.L — decla
ră, însă, ferm că, prin realizarea u- 
nității forțelor de stingă, se poate 
forma o nouă majoritate, un nou ra
port de forțe care să impună'o po
litică de apărare consecventă a in
tereselor naționale majore, de pro
movare a unei politici social-econo- 
mice în folosul maselor muncitoare, 
democrației și păcii.

poziție monumentală domină uriașa 
tribună : un soldat american cade c i 
mitraliera in mină ; o săgeată ală
turi de un luptător vietnamez.

„Ziua intelectualilor pentru Viet
nam" s-a desfășurat la chemarea a- 
dresată acum trei luni opiniei publi
ce franceze de 17 intelectuali de 
frunte ai Franței, între care : Ara
gon, Simone de Beauvoir, Sartre, 
Picasso, Mauriac, Elsa Triolet, Ver- 
cors, Jean Vilar, Masson. „Războiul 
american din Vietnam încalcă prin
cipiul independentei — se spunea în 
acest apel. Escaladarea duce la răz
boiul nuclear. Ea trebuie oprită". Ul- 

I terior, peste 12 000 de intelectuali au 
i semnat acest apel.
| în cadrul acestei acțiuni, sîmbătă 

au avut loc diverse manifestări la 
Porte-de-Versailles : mese 
tribune de discuții. în imensa 
simultan cu rularea ultimului

1 al lui Joris Ivens „Paralela 17", unul 
I din cele mai răscolitoare filme

pre agresiunea S.U.A. în Vietnam, 
I era prezentat publicului primul ro

man vietnamez apărut în Europa oc
cidentală „Frontul cerului", o epopee 
a luptei poporului vietnamez.

' Participanții au aplaudat cu căl- 
I dură prezența în prezidiu a repre

zentanților intelectualilor vietnamezi,
I din nord cît și din partea F.N.E., 
I precum și â reprezentanților intelec

tualilor americani. Rînd pe rînd iau 
cuvîntuJ Alfred Kastler, laureat al 
premiului Nobel pentru fizică, acto-

Irul Michel Piccoli, cunoscutul filozof 
și scriitor Sartre, Laurent Schwartz, 
apreciatul scriitor Vercors ș.a. Ei au 
I înfierat agresiunea americană din
Vietnam, exprimind totodată cuvinte 
oalde de solidaritate cu intelectualii 
din Vietnam, cu eroicul popor viet- 

Inamez.
Intelectualii ‘francezi au adresat cu 

acest prilej un apel intelectualilor 
Idin întreaga lume, un apel către toți 

intelectualii din Franța de a-și in
tensifica acțiunile lor de solidaritate 

icu eroicul popor vietnamez.
M-am adresat cîtorva din particl- 

panții la manifestația de la Porte-de- 
Versailles solicitîndu-le părerea des- 

Ipre semnificația acestei zile. Scrii
torul VERCORS:

„Ca scriitor și om de gîndire, cred 
că rolul omului este de a ghidi just. 
Gîndind just nu poți să nu condamni, 
fără nici o reticență, agresiunea ame
ricană din Vietnam. Acesta este sen
timentul marii majorități a intelec
tualilor din Franța, după cum o a- 
testă larga participare la o asemenea 
manifestare fără precedent. Condamn 
cu tărie agresiunea americană în 
Vietnam și îmi exprim deplina mea 
solidaritate cu poporul vietnamez 
care luptă pentru libertate și inde
pendență".

JOE NORDMANN, jurist, secretar 
general al Asociației internaționale a 
juriștilor democrați : „In secolul nos
tru se manifestă tot mai puternic sen
timentele realiste în favoarea inde
pendenței popoarelor, refuzul qontra 
agresiunii. Aceste sentimente exercită 
o forță reală azi. în numele A- 
sociației internaționale a juriști
lor democrați sprijin întru totul 
poziția guvernului R. D. Vietnam și a 
F.N.E. care cer încetarea agresiunii 
americane, negocieri bazate pe retra
gerea trupelor S.U.A. Vietnamezii 
sînt pe deplin îndreptățiți pentru a-și 
apăra dreptul lor la libertate și inde
pendență".

LAURENT SCHWARTZ : „Există o 
singură pace în Vietnam : plecarea 
cît mai grabnică a americanilor".

rotunde, 
sală, 
film

des-

I
an ai Lao- ■ 
mitraliind re- | 
itrioți în par- 3 

ei Xieng Quang. ■ 
doborît două a- | 
(Kaosan Paiet- ■ !

acord de colaborare teh- 0 
științifică între Ungaria și 3 
a a fost semnat la Viena. ■

ia colabo- H 
cele două | 
i de stu- ■I I

I
I

Avlpane americane au în
călcat spațiul aerian ai Lao 
Stilul, bontbardînd și i ' 
giunile controlate de patrioți în par
tea de sud a provinciei Xieng Quang. 
Forțele patriotice au <’ 
vioane americane. (Kaosan ____
Las).

Un acord de colaborare teh' 
nico-i
Austria _ _____________ ___
Acordul prevede promovarea colabo. 
rării tehnico-științifice între < 
țări prin călătorii reciproce de stu
dii, schimburi de bursieri, de pla
nuri și prin organizarea unor cursuri 
specializate. (M.T.I.).

Malayezia a adresat guver
nului din Filipine o notă de 
protest 
nei forțe 
în statul

în legătură cu prezența u- 
militare speciale filipineze 
malayezian Sabah.

Acum cîteva zile la Djakarta a avut g 
loc o mare demonstrație a studen- 
filor care cereau alegeri parlamen- H 
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