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0 data isto
rica memorabila 
® Nemulțumiri la 
ghișeele oficiilor 
poștale ® 0 ciu
data somnolența 
împiedică introdu
cerea maselor plas
tice în industria 
construcțiilor de 
mașini ® Spori

SOCIALIST
Titus POPOVICI

ANCHETĂ ECONOMICĂ ÎN SCHELELE PETROLIERE

DIN JUDEȚELE PRAHOVA Șl DÎMBOVIȚA

In concepția unor cadre tehnice și 
economice din schelele de extracție a 
țițeiului de pe Valea Prahovei și a 
Dîmboviței a fost acreditată multă 
vreme ideea că supravegherea și în
treținerea sondelor în producție nu 
sînt posibile dacă nu există un om la 
șase pînă la cel mult zece sonde. A- 
ceastă idee își avea o fundamentare 
teoretică în normativele de personal, 
elaborate nu cu mulți ani în urmă 
de forurile de resort din minister, 
care consfințeau prin anumite calcu
le — pe cît de complicate, pe atît de 
empiric stabilite — necesitatea unor 
brigăzi de producție exagerat de 
•ițiflate, care nu fac posibilă utili- 

arfta cit de cît eficientă a timpului 
'e lucru al membrilor acestora.

•— Studiile de organizare științi- 
■că a producției și a muncii între

prinse în schela noastră au de
monstrat netemeinicia unor aseme- 

; nea calcule — ne-a spus tov. ing. 
! ' Tou:a Panțu, directorul Schelei Tîr- 

govîște. Prin fotografierea timpului 
de lucru al __ ...1 _
constatat că aceștia pierd multe 

pentru curățenia în jurul

sondorilor noi am

sondelor după operațiile de inter
venție. Prin alcătuirea unor echipe 
mici de muncitori, pentru operațiile 
de întreținere și curățenie, care lu
crează numai de zi, am putut mări 
zona de deservire a unui sondor la 
25—40 de sonde.

In ciuda normativelor respective 
care, cu tot anacronismul lor, sînt 
încă în vigoare, conducerea schelei 
a acționat cu curaj și inițiativă. O 
dată traduse în viață, măsurile sta
bilite în vederea repartizării mai 
raționale a forței de muncă în di
feritele activități ale schelei au creat 
condiții favorabile pentru utilizarea 
judicioasă a timpului de lucru, 
pentru creșterea importantă a pro
ductivității muncii. Ele au fost înso
țite de eforturi energice pentru 
creșterea operativității la lucrările 
de intervenție, scoaterea din funcțiu
ne a utilajului disponibil și reorgani
zarea unor activități conexe. Eficien
ța acestui complex de măsuri se ri
dică, în ultimul an, la o economie de 
5,6 milioane lei.

în toate schelele din această parte 
» țării — Bălcoi, Boldești, Morenl

Eram într-o mansardă 
cu pereții 
marginea unui oraș 
provincie, cîțiva 
tineri, dar nouă 
părea că eram 
deoarece văzusem 
oameni murind ; în ure
chile noastre vuia, ca 
într-o scoică, duruitul 
surd al tancurilor și va
ietul de pisică uriașă al 
sirenelor : privirile noas
tre se hrăniseră cu ima
ginea mulțimilor dezră
dăcinate, a clădirilor cu 
ferestrele negre, ca ochii 
intr-un craniu, a trupu
rilor în haine kaki ză- 
cînd dezarticulate pe 
bălți de sînge uscat ; cu
noșteam mai multe 
puri de arme, de 
ne, decît versuri, 
cam să înțelegem 
haotică asupra 
deschisesem ochii, 
s-o schimbăm ; ni se ln- 
tîmplase un lucru foarte 
important: descoperisem 
legile de dezvoltare ale 
societății într-o broșuri
că. Legile dialecticii, ex
puse sumar și didactic, ni 
se păreau de o adîncime 
fără margini : noi înșine 
deveneam foarte 
tanti, cîștigi 
preciere des 
ne, din mor. 
legearn totul

’ se părea că 
clipele aceles 
dezbatere s-a 
ce se va întî 
cialism cu leg 
eii. Si, fapt di 
pentru pofta r 
controverse, an 
acord : ele vor 
funcționeze. 1 
luptă între veci '• 
putea să mai 
într-o societate 
în care vechiul 
zdrobit o dată 
deauna, într-o 
sivă ?

Atunci unul 
fire neliniștită 
nitoare, care voia 
jungă poet dar a 
chirurg, rămînînd , 
fel de neliniștit : 
scormonitor 
i-a adus destule 
ceri, a pus o într • .

încuietoare" :
în ce moment anume

coșcoviți la 
de 

foarte 
ni se 

bătrîni, 
atîția

să acționeze 
și cine 
eveni-

ti- 
avioa- 
Incer- 
lumea 
căreia 
voiam

vor înceta 
legile dialecticii 
va anunța acest 
ment ?

Amintirile se 
aici, la această trandafi
rie și puerilă viziune a- 
supra lumii.

*

De atunci, în curgerea 
timpului, am întîlnit des
tui oameni pentru care 
legile dialecticii încetau 
să acționeze în clipa cînd 
ei înșiși și-au atins scopul 
personal în viață : un post 
mai bine remunerat, o 
poziție de frunte în so
cietate, sau din clipa în 
care ei nu mai puteau, 
nu mai voiau, sau nu 
mai aveau forța să înțe
leagă schimbările pro
funde, de esență, proprii 
epocii noastre în care 
mintea mereu scormoni
toare, mereu neliniștită a 
omenirii pătrunde, face 
erupție în universul ma
re, în universul mic, în 
care omul, cu toată fi
ința lui, este supus u- 
nor permanente solicitări, 
infinite în fericita lor di
versitate. Pentru aseme
nea oameni singurul e- 
talon al viitorului este 
ziua de ieri, el sînt tot
deauna gata să se „ne
liniștească" în fața lu
crurilor, evenimentelor, 
ideilor noi, să le suspec
teze că ar fi produsul 
line știe căror mașinații 
bscure și răuvoitoare, 
4 le eticheteze definitiv 

Irevocabil cu un epi- 
t degradant, să le a- 
cleze unor fenomene 
țative și primejdioase. 
!înt însă oameni a că- 

viață e o tinerețe 
manentă a spiritului, 
tru care viața, reali- 
1,

opresc

nirii, oameni peni
— înainte de-a i 
sau rele — faptei, 
și se cer analizai 
puiate de aparen 
cetate și cunoscui 
cestor oameni, so 
Ie-a acordat to 
înaltul titlu de < 
fie că sînt eoni

. de state, muncito ■ >!•,.
gări sau poeți. Ac 
meni sînt înto c: ■... 
factori motori ai 
ții, ai marilor des 
științifice, ai artei 
rate care înseam 
cetarea, înfățișare 
lui și a aspirațiil 

Am avut fericiri 
fi contemporanul 
greșului al IX-lei 
Conferinței Naționale a 
partidului nostru, în' ca
re această tinerețe a spi
ritului, această hotărîre 

de-a fi cu a- 
în miezul fier-

ritului, 
colectivă 
devărat 
binte al evenimentelor șl 
fenomenelor, de-a 
promotorii curajoși 
noului, a fost ridicată 
rangul de politică 
partid și de stat. Am

Timpul prielnic din ultimele 
zile a permis intensificarea lu
crărilor agricole de primăvară nu 
numai în sudul țării ci și în nord. 
Din datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii re
zultă că, pînă la 28 martie, >-au 
semănat 1126 000 hectare cu di
ferite culturi, depășindu-se cu 
270 000 ha suprafețele realizate în 
1967 la aceeași dată. în între
prinderile agricole de stat s-au 
însămînțat suprafețele prevăzute 
a fi cultivate cu mazăre, iar în 
cooperativele agricole, această 
lucrare s-a făcut în proporție de 
95 la sută. Semănatul sfeclei de 
zahă«- s-a realizat pe 74 la sută 
din .suprafețele prevăzute, 
ceastS lucrare fiind încheiată în 
cooperativele agricole din jude
țele Buzău, Dolj, Ialomița, Me
hedinți, Prahova, Teleorman, 
Vîlcea, Vrancea. S-a trecut cu 
toate forțele și la semănatul flo- 
rii-soarelui, cele mai mari su
prafețe realizîndu-se la această 
dată în întreprinderile agricole 
de stat din cadrul Trusturilor 
Ploiești, Oltenia, Dobrogea, Bucu
rești, Banat și în cooperativele 
agricole din județele Brăila, Pra
hova, Ilfov, Ialomița, Teleorman, 
Buzău unde această lucrare s-a 
încheiat sau este pe terminate. 
Ținînd seama că timpul s-a în
călzit în întreaga țară, este ne
voie ca și în județele mai nor
dice să se intensifice semănatul 
culturilor din prima epocă, pen
tru ca această lucrare să poată 
fi terminată cît mai repede. Tre
buie depuse eforturi, în această 
direcție, îndeosebi în județele 
Botoșani, Covasna,- Harghita, 
Brașov, Hunedoara, Iași, Vaslui 
și altele, unde lucrările sînt în- 
tîrziate foarte mult. De aseme
nea, este necesar să fie grăbit 
semănatul lucernei în județele 
Gorj, Argeș, Vîlce>a, Mureș și 
Hunedoara.

O deosebită atenție trebuie a- 
cordată lucrărilor care se exe
cută în această perioadă în le- 
gumicultură. Semănatul legume
lor în cîmp — pentru perioada 
actuală — s-a făcut în proporție

fi 
ai 
la 
da 
a- 

vut în acele momente, o 
dată cu întregul popor, 
sentimentul că sîntem 
părtași la făurirea noii 
Istorii a poporului ro
mân, că responsabilitatea 
destinului nostru ne a- 
parține plenar și ea de
vine un val viu, rege
nerator, 
potențial 
ceea ce 
om, tot 
durabil.

Forța și viabilitatea u- 
nei societăți încep din 
momentul în care a- 
ceastă societate are capa
citatea de a se privi lucid, 
critic, fără iluzii precon
cepute și trandafirii, în 
dosul cărora s-au ascuns 
întotdeauna spaima de 
complexitatea vieții, tea
ma de nou, neputința de 
a-1 sesiza, ignorare 
țel lui progresiste.

Puterea de atr< 
socialismului în >oc».- 
noastră — mar 
atîtor tragedii ca

ș.a. — s-au cercetat atent rezer
vele ce pot fi puse în valoare prin 
perfecționarea activității producti
ve. Ample investigații s-au făcut 
îndeosebi în domeniul îmbunătățirii 
organizării producției în veriga de 
bază a întreprinderii — locul de 
muncă. Cadrele tehnice și econo
mice, cu concursul unui mare nu
măr de muncitori, au studiat posibi
litățile de concentrare a principale
lor puncte de lucru — parcuri de 
separatoare, baterii de cazane de 
abur, stații de c'ompresoare, stații 
de injecție — în așa fel încît să se 
asigure coordonarea riguroasă a fie
cărei activități cu un consum minim 
de manoperă. Eficiența acestei mă
suri se răsfrînge mai ales asupra 
reducerii amortismentului. Numai 
în schela Tîrgoviște s-a renunțat 
anul trecut la fonduri fixe în valoa
re de 90 milioane lei.

Reținînd și alte asemenea rezul
tate de necontestat obținute în am
pla acțiune de perfecționare a or- 

- ganizării producției și a muncii, în 
discuțiile cu cadre de conducere, 
tehnicieni, maiștri și muncitori din 
schelele Trustului de extracție Plo
iești am căutat să aflăm în ce ritm 
se fructifică rezervele mari desco
perite în această acțiune inițiată de 
partid. Delimitînd măsurile și solu
țiile organizatorice în două mari ca
tegorii — cele care pot fi aplicate cu 
posibilitățile proprii ale schelelor și 
trustului și cele -care depind de mi
nister și alte organe economice cen
trale — tov. Ion Orban, inginer-șef 
al trustului, remarca că primele au 
căpătat în general viață la timpul 
prevăzut. Celelalte s-au aplicat în- 
tr-o proporție scăzută, iar soarta 
multora este încă incertă. De ce ?

— Intervin o serie de factori con
tradictorii — a precizat inginerul- 
șef. Conducerile unor schele au pro
pus, spre exemplu, ca depozitele 
mari de materiale să fie preluate de 
Baza de aprovizionare din Florești. 
Calculele arătau că această mă
sură ar aduce schelelor din trustul 
nostru o economie anuală de circa 7 
milioane lei. La început, unele ca
dre de la Direcția generală foraj- 
extracțîe țiței n-au acceptat această 
soluție.

Botoșani, Bacău, Tulcea, 
amenajarea solariilor a în- 
De asemenea, în cele mai 
locuri se neglijează plan-

a-

de 91 la sută în întreprinderile 
agricole de stat și 78 la sută în 
cooperativele agricole. Se consta
tă unele rămîneri în urmă la 
plantatul și semănatul cepii în
deosebi în județele Argeș, Bra
șov, Caraș-Severin, Dîmbovița, 
Mureș. In unele unități, cum 
sînt cele din județele Olt, Satu 
Mare, 
Vaslui 
tîrziat. 
multe
tatul răsadurilor de legume în 
solarii. Aceeași atenție trebuie 
acordată grăbirii plantării viței 
de vie și mai ales a pomilor fruc
tiferi, lucrare întîrziată în cele 
mai multe județe.

Organele de partid, direcțiile 
agricole și uniunile cooperatiste 
să întreprindă măsuri 
organizatorice care 
realizarea în termen 
lucrărilor agricole. In 
sebit trebuie să se urmărească 
realizarea integrală a suprafețe
lor prevăzute a 
efectuarea unor 
nivel agrotehnic

tehnice și 
să asigure 
a tuturor 
mod deo-

pe 
lui

dir 
si

'.ir.
rit

care ridică la un 
nebănuit tot 

e mai bun în 
ceea ce e mai

societatea 
et de studiu 
ti pasionat, 
rum spunea 

„nimic din 
enesc nu le 
“, oameni care 
uie 
în cadrul, fatal- 
limitat, al propri- 

• cunoștințe și ex
periențe, ci caută ne
obosiți să descopere le
gile esențiale ale deve-

sînt un 
neînce- 
cărora, 
poetul 

ceea ce 
este 

nu 
fenomenele 

cadrul,
ce

S
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Tovarășului LUDVIK SVOBODA

nlande

fi cultivate și 
lucrări la 

îna’

Ing. Nicolae PANTILIE

navele

ancheta socială

Paul DIACONESCU

(Continuare în pag. a H-a)

con- 
idee.

la 
Si

distantă în care 
încrustat trăsături 

fizionomii dis- 
numai sub rapor- 
de sesizat, al pei-

notorietă

mai 
indus- 
dome- 
soci?1- 

ee. în

LA MASA ROTUNDA cu Dan Hăulică
Mircea Popescu, Dan Grigorescu, Virgil 
Almășan, Pavel Codiță, Constantin Lucaci 
pe marginea expoziției tineretului de 
la Dalles

în creația plastică s-au a- 
firmat, în ultimii ani, nume 
noi, talente viguroase, ar
tiști care — alături de 
maeștri — îmbogățesc pa
trimoniul culturii româ
nești. Spiritul noului, căută
rile creatoare, transfigura
rea vibrantă a realităților 
patriei sînt 
tribuie la 
peisajului 
Există — 
celei mai 
rații de plasticieni 
meroși artiști deosebit de 
înzestrați, elemente promi
țătoare, care îsi caută cu 
frenezie un drum, intuind 
uneori cărări fertile, ris- 
cînd alteori să se piardă 
prin hățișuri. Căutările lor, 
aflate uneori sub semnul 
lipsei de experiență, se cer 
privite cu solicitudine, cu 
grija de a stimula indivi
dualitățile, tendințele cele 
mai interesante, procesele 
de clarificare, de maturiza
re a talentelor, conturarea 
unor valori. Acesta este u- 
nul dintre rolurile princi
pale ale cenaclului de ti
neret al U.A.P., iar recen
ta expoziție 
egida sa la sala Dalles o- 
feră — cu ........’
limitele ei 
nei utile confruntări.

Cum observa criticul Dan 
Hăulică — participant la 
„masa rotundă" organizată 
la redacția „Scînteii" — o 
asemenea expoziție este fo
lositor să fie discutată nu în 
chip izolat, ci în raport cu 
întregii! vieții noastre plas
tice. „Nu există, după pă
rerea mea. o deosebire e-

menite să con- 
diversificarea 

nostru artistic, 
în rîndurile 
tinere gene- 

nu-

organizată sub

calitățile si cu 
— prilejul u-

ser^țială intre problemele 
pe care le pune o aseme
nea expoziție si cele pe care 
le punea expoziția Brân- 
cuși sau aceea deschisă în 
decembrie la Dalles. Cu alte 
cuvinte, există anumite pro
bleme ale mișcării noastre 
artistice, probleme com
plexe de creștere, care se 
resimt cu acuitate în rîn- 
durile tinerilor, dar nu 
numai ale tinerilor.

Peisajul nostru artistic, cu 
toate manifestările sale in
discutabil interesante și in
discutabil variate, dă nu o 
dată impresia de amorf, im
presia unei insuficiente 
structurări : am regăsit-o și 
în Expoziția orașului Bucu
rești, deschisă în decembrie 
la Dalles, și în expoziția de 
față. Acest lucru ține de 
mai multe elemente, în pri
mul rînd de o împrejurare 
organizatorică : n-am ajuns 
încă să ne clarificăm nevoia 
de a da stil, adică o preg
nanță categorică expoziții
lor pe care le facem : de 
a le ordona în jurul unor 
teme, a unei preocupări 
coerente, de a le face leene 
de memorat, capabile să se 
impună limpede atenției. 
Expozițiile colective sînt de 
un eclectism haotic, toc
mai pentru că nu-și defi
nesc îndestul tinta.

E o chestiune privind nu 
numai psihologia — și pe
dagogia — raporturilor cu 
publicul. Ea interesează 
însăși creația. Cînd cineva 
din afară se informează 
despre peisajul nostru artis-

(Continuare în pag. a IV-a)

(Continuare în pag. • III-a)

Literatura de ieri a sur
prins trăsăturile cenușii 
ale provinciei în care „se 
murea" lent dar sigur, în 
care „flori ofilite" își ur
mau destinul lor șters, fără 
speranța unei înviorări, 
vieți uscate, sclerozate în 
atmosfera stătută a „locu
rilor unde nu se întîmpla 
nimic". Pentru asemenea 
oameni, capitala părea’ în
văluită într-un miraj (un 
miraj provincial, desigur), 
părea orașul tuturor posi
bilităților, singurul loc un
de se putea bate la poarta 
succesului și a celebrității.

Imaginea zugrăvea o tris
tă realitate : discrepanța 
teribilă dintre capitală și 
tîrgurile de odinioară, dis
tanța, uneori astronomică, 
între1 activitatea, nivelul de 
gîndire, preocupările bucu- 
reșteanului și cele ale pro
vincialului copleșit de o 
viată anodină, fără orizont, 
fără perspective.

Un studiu sociologic sau 
chiar simpla comparare a 
unor date statistice ilus
trează modificările de e- 
sență, de profunzime, zu
grăvește un alt tablou, plin 
de mișcare si de culoare, 
al vieții din orașele de 
provincie. Dinamica creș
terii populației urbane su
gerează forța de atracție a 
orașelor, consecință a pute
rii lor economice tot 
mari, a dezvoltării 
triei și a tuturor 
niilor de activitate 
culturală. Iată de

fața întrebării : anonimat 
sau notorietate 7 — putem 

• răspunde că provincia intră 
cu tot mai multă certitu
dine în zona prestiginlui și 
a notorietății naționale. 
Tractoarele produse de u- 
zinele brașovene, 
construite la Galati, școala 
medicală a Clujului, stu
diile în domeniul hidroteh
nicii si al sudurii efectuate 
la Politehnica timișoreană.

locomotivele Diesel-electri- 
ce construite la Craiova — 
pentru a spicui doar cîteva 
exemple — demonstrează 
sensul creator al notorie
tății.

Am vizitat în ultimele 
zile trei orașe ale tării : 
Sibiu, Buzău. Rîmnicu-Vîl- 
cea — orașe depărtate nu 
atît din punct de vedere 
geografic, cît, mai ales, ca 
profil, tradiții, personali
tate. De la orașul „celor 31 
de turnuri" — burgul mîn- 
dru de blazoanele unei me- 
dievalităti încă prezente — 
la orașul calm, liniștit, do
minat de peisajul dealurilor 
vîlcene, și pînă la Buzăul 
întins în cîmpie, fost oraș 
al cerealiștilor șl negusto-

(Continuare 
în pag. a IV-a)

Tablou
Președintele Hepublicii Socialiste Cehoslovace

Stimate tovarășe Svoboda
în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Ro

mânia, al poporului român și al meu personal am deosebita 
plăcere de a vă adresa calde felicitări cu prilejul alegerii 
dumneavoastră ca președinte al Republicii Socialiste Ceho
slovace.

Vă doresc din toată inima succes în îndeplinirea acestei 
înalte funcții încredințate de partid și popor, pentru dezvol
tarea și înflorirea Republicii Socialiste Cehoslovace, pentru 
propășirea și fericirea popoarelor țării dumneavoastră.

îmi exprim convingerea fermă că relațiile de prietenie 
tradițională și colaborare frățească dintre România și Ceho
slovacia se vor dezvolta multilateral, în interesul popoarelor 
noastre, al 
în lume.

întăririi unității țărilor socialiste, al cauzei păcii

NICOLAE CE
Președintele Consi ? âț
al Republicii Soci ia

rilor de tot soiul, e o dis
tanță, o ...............
Istoria a 
specifice, 
tinete nu 
tul, ușor 
sajului urbanistic, cît și sub 
aspeotul configurației so
ciale și spirituale. Si to
tuși, în aceste trei orașe 
atît de diferite nu e deloc 
greu să surprinzi o trăsă
tură comună, o caracteris-

tică generală : ambiția de 
afirmare.

Pulsul viu, înnoitor pe 
care l-am simțit în toate 
orașele amintite mai sus se 
datorează în bună măsură 
și recentei reorganizări ad- 
ministrativ-teritoriale a tă
rii în urma căreia aceste 
centre urbane au devenit 
reședințe de județ. însufle
țiți de o mîndrie firească, 
conștienți de răspunderea 
nouă cu care au fost inves
tiți, locuitorii acestor orașe, 
indiferent de funcțiile sau 
profesiile lor, îșl redesco
peră cu alți ochi calitatea 
de cetățean, considerîn- 
du-se mai direct și mai 
concret participant! activi 
la propășirea și afirmarea

urbei lor. Ur 
lație rar înt 
tul intrării 
(le neoficial 
prin aceasti 
și mai aute 
pină la tot 
orașe. Oare 
„pulverizări 
provincie î 
tradiționale

— Nu cri 
putem con 
și provinci 
tiuni antir 
părere dr. 
pescu-Sibii 
tru. Chiar 
existat tendința 
trazice o asemenea 
Să luăm, de pildă. în do
meniul literaturii, aportul 
Iașilor. De la „Junimea" la 
„Viața românească" acest 
oraș a contribuit la forma
rea unor culmi ale litera
turii noastre, de la Emi- 
nescu la Sadoveanu. Sau, 
într-un domeniu care îmi 
e mal familiar — școala 
medicală a Clujului. De la 
Victor Babeș si pînă 
prestigioșii profesori 
practicieni de azi, medicina 
clujeană poate intra ori- 
cînd în competiție cu cei 
mai cunoscuți discipoli ai 
lui Aesculap din oricare 
oraș al tării, inclusiv Bucu- 
reștiul. Aspirația la noto
rietate a existat deci și 
înainte. în condiții incom-

socia

în ciuda modificărilor petrecute de 
gul vremii sub acțiunea progresului 
care a redus rigorile naturale dar c 
exigențele adaptării la un stil nou d 
economică și socială, corelația om-nc 
menține totuși în Finlanda la un nivel 
dență accesibil oricărui străin ce strana.» 
vastele întinderi ale țării. Dacă adăugăm la 
această realitate particularitățile istorice ale 
dezvoltării națiunii finlandeze, vom putea în
țelege și mai bine această individualitate vi
guroasă, trăsăturile sale de caracter la fel de 
ferme ca urmele de daltă pe o piatră dură.

Toate acestea ne vor înlesni și descifrarea 
originii atașamentului finlandezilor față de 
munca tenace șl calmă pentru dezvoltarea 
internă și, în egală măsură, pentru relații de 
pace și colaborare cu celelalte popoare. E- 
xistă, bineînțeles, un anume specific scandi
nav, comun țărilor din zona nordică a Euro
pei, dar în componentele sale se pot distin
ge deosebiri, mergînd de la nuanță pînă la 
distincție radicală.

Lemnul a ocupat dintotdeauna în viața 
Finlandei un loc central, vital. Fabrica de 
celuloză șl hîrtie pe care am vlzltat-o la Kemi, 
oraș situat la vărsarea în Golful Botnic a 
rîulul cu același nume, ne-a oferit o mostră 
a înaltului nivel de prelucrare a pinului și 
bradului din pădurea finlandeză. Din miile de 
joagăre rudimentare din trecut s-a dezvol
tat treptat o industrie forestieră care situează 
țara pe unul din primele locuri în lume în ce 
privește varietatea, calitatea și rafinamentul 
produselor din lemn. Fabricile de cherestea 
și celuloză, de hîrtie șl cartoane, de mobilă 
și case prefabricate, șantierele pentru con
strucția de nave maritime^sau fluviale au de
venit principalul furnizor al produselor de ex
port ale Finlandei.

Marile piețe europene se adresează în mod 
tradițional Finlandei pentru lemnul de con
strucții, placaje, case prefabricate (solicitate 
în 50 de țări extrem de variate sub raportul 
climei), mobilă, plăci aglomerate, hîrtie (în- 
cepînd de la calitatea cea mai fină pentru 
edițiile bibliofile șl terminînd cu hîrtia de 
ambalaj) ; acestei liste 1 
rie largă de alte produse 
de agrement, articole de 
schiuri), chibrituri etc.

Dacă prestigiul țării în 
lor industriei forestiere se menține nealterat 
pe piața mondială, nu este mai puțin ade
vărat că elementul esențial al dezvoltării 
industriale moderne, metalul, a început în ul
timii ani să reducă din ponderea lemnului 
în ansamblul economiei finlandeze. Astăzi 
este ușor să constațl că metalurgia e ramu
ra aflată în cel mal impetuos proces da

se adaugă o se
diu lemn, ca nave 
sport (în special,

domeniul produse-

George SERAFIN

(Continuare în pag. a V-a)
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Glasul muncitoare din România

Fiecare plic, oricît de neînsemnat 
ar părea, poartă în el vești sau gîn- 
duri prețioase* atît pentru cel ce le 
expediază, cît .'și pentru cel căruia îi 
sînt adresate/ Poșta manevrează zil
nic milioanei de trimiteri. Serviciile 
ei trebuie sa, fie caracterizate prin 
corectitudine și operativitate.

Incontestabil, în ultimii ani, acti
vitatea în acest sector s-a îmbunătă
țit mult. în numeroase orașe au fast 
construite clădiri ale P.T.T.R. noi, 
moderne, care oferă cetățenilor ser
vicii bine organizate, prestate de 
funcționari pricepuți ; traseele poș
tale principale sînt deservite de mij
loace mai rapide; rețeaua oficiilor 
s-a întins pînă în cele mai îndepăr
tate și, pînă nu de mult, inaccesibile 
localități.

Totuși, epoca „scrisorii pierdute" 
nu a trecut. Nu și-a încheiat cariera

monstreze policalificarea, ajutîndu-șl 
colegii și servindu-i pe cetățeni 7 în
trebarea se adresează absolut tutu- 
for oficiilor poștale, unde situația 
este deseori asemănătoare celei sur
prinse de noi la Sibiu și Pitești.

Mecanizarea este foarte importantă 
în acest sector de largă deservire 
publică. La Poșta centrală din Bucu
rești funcționează mașini automate 
de francat, foarte rapide. Mai există 
un număr de mașini de ștampilat în 
diferite localități din țară cu trafic 
mare. Totuși, paralel cu automatiza
rea unor operațiuni, pe măsura do
tării cu aparatura necesară, se simte 
și nevoia simplificării unor operații, 
a renunțării la o serie de rubrici și 
formulare uzuale. Ca să expediezi un 
colet, de exemplu, trebuie să com
pletezi un formular cu două fețe, 
funcționarpil mai adaugă și el cîta

Fila din calendar 31 martie din 
acest an marchează o dată cu adinei 
semnificații : împlinirea a trei sfer
turi de veac de la constituirea parti
dului clasei muncitoare din România 
(Partidul Social-Democrat al Muncito
rilor din România). Aniversarea eve
nimentului ne evocă vechimea mișcă
rii noastre muncitorești, viguroasele 
ei rădăcini în trecutul de luptă al po
porului român. Născut din realitățile 
social-economice ale societății noastre, 
partidul muncitorilor a fost rezultatul 
firesc al dezvoltării mișcării muhei- 
torești, apărută pe arena istoriei na
ționale acum mai bine de un secol, 
al necesității imperios resimțite de 
clasa muncitoare de a acționa unită 
pentru eliberarea ei însăși și a între
gului popor. Așa cum sublinia tova
rășul Nicolae Ceaușescu, „crearea în 
1883 a Partidului Social-Democrat al 
Muncitorilor din România constituie 
na moment de însemnătate istorică 
în dezvoltarea luptelor sociale din 
țara noastră, în organizarea clasei 
muncitoare pe plan național, începu
tul afirmării sale în principalele pro
blema care frămîntau viața sooial- 
politică a societății din acea vreme".

☆
în a doua jumătate a secolului 

trecut, dezvoltarea capitalismului în 
România, creșterea din ce în ce mai 
accentuată a industriei au determi
nat sporirea forței proletariatului, 
manifestarea lui cu tot mai multă 
vigoare în viața socială și politică, 
în perioada 1850—1900 clasa munci
toare a crescut numeric de peste trei 
ori ; totodată, s-au dezvoltat centre 
muncitorești ; Bucureștiul, Capitala 
țării, a devenit și cel mai important 
centru industrial și muncitoresc ; 
Valea Prahovei, cu resursele ^ale 
însemnate de „aur negru", a concen
trat un nou detașament muncitoresc 
—• petroliștii ; au crescut rîndurile 
muncitorilor de la căile ferate, ale 
minerilor, metalurgiștilor, textiliști- 
lor, lucrătorilor portuari etc.

Concomitent cu dezvoltarea prole
tariatului, cu intensificarea exploa
tării capitaliste, au început să se în
chege primele organizații ale mun
citorilor, — mai întîi asociații profe
sionale, — cum au fost Asociația lu
crătorilor tipografi, creată încă în 
1858, Asociația pe țară a lucrătorilor 
din România, — iar mai tîrziu, în 
deceniile 8 și 9 cercurile muncito
rești, organizații cu caracter politic. 
Creșterea nivelului de organizare și 
a conștiinței de clasă a muncitorimii 
s-a reflectat în acțiunile tot mai vi
guroase de luptă pentru revendicări 
economice, cum au fost grevele dintre 
anii 1860—1880 pe unele șantiere de 
construcții ale căilor ferate, greva 
celor 4 000 de muncitori și căruțași 
declarată în 1875 în portul Brăila, 
etc.

Cu deosebire din deceniul ai 9-lea, 
s-a produs o tot mai mare apropiere 
intre .asociațiile profesionale ale mun
citorilor și cercurile socialiste, create 
la București, Iași și în alte centre 
muncitorești de tineri intelectuali, 
care își însușiseră ideile marxiste, 
s-a intensificat procesul de unire a 
mișcării muncitorești cu socialismul 
științific.

Ideile marxiste pătrunse de timpu
riu in țara noastră au găsit aci un 
climat deosebit de favorabil, creat 
de puternicele tradiții democratice 
și progresiste din gîndirea socială 
românească. Numeroase publicații 
socialiste au adus o contribuție de 
prim ordin la răspîndirea marxism
ului atît prin publicare^ unor lu
crări sau extrase din operele lui 
Marx și Engels, cît și prin studii ori
ginale ale gîriditorilor români, care 
abordau în spirit marxist probleme 
ale evoluției sociale și politice a Ro
mâniei.

Caracteristic pentru mișcarea mun
citorească din . România a fost faptul 
ă, încă de la începuturile ei, s-a 

dezvoltat în strînsă legătură cu miș
carea muncitorească internațională. 
Socialiștii români au întreținut re
lații cu organizații muncitorești și 
socialiste naționale și internaționale, 
și-au trimis reprezentanți la diferite 
congrese, cum au fost Congresul I al 
Internaționalei a Il-a ținut în iulie 
1889, la Paris, Congresul Internațio
nalei de la Bruxelles, din 1891. Cu
noscutele scrisori ale lui Engels că
tre socialiștii români din ultimele 
decenii ale secolului trecut oglindesc 
interesul viu și simpatia cu care el 
a urmărit creșterea mișcării revolu
ționare și muncitorești din 
noastră.

Stadiul de dezvoltare atins de 
carea . muncitorească în pragul 
inului deceniu al secolului trecut a 
ridicat Ia ordinea zilei cu tot mai 
multă acuitate problema făuririi uni
tății de acțiune a cercurilor munci
torești și socialiste, creării unui 
partid unic muncitoresc. încă din 
anii 1880—1890 în propaganda socia
listă se vorbea curent de „partida 
noastră", publicațiile „Muncitorul" și 
„Dezrobirea" (1887) se subintitulau 
„organe de partid". Cotidianul so
cialist „Drepturile omului" scria în 
1385, că dezmoșteniții „trebuie să 
formeze un partid cu totul deosebit, 
care să nu aibă nici în clin, nici în 
mînecă cu partidele burgheze. Parti
dul muncitorilor! — iată ținta ime
diată a socialiștilor..." Necesitatea 
creării partidului, a elaborării unui 
program pentru toate organizațiile 
socialiste, a fost subliniată cu deose
bită tărie în editorialul apărut în 
„Drepturile omului" din 1883, semnat 
de Ion Nădejde, V. G. Morțun și 
Constantin Miile. „De la Dofohoi la 
Mehedinți, — se arăta în acest arti
col pretutindeni forțele noastre 
sînt răspândite... Astăzi dar se im
pune unitatea de vederi și unitatea 
de acțiune". Față de creșterea nu
mărului organizațiilor socialiste în 
tară — se arăta într-un alt articol 
din același ziar — trebuia să se alcă
tuiască „un partid puternic", „un 
partid al celor săraci, dar multi, al 
celor slabi aparte, dar puternici îm
preună".

O importanță deosebită în netezi
rea drumului pentru înfăptuirea a- 
cestui deziderat a avut studiul „Ce 
vor socialiștii români" elaborat 
eminentul socialist Constantin 
brogeanu-Gherea în amil 188G. 
clamînd telurile socialiștilor români, 
arătînd cu claritate ce trebuiau să 
întreprindă ei pe planul activității 
•teoretice și al luptei zilnice, studiul 
a constituit o platformă de activitate 
pentru cercurile muncitorești și so
cialiste, a stimulat procesul de în
chegare a unității jor ideologice și 
organizatorice.

După o perioadă de intense pre
gătiri, marcate prin adunări ale clu-

tara

miș- 
ulti-

de 
Do- 

Pro-

burilor 
pentru 
list în 
ample 
de program publicat în ziarul „Mun
ca", la 31 martie 1893 s-au deschis 
la București, în sala Clubului mun
citorilor din str. Piața Amzei, lucră
rile Congresului de constituire a par
tidului muncitoresc. Au participat 54 
de delegați ai cluburilor și cercurilor 
muncitorești și ai asociațiilor profe
sionale din București, Iași, Ploiești, 
Galați, Roman, Craiova, Bacău, Bo
toșani, Tecuci, Tg. Frumos. Prin nu
meroase telegrame trimise pe adresa 
Congresului, muncitorimea din di
ferite centre ale țării și-a expri
mat adeziunea entuziastă la ideea 
creării partidului. Congresul a fost 
salutat, de asemenea, prin scrisori și 
telegrame, de partide și organizații 
revoluționare din Franța, Italia, Ru
sia, Austria, Germania, Bulgaria, 
Spania. Din Bulgaria și Franța au 
sosit delegați spre a participa la 
Congres.

In centrul lucrărilor Congresului 
s-au aflat dezbaterea și adoptarea pro
gramului partidului. Acest program 
avea o parte teoretică, care repre
zenta o încercare de analiză marxistă 
a evoluției societății moderne româ
nești. Cu toate limitele și erorile ce 
le conține, greu de evitat’ în condi
țiile de atunci, el proiectează o pu
ternică lumină asupra contradicțiilor 
regimului burghezo-moșieresc, asu
pra caracterului parazitar al claselor 
dominante, asupra exploatării și să
răciei maselor muncitoare. Deosebit 
de valoroasă era ide' 
reia ideea socialism' 
nu reprezenta o „plc .-i 
pretindeau iddologii 
tatoare, ci constitv 
decurgînd din reali 
și sociale ale țării n

Programul sublinia.'rolul istoric al 
clasei muncitoare și sarcina social- 
democrației „de a organiza proleta
riatul, de - a organiza poporul mun
citor" în vederea emancipării lor. 
Telurile finale pe care și le propu
nea P.S.D.M.R. erau trecerea mij
loacelor de producție în proprieta
tea întregului popor, desființarea 
oricărei exploatări și asupriri a o- 
mului de către om. P.S.D.M.R. — 
proclama programul — luptă „nu 
pentru înlocuirea dominației unei 
clase prin dominația alteia, ci pen
tru desființarea claselor, pentru des
ființarea oricărei inegalități politice 
și economico-sociale, neegalități de 
rasă, religie, națiune". Pentru prima 
oară în istoria României sb afir
ma ca principiu programatic al ți
nui partid politic „întemeierea so
cietății socialiste".

Programul înscria, de asemenea, 
un număr de revendicări, „de ac
țiune imediată", avînd un conținut 
general democratic și a căror în
făptuire era de cea mai mare im
portantă pentru progresul țării în 
acea perioadă. între acestea figu
rau votul universal, egal și direct 
pentru toți cetățenii, egalitatea ju
ridică și politică a femeilor cu băr
bații, dreptul de grevă, de organi
zare si întrunire, laicizarea si gra
tuitatea învățămîntului primar. în- 
tr-o vreme în care ziua de muncă 
era fixată după pofta de cîștig a 
exploatatorilor, durînd din zori și 
pînă-n noapte, cînd nu existau nici 
un fel de legiuiri pentru protegui
rea femeii muncitoare, socialiștii ro
mâni au trecut în programul parti
dului lor limitarea zilei de muncă 
la 8 ore, respectarea repausului du
minical, reglementarea muncii fe
meii, interzicerea muncii copiilor sub 
14 ani.

în ce privește țărănimea, progra
mul sublinia necesitatea abolirii ră
mășițelor iobăgiste la sate ; soluții
le preconizate în această privință — 
răscumpărarea marii proprietăți 
moșierești de către stat și arenda
rea pămînturilor la țărani prin in
termediul comunelor — purtau însă 
pecetea concepțiilor de esență uto
pică, nemarxistă, dominante pe a- 
tunci în mișcarea socialistă inter
națională.

Congresul^ a adoptat statutul 
P.S.D.M.R.,. care prevedea că parti
dul se compune dm „cluburile de 
muncitori, sindicatele de muncitori 
și toate grupările care .. vor declara 
că primesc în întregime programul 
partidului și hotărîrile congreselor". 
El a ales organele de 
partidului, a hotărît

socialiste care se pronunțau 
ținerea „unui congres socia- 
timpul cel mai scurt", prin 
dezbateri asupra proiectului

i potrivit că- 
i în România 
exotică", cum 
iselor exploa- 

o necesitate, 
lie economice 

astre.

conducere ale 
transformarea 
i- I

(Urmare din pag. I) y 
parabil mai puțin prielnice 
decît cele ce se oferă ari 
orașelor de provincie.

Ce înțelegeți, de fapt, 
prin notorietate ?

— Las filologilor dreptul 
de a da definiții. Notoriu 
înseamnă, după cum sptine 
dicționarul, „cunoscut . de 
toată lumea", iar notorieta
te : „faptul de a fi notoriu, 
faimă, celebritate". Deci, a 
intra în notorietate înseam
nă a pătrunde în aria cu
noașterii generale.

— Dar, faima poate 
uneori, o faimă proastă.

— Desigur. Definiția cu
prinde în ea două sensuri : 
pozitiv și negativ. Eu în
sumi am cunoscut orașe și 
tîrguri ce se bucurau de o 
faimă tristă, deveniseră 
„vestite" prin aspecte aflata 
la periferia civilizației. Era 
o faimă provincială în sen
sul rău al cuvîntului. Ceea 
ce înțelegem azi prin noto
rietate este, de fapt, apre
cierea generală, recunoaș
terea eforturilor de afir
mare și a valorilor reale 
impuse atenției întregii țări.

— Cum se manifestă no
torietatea, care sînt căile 
prin care orașul de provin
cie poate deveni „cap de 
afiș" într-un domeniu sau 
altul de activitate 7

— Prestigiul unui oraș, 
contribuția sa la viața și 
activitatea creatoare a în
tregii țări sînt strîns legate, 
după părerea mea, de per
sonalitatea orașului respec
tiv. afirmă tov. Richard 
Winter, secretar al Comite
tului județean Sibiu al

ziarului „Munca" în cotidianul ofi
cial al P.S.D.M.R.

Crearea Partidului Social-Demo
crat al Muncitorilor din România a 
constituit un eveniment însemnat în 
istoria mișcării muncitorești din 
țara noastră. Pe arena politică a- 
păruse un nou partid, partidul cla
sei muncitoare, care, prin principii
le pe care le enunța, prin țelurile ur
mărite, se deosebea fundamental 
de toate celelalte partide politice din 
România. Avînd partidul ei propriu, 
clasa muncitoare se prezenta pentru 
prima oară ca o forță organizată pe 
plan național, putea să se afirme 
mai puternic în viața politică a țării.

Sub conducerea P.S.D.M.R. luptele 
muncitorești au căpătat un caracter 
mai organizat, crescînd în intensitate 
și amploare.

Față de nici 
principale care frământau viața po- 
litico-socială a 
ceea, P.S.D.M.R. 
sau indiferent, 
s-a pronunțat pentru dezvoltarea in
dustriei, ca o condiție absolut ne
cesară pentru înlăturarea înapoie
rii economice a țării, cerînd în a- 
cest scop promovarea unei politici 
vamale protecționiste și asigurarea 
calificării forței de muncă. Pe pozi
ții înaintate s-au situat socialiștii ro
mâni si în problema națională, afir- 
mîndu-se ca apărători ai dreptului 
tuturor popoarelor la o viață liberă, 
independentă, ca patrioți și interna
ționaliști.

Ideile înaintate de care era 
călăuzit P.S.D.M.R., activitatea sa 
pusă In slujba progresului țării au 
polarizat în jurul mișcării muncito
rești o întreagă pleiadă de intelec
tuali de frunte ai vremii. Poeți 
ridicați din mijlocul poporului, ca 
Ion Păun-Pincio, Traian Demetres- 
cu, Th. Neculuță, oameni de știință 
care ulterior au dobîndit o reputa
ție mondială, ca Em. Racoviță, I. 
Cantacuzino, Voinov, C. I. Parhon, 
scriitorii A. Bacalbașa, G. Ibrăilea- 
nu, J. Bart, ziariști ca I. Teodo- 
rescu, C. Graur, I. Brănișteanu și 
mulți alții au sorbit din apa vie a 
socialismului științific, al cărei gust 
nu l-au uitat o viață întreagă. Idei
le socialiste au influențat creația 
multor oameni de știință și de artă, 
insuflîndu-i un spirit umanist și de
mocratic, apropiind-o de năzuințele 
maselor asuprite și exploatate.

Activitatea P.S.D.M.R., legăturile 
sale internaționaliste cu diferitele 
organizații ale clasei muncitoare din 
alte țări, cu conducători eminenți 
ai proletariatului ca Paul Lafargue,' 
Wilhelm Liebknecht, August Bebel, 
etc., participarea la dezbaterea pro
blemelor importante aflate în fața 
mișcării muncitorești internaționale, 
i-au adus un bun renume și pe plan 
internațional. Conducerea Partidului 
Social-Democrat al Muncitorilor din 
Ungaria scria în 1894 socialiștilor ro
mâni cu ocazia celui de-al doilea 
Congres al lor : „Primiți călduroase
le noastre salutări, tovarăși ai tână
rului si vigurosului Partid Socialist- 
Democrat Român, care ocupă deja, 
grație devotamentului și energiei 
voastre, un loc însemnat -printre par
tidele socialiste ale continentului".

Aflîndu-se la începutul afirmării 
sale, mișcarea socialistă din țara 
noastră avea și o serie de limite ; 
în rîndurile ei persistau confuzii ge
nerate de stadiul dezvoltării socia
le, de lipsa de experiență și insufi
cienta maturizare ideologică, precum 
și de teoriile reformiste și practi
cile oportuniste predominante în ca
drul Internaționalei a Il-a. Caracte
rul eterogen al partidului muncito
resc, existența în conducerea sa a 
unor elemente nelegate de clasa 
muncitoare și inconsecvente din 
punct de vedere politic și ideolo
gic au determinat, spre sfîrșitul 
colului, dezorganizarea acestuia.

Tradițiile lui revoluționare au 
mas însă ca bunuri de preț în 
trimoniul mișcării muncitorești. Con
tinuator al celor mai bune tradiții 
revoluționare și democratice ale po
porului român, ale mișcării muncito
rești și socialiste, partidul comunist 
a călăuzit poporul român la victoria 
deplină a socialismului în patria 
noastră, la împlinirea celor mai cu
tezătoare visuri care i-au animat a- 
cum 75 de ani pe întemeietorii parti
dului muncitorilor.

una din problemele

tării în vremea a- 
nu a rămas străin 
Astfel, P.S.D.M.R.
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Nemulțumiri
la ghișeele

oficiilor
poștale

• 30 DE MINUTE PENTRU UN „NU“ © PO
VESTEA NETERMINATĂ A SCRISORII PIER
DUTE • FORMULARELE NU SALVEAZĂ COLETELE 
DE LA DISPARIȚIE

nici tipul funcționarului înăcrit și 
neatent. Se mai produc neprevăzute 
„schimbări" în conținutul sau în des
tinația unor colete.

Trimiterile poștale își încep călă
toria la ghișeul unui oficiu poștal. 
Nu o dată însă expeditorii sînt puși 
în situația de a pierde timp prețios 
pentru îndeplinirea formalităților de 
expediere. La Oficiul nr. 1 din Sibiu, 
de exemplu, ești nevoit să stai la 
rînd chiar și pentru a ți se răspunde 
că nu ai primit nici o scrisoare la 
post restant. La Poșta centrală din 
Pitești, din cele 8 ghișee, unul sin
gur — cel pentru recomandate — 
este supraaglomerat. Un medic po
vestea că a așteptat 45 de minute 
pînă cînd delegații unor întreprin
deri au expediat cîteva sute de scri
sori recomandate. Nu s-ar putea ca 
pentru corespondența întreprinderi
lor să se amenajeze un ghișeu spe
cial 7 Sau, cînd alți funcționari lu
crează foarte lejer, să preia măcar 
o parte din sarcinile celor supraso
licitați ? Mai cu seamă că, așa cum 
ne asigură tov. Petre Aurel, direc
torul Direcției județene a P.T.T.R. 
Argeș, funcționarii poștei sînt... poli- 
calificați. Ei știu să efectueze toate 
operațiunile de ghișeu. De ce, atunci, 
nu li se creează condiții să-și de-

ceva, apoi îți scrie recipisa. „într-o- 
devăr, e cam prea complicată pri
mirea coletelor, a recunoscut și di
rectorul adjunct al Direcției jude
țene P.T.T.R. Vîlcea. In unele țări 
se practică aplicarea de timbre în 
raport cu greutatea și valoarea con
ținutului. E mult .mai simplu". Am 
redat observația de mai sus, judici
oasă de altfel, mai ales pentru că a 
fost singura de acest fel. La direc
țiile județene și în ministerul de 
resort, nimeni nu s-a arătat preocu
pat de această importantă problemă.

Pentru unele trimiteri poștale e- 
xistă formulare-tip gata tipărite. Dar 
ele nu sînt asigurate tuturor ofici
ilor în cantități suficiente. Zilele a- 
cestea, la același Oficiu nr. 1 din Si
biu, se scriau de zor recipise pentru 
recomandate, întrucît etichetele spe
ciale tipărite lipseau de mai bine de 
o lună.

Oficiile poștale oferă un sortiment 
extrem de redus de plicuri și alte 
imprimate. Există doar plicuri „îm
podobite" cu diferite vederi sau re
produceri, de proastă calitate, și 
plicuri pentru avion (acestea din 
urmă sînt atît de transparente, încât 
poți citi scrisoarea fără s-o mai des
faci). Dacă ceri un plic simplu, alb, 
ești trimis la librărie.

P.C.R. în general, orașele 
patriei noastre au un tre
cut istoric bogat, tradițiile 
economice șl culturale pot 
fi urmărite, în destule ca
zuri, de-a lungul mai mul
tor secole. Or tocmai a- 
ceste rădăcini istorice au 
dus la formarea unui profil 
specific, îmbogățit cu gene
rozitate în ultimele două 
decenii de suflul economiei 
și culturii socialiste. Oraș 
de vechi meșteșugari, Si-
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trebuia sanc- 
ce mod, veți 

director a luat 
tractoare, le-a
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"Iîntr-un fel sau altul, scrisoarea ori 
coletul pornesc la drum spre desti
natar. După cum rezultă însă, nu cu 
prea multă grabă, chiar dacă poartă 
inscripția expres. „Primesc frecvent 
scrisori din Timișoara, ne scrie un 
cetățean din comuna Clinic, județul 
Gorj. Toate recomandate. Unele a- 
jung în două-trei zile. Cele mai multe 
însă zăbovesc pe drum peste 
tămîriă".

De ce întîrzie scrisorile 7 Șl 
țla generală a poștelor din 
și-a pus această întrebare. Pentru a 
descoperi cauzele, s-au expediat 1*82 
de scrisori de control din diferite lo
calități. Astfel, „campionii" nerespec- 
tării programului de colectare și 
îndrumare, ai prelucrării și distri
buirii neglijente a corespondenței au 
căzut în cursă. Și au fost, pe drept 
cuvînt, sancționați. Metoda scrisori
lor de sondaj este foarte bună. Ea 
trebuie dublată însă și de un con
trol permanent, mai energic, al or
ganelor locale. Mai ales că, în acest 
an, viteza de parcurs a coresponden
ței poate să crească datorită dotării 
poștei cu noi mijloace de transport. 
(S-au și primit 130 de mașini, iaț 
alte 20 sînt în perspectivă apropiată, 
ceea ce a permis deschiderea a 30 de 
noi trasee poștale ; vor intra în cir
cuit și 40 de vagoane poștale mo
derne).

Din păcate, mai există șl trimiteri 
poștale care, pur și simplu, nu ajung 
la destinație. în asemenea cazuri, ex
peditorul primește 24 de lei despă
gubire. Dar pot compensa banii 
orice pagubă produsă prin pierdere 7 
La un moment dat, într-o perioadă 
scurtă, Direcția județeană Vîlcea a 
plătit mai mult de 50 de recoman
date. Dar cele mai multe aventuri 
le au coletele. Iată cîteva cazuri. I. 
Ilie din București îi trimite mamei 
lui din comună Spineni, județul Olt, 
un pachet pe care scrie „fragil" și 
achită suma corespunzătoare unei 
manipulări atente. Dar conținutul co
letului — diferite alimente în amba
laje de sticlă — ajunge la destinație 
făcut zob. Doar portocalele fiind in- 
casabile, s-au salvat întregi Le- 
ontina Bute din București pri
mește pe ziua de 11 martie un aviz 
datat 1 martie, că are de ridicat un 
colet de la Oficiul poștal nr. 16. La 
oficiu constată însă că acesta a fost 
trimis înapoi, în județul Suceava, din 
motive de... neprezentare.

Majoritatea reclamațiilor primite, 
ne spunea funcționara de la Oficiul 
poștal nr. 1 Sibiu, se referă la man
date și colete pierdute. în ziua cînd 
am vizitat-o — 22 martie — înre
gistrase reclamația cu nr. 300. Ce 
măsuri se iau totuși împotriva ace
lora care se fac yinovați de aceste 
pierderi ?

—• In asemenea cazuri, ne spune 
tov. ing. Dimitrie Popadiuc, director 
general în Ministerul Poștelor și Te
lecomunicațiilor, aplicăm severe mă
suri administrative. Cazurile cele 
mai grave le sesizăm justiției.

Pe firul de legătură dintre poștă 
și populație, factorul poștal este un 
personaj important. Tolba lui este 
ultimul popas al scrisorii înainte de 
a fi înmînată. Sînt mii de poștași 
care se bucură de simpatia și pre
țuirea cetățenilor din raza circum
scripției pe care o deservesc. Mircea 
Baicu, maistru la întreprinderea fo
restieră 
spunea 
regulat 
trebuie 
lometri. r. .. . .
lei de la Lotru s-au făcut eforturi 
pentru a se scurta drumul corespon
dentei sosite pe adresa constructori
lor. Dar și poștașii au necazurile lor. 
Nicolae Coțovanu, dirigintele Oficiu
lui poștal Sibiu 1, ne relata că blocu
rile noi provoacă multă bătaie de cap 
factorilor. în cartierul Terezianum, 
de pildă, nici unul din blocuri nu are 
în hol cutii poștale. Or, trebuie spus 
că, adeseori, tolba poștașului cîntă- 
rește mai mult decît s-ar cuveni.

La direcția generală de resort din 
M.P.T. ni s-au dat asigurări că noua 
formă de exercitare a controlului va 
duce la îmbunătățirea circulației co
respondenței între expeditor și des
tinatar. Totodată, am fost informați 
despre măsurile ce s-au luat în urma 
noii împărțiri teritoriale a țării : au 
fost rearondate circumscripțiile poș
tale în vederea asigurării unei legă
turi bune între centrul județelor și 
localitățile din raza lor, s-au modi
ficat, după necesități, rutele unor 
curse auto poștale ; s-a întocmit un 
plan de îndrumare a corespondenței ; 
în București au fost eliminate două 
etape de prelucrare a coresponden
ței, scurtîndu-i-se drumul cu o zi; ■ 
pentru îmbunătățirea condițiilor de 
cartare, este prevăzută construirea 
unor oficii de tranzit.

Sînt, desigur, măsuri care se vor 
reflecta pozitiv în deservirea cetă
țenilor. Dar să nu se petreacă lucru
rile ca în zicala cu pădurea și copa
cii : preocupați de marile probleme, 
tovarășii din minister să nu uite de 
măruntele operații poștale, care, de 
fapt, generează cele mai 
junsuri, relații încordate 
țeni și lucrătorii poștei.

o săp-

Direc- 
M.P.T.

Se vede?
Lingă Pucioasa se află balta 

C.F.R. Bănești — un local mo
dem cu săli de așteptare spa
țioase, luminate cu neon, cu casă 
de bilete etc., dată în folosință 
acum 4—5 luni. Spre surprinde
rea generală, stația aceasta unde 
se opresc toate trenurile oara 
circulă de la București spre Pie- 
troșița, nu are nici șef de gară, 
nici impiegat — nici măcar un 
cantonier și un casier de bilete. 
Atunci — se întreabă omul — 
pentru ce a fost construită ? Pro
babil, „ca să avem și noi falițil 
noștri". Un moment, așa spun 
localnicii, noi ne abținem ! Doar 
manevrăm semaforul.

Izvoras 'cu
9

O Joiană bea apă. Apoi «Ita 
și alta. Banal, nu-i așa ? Dar 
pașnica bovină nu bea apă de 
la un izvor oarecare — ci de la 
un izvor pe care o inscripție in 
limba latină îl datează din anul 
1831. A fost construit acum 137 
de ani în zidul cetății medievala 
din Alba Iulia, în spatele Gării- 
Mici, servind la alimentarea 
populației municipiului cu apă 
potabilă de cea mai bună cali
tate! Mai tîrziu a fost lăsat în 
părăsire. Acum, cînd se lucrea
ză intens la reamenajarea cetă
ții, e cazul ca autoritățile mu
nicipale să-i acorde atenția cu
venită. Bovinele se pot adăpa 
la alte izvoare, fără inscripții 
latine. Pentru că tot se uită ca 
vițelul la poarta nouă.

Cu oiștea
9

în gard

Jiblea, județul Vîlcea, ne 
că factorul poștal le aduce 
presa și corespondența, deși 
să străbată călare multi ki- 
Și pe șantierul hidrocentra-

Ieri dimineață la ora 5,30 
rectorul S.M.T. Vaslui, Dumitru 
Rusu, făcînd un control la bri
gada de tractoare de la C.A.P. 
Pușcași, a constatat că din cei 9 
tractoriști numai 3 se prezen
taseră la brigadă ; ceilalți au ve
nit la lucru pe la ora 6. Desi
gur, indisciplina 
ționată. Dar in 
vedea. Tovarășul 
volanele de la 
încuiat într-un beci al coopera
tivei. iar pe tractoriști i-a trimis 
acasă. Si astfel cooperativa a- 
gricblă nu a putut continua în- 
sămînțatul sfeclei și florii-soa- 
relui. încă două-trei măsuri din 
astea și cooperativa agricolă res
pectivă va avea o bună recoltă 
de păpădie.

Foto : Sorin DanNocturnă bucureșteană

personalitatea unui
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între cetă-
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zare : . 
oraș nu se poate hrăni nu
mai din tradiție.

Dinamismul vieții moder
ne, — rezultantă firească a 
politicii de industrializare 
a tării promovate consec
vent de partid și de stat 
— larga circulație de va
lori, de bunuri materiale și 
spirituale impun o mare 
receptivitate fată de tot ce 
e nou, avansat, față de exi
gentele cele mai înalte ale

centru 
mani- 

nouă 
Uzina

biul este astăzi un 
industrial în care se 
festă într-o formă 
calități tradiționale. 
„Independența" construiește
diverse utilaje, instalații 
etc, multe din ele unicate, 
pentru zeci și zeci de între
prinderi din țară, „Balanța" 
produce cîntare și aparate 
de măsură care presupun 
multă precizie și finețe, o 
migală amintind de sîrgu- 
ința și răbdarea artizanilor 
de odinioară. Deci, se poate 
afirma că uni din trăsă
turile personalității prezen
tului își pășește surse în 
trecut. Aceeași observație 
se referă, în general, și la 
viața cultural-artistică a o- 
rașului. Dar. ajuns aici, 
simt nevoia să fac o preci-

Inginerul Eugen Sandu, 
șef de secție la Uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă 
din Buzău :

— Lipsa tradiției în do
meniul industriei nu a pu
tut împiedica Buzăul să 
treacă la dezvoltarea unor 
ramuri economice impor
tante, cum sînt producția 
de sîrmă, de mase plastice 
și cea de electrozi. Pentru 
ca activitatea noastră să 
atingă de la bun început

NC

uzină, 
produs, 

a- 
în lu

de nu- 
baști- 

nu

societății. duce,
trebuie să ducă, implicit, 
la îmbogățirea profilului 
citadin, la înnoirea și va
lorificarea superioară a 
personalității sale. Pentru 
că ceea ce dorim noi — 
continuă interlocutorul — 
nu este o notorietate super
ficială, formală, obținută 
prin aspecte artificiale sau 
prin culoare locală, fie ea 
și o culoare locală de bună 
calitate, ci o notorietate de 
fond, de esență, de auten
tică profunzime.

Exemplul Sibiului ni se 
pare elocvent, dar ce se în
tâmplă cu alte orașe care, 
datorită unor împrejurări 
istorice, sînt mai sărace în 
tradiții, au o personalitate 
mai puțin conturată 7

nivelul calității impuse de 
asemenea produse, o parte 
din muncitori și tehnicieni 
s-au specializat în între
prinderi similare din țară 
și chiar din străinătate. E- 
fortul de a atinge parame
trii exigenței nu 
Trebuie învinsă 
inerție, o anume 
tate a oamenilor 
că vin din mediul
conjurător, fie că s-au 
bișnuit cu atmosfera și rit
mul mai lent, patriarhal, al 
orașului de odinioară, aspi
ră acum la o nouă condi
ție socială și profesională.

— Aș adăuga o idee, 
ideea firmei care obligă — 
intervine ing. Victor Gui- 
dca, șeful serviciului pro

e ușor, 
o anume 
mentali- 
oarc, fie 
rural în- 

o-

ducție din aceeași 
Se creează un nou 
o nouă marcă. Ei bine, 
cestea vor porni 
me strîns legate 
mele orașului de 
nă. Nouă, de pildă, 
ne e deloc indiferent dacă 
sîrmă produsă la Cîmpia 
Turzii e mai bună decît a 
noastră. Mă mai gîndesc că 
în limbajul uzual al relații
lor noastre cu alte între
prinderi, folosim expresii 
ca acestea : „Nu mai con
tractăm cu, să zicem, Cra
iova, pentru că...“, sau 
„Hai să contractăm cu A- 
radul, întrucît..." Se naște 
astfel un spirit de compe
tiție care atrage în sfera sa 
renumele. reputația orașu
lui însuși.

Competitivitatea — iată 
o fertilă posibilitate de a 
încrusta în fizionomia altă
dată ștearsă a orașului de 
provincie trăsăturile unei 
personalități noi, expresie 
a năzuințelor și a potenția
lului creator de care nici o 
prbe n-a fost 
străină.

— Prestigiul 
portul său viu, 
circuitul valorilor naționale 
au și un înalt caracter 
educativ, își exprimă pă
rerea prof. Petre Purcă- 
reseu, directorul Muzeului 
județean Vîlcea. în so
cietatea noastră, o societa
te dinamică, în plin avînt 
constructiv, funcționează 
din plin principiul vaselor 
comunicante, transferul ra
p'd al ideilor, al bunurilor 
materiale sau spirituale. 
Este evident că valorile 
create de un oraș se adan-

și nu este

orașului, a- 
puternic la

să la tezaurul valorilor în
tregii țări, îmbogățiudu-1, 
așa cum frumusețea Iui îm
plinește o părticică din 
frumusețea patriei. înainte 
de a studia istoria și de a 
călători prin țară, tinerii 
văd chipul patriei prin 
conturul și culorile locului 
în care s-au născut, ale o- 
rașului unde au văzut lu
mina zilei. Cu cît orașul 
acesta se ridică la o cotă 
de creație mai înaltă, cu 
cît locuitorii săi se pot 
mîndri cu o contribuție 
mai importantă la dezvol
tarea și prosperitatea țării, 
cu atît noile generații își 
vor însuși mai profund spi
ritul de emulație, dorința 
de a-și dărui forța și talen
tul operei generale de con
strucție.

Notorietatea se defineș
te, așadar, ca o însemnată 
forță de propulsie a ener
giilor, un focar care cap
tează toate valențele crea
toare ale orașului de pro
vincie, concentrîndu-le pe 
axa unui randament ma
xim, în vederea unor reali
zări și succese remarcabile, 
revărsîndu-se astfel în mat
ca largă a creației întregii 
patrii. Desigur, atingerea 
notorietății presupune efor
turi în învingerea unor di
ficultăți, printre care și 
prejudecățile unei menta
lități provinciale, ale unui 
orizont limitat la necesități 
și satisfacții mărunte. No
torietatea nu poate fi atin
să fără o modernizare a 
vieții, fără asigurarea urmi 
climat stimulator, onus spi
ritului provincial. Dar des
pre aceasta — cu alt prilej.

| Politicosul
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

Călătorii care l-au văzut zilei# 
trecute în gara Luduș pe Arpad 
Ayenge din comuna Cârja (Har
ghita) și-au spus : „lată un tînăr 
cumsecade și bine crescut". Intr-a
devăr, tânărul ajuta cu rîvnă unei 
bătrîne să-și urce bagajele volu
minoase în trenul de Hunedoara. 
Dar gestul lui nu era total dezinte
resat. Profitind de încrederea bă- 
trînei, el a coborît la Aiud cp unul 
din bagajele femeii. N-a reușit șă 
ajungă... departe. Judecat de ur
gență de către Tribunalul jude
țean Alba (pe teritoriul căruia s-a 
săvîrșit infracțiunea), „politicosul" 
din tren a fost condamnat recent 
la 6 luni închisoare. Acum o fi tot 
în tren. Fără bagaje. Cu oameni da 
încredere.

Fănică Prăpădu este respon
sabil cu locurile virane. îi plao 
lui grozav ! Și, pocnindu-1 foarte 
o astenie de primăvară, și-a tri
mis calfele să defrișeze... cartie
rul bueureștean Floreasca. Ar
bori ornamentali de o rară fru
musețe de pe strada Ceaikov- 
sld, o mîndrie a cartierului, plan
tați odată cu noile construcții, 
sînt scoși din rădăcini. Se vede 
clar intenția de a fi replantați 
în... altă parte. Opriți-1 pe Fă- 
nică 1 Dacă n-are astâmpăr, tri- 
miteți-1 să sece lacul Floreasca, 

tot trebuie curățat. Să știe 
face și el o treabă ca lumea.

Stimați cititori, nedumerirea rtv. 
cu privire Ia Informațiile deru
tante publicate în „Sportul” de 
ieri este neîntemeiată. Să reca
pitulăm : la rubrica „Sport la 
televizor" se precizează că me
ciul Steaua-Farul începe la ora 16; 
la rubrica „Azi și mîlne" se indică 
ora 15,15. E limpede : o echipă 
joacă Ia ora 13,15, Iar cealaltă 
intră în acțiune ceva mai tîrziu, 
pentru că rareori două echipe joa
că fotbal în același timp ! Apoi, 
pe aceeași pagină, la rubrica „De 
pe șantierele echipelor", sîntem 
informați precis că „Steaua va 
apare azi (deci sîmbătă — n.n.) 
cu următoarea formație11.., — și că 
„Farul s-a pregătit intens pentru 
meciul cu Steaua, do duminică". 
Ceea ce iarăși e limpede : colegii 
de la „r ’ ’
înadins, 
dribling, 
deschise 
„Sportul" 
ta 16.

.Sportul" ne-au fentat 
anticiptnd un Joc de 

Deși am prefera pase 
șl... clare pe terenul 
din strada Vâsli»

Rubrică redactată
Ștefan 7.IDĂRIȚA 
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;r* de utilizare a materialelor 
>tice — în multe cazuri, excelente 

ocuitoare ale metalelor — se lăr- 
ște tot mai mult în construcții, a- 

ricultură și mai ales în construcția 
la mașini și utilaje. Fenomenul, care 

înscrie pe linia progresului tehnic 
antemporan, este prezent, în linii 

mari, și în țara noastră. Numai că 
la noi, în ciuda unor începuturi pro
mițătoare, extinderea folosirii mate
rialelor plastice ca înlocuitoare ale 
metalelor se desfășoară, cu unele 
excepții, intr-un ritm extrem de lent. 
Anul trecut, de pildă, în întreaga in
dustrie a construcțiilor de mașini 
s-au folosit doar 1 600 tone materiale 
plastice, iar în 1968, potrivit măsuri
lor luate pînă acum, ele nu vor înlo
cui decît circa 3 200 tone metal. Cu 
alte cuvinte — pași foarte timizi.

O serie de anomalii din acest do
meniu, de repetate ori sesizate în 

\ presă în ultimii ani, continuă să se 
perpetueze. Lucrurile trenează de 
'arcă o somnolență paralizantă ar fi 

rs stăpînire pe cei de care de- 
'de, într-un fel sau altul, înlocui- 
j metalului cu materiale plastice. 

. jcit economisirea metalului — 
afxă de mare importanță subli- 
58 <e planul de stat pe anul 

frebuie să se realizeze și 
-,Pf ? mai sistematică înlocuire 

2 j13. or cu materiale plastice, o 
• . .sJ^Uatie anacronică nu mai .

- dăinui
0 se J cate pasul pe Ioc ? Mal 

t cum se desprinde din 
pe care le-am făcut — 

ima produselor de sin- 
înlocuiască metalul, pe 

i procura uzinele de pre- 
aselor plastice, continuă 
n de restrînsă. Deși dis- 
putemică bază de materii

- - 
pri- 
î că 
'ă-și 

un

rurl 
est-'

prime pentru producția de materiale 
plastice, industria noastră chimică nu 
produce tocmai sortimentele cu ca
racteristici tehnice superioare, de 
importanță vitală pentru această ac
țiune : diferite tipuri de poliamide, 
polimetacrilatul injectabil. poli
merii A.B.S., pollformaldehida, poli- 
propilena, polietilena de joasă presiu
ne, derivații de celuloză. Și este de 
neînțeles de ce asimilarea unor ase
menea materiale, care ar putea în
locui mari cantități de metal, nu fi
gurează printre problemele la ordi
nea zilei ale Ministerului Industriei 
Chimice, oi doar în planurile de dez
voltare de perspectivă a sectorului.

în al doilea rînd, mulți dintre fac
torii care trebuie să concure la vi
talizarea acestei acțiuni consideră, 
în mod eronat, că extinderea utili
zării materialelor plastice, ca înlo
cuitoare ale metalelor, n-ar cădea în 
sarcina lor. Atît la Direcția generală 
a industriei chimice organice din mi
nisterul de resort, cît și în cîteva fa
brici de prelucrare a materialelor 
plastice ni s-a spus că — în general 
— întreprinderile constructoare de 
mașini așteaptă, pur și simplu, ca 
propunerile de înlocuiri să le vină 
din partea fabricilor prelucrătoare.

La Uzina de prelucrare a maselor 
plastice-București ni s-a relatat că 
multe întreprinderi constructoare de 
mașini comandă diferite piese fără 
să precizeze ce caracteristici trebuie 
să aibă materialele din care pot fi 
confecționate, sau măcar în ce con
diții vor fi utilizate piesele respective, 
considerînd, probabil, că sarcina de a 
stabili aceste „amănunte" ar reveni 
specialiștilor din fabricile de mase 
plastice. In plus, unii beneficiari 
ignoră cu totul că, oricîtă bunăvoință
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explicat mot/vul ? 
țgțientul cei mai puternic 

aș -a „unitățile o să ajungă să 
scarp, ți cu1 mina altora". Intru
și alte schele și trusturi petro- 

demonstrat inconsistența
cît 
liere au 
acestei argumentații și eficiența or
ganizării și coordonării unitare a a- 
provizionării 
rile de resort 
rît în ultimul 
respectivă.

In cazul de . , ,
blema în discuție va avea o solu
ționare pozitivă. în alte cazuri, to
tuși, nu se întrevede încă o rezol
vare.

— Există un domeniu al îmbună
tățirii conducerii activității econo
mice în care se fac pași foarte lenți 
Înainte — ne-a spus tov. Gheorghe 
Baciu, șeful serviciului organizarea 
muncii din schela Băicoi. Este 
vorba de perfecționarea sistemului 
informațional economic. în urma 
analizelor pe care le-am făcut, am 
propus trustului și forurilor de re
sort din minister să se renunțe la 
48 situații și dări de seamă diferite, 
să se simplifice alcătuirea altora și 
să se îmbunătățească anumiți indi
catori specifici ramurii noastre., în 
afara unor situații tipizate, al căror 
număr s-a micșorat într-o măsură, 
la celelalte propuneri ale noastre 
nici măcar nu ni s-a răspuns.

Aspecte similare au ridicat și 
specialiștii din alte schele petrolie
re. Se apreciază că, potrivit unei 
„tradiții" prost înțelese, trustul, 
unele direcții din minister și unități 
ale Direcției Centrale de Statistică 
rennnță anevoie la o serie de si
tuații șl rapoarte a căror utilitate 
este îndoielnică. Or, aceasta 
greunează munca inginerilor, 
nicienilor 
«chele, al ___
pat într-o mare proporție de 
vități birocratice, în loc să fie 
cat organizării și conducerii 
ducției.

în majoritatea schelelor s-au sta
bilit, recent, teme noi de studiu și s-au 
alcătuit planuri de măsuri pentru 
fructificarea deplină a analizelor în
treprinse pînă acum. Cu multă ini
țiativă acționează specialiștii din 
schela Boldești. Pe baza competen
țelor lărgite care i s-au acordat în 
cadrul experimentării măsurilor de 
îmbunătățire a planificării, _ finan
țării, creditării și conducerii pro
ducției, de întărire a cointeresării 
și răspunderii materiale, conducerea 
schelei a înființat recent un compar
timent de calcul și analiză econo
mică ; cadrele repartizate în acest 
compartiment elaborează noi studii 
de organizare științifică a produc
ției și a muncii, urmăresc aplicarea 
măsurilor rezultate, analizează posi
bilitatea introducerii metodelor mo
derne, mecanizate, de calcul și evi
dență a rezultatelor activității eco
nomica.

întreprinderilor, foru- 
din minister au hotă- 
timp să aplice măsura

față, deși tardiv, pro-

și economiștilor 
căror timp este

în- 
teh- 
din 

ocu- 
acti- 

dedi- 
pro-

Deosebit de bogat este și planul 
de acțiune al conducerii schelei 
Băicoi. Aici s-a prevăzut pentru a- 
cest an elaborarea a 11 noi studii și 
aplicarea a 19 măsuri tehnice și or
ganizatorice importante. Anumite 
cadre din conducerea schelei au 
însă îndoieli în ce privește realiza
rea la termen a unora din aceste 
măsuri.

— Personal, consider că înfăptui
rea anumitor măsuri este sub un 
mare semn de întrebare — arăta 
tov. ing. Nicolae Furtună, directo
rul schelei. In primul rînd, nu avem 
fondurile necesare pentru raționali
zarea parcurilor de separatoare, sta
țiilor de compresoare și de dezben- 
zinare, altor locuri de muncă.

Noi am solicitat credite bancare, 
dar filiala din Cîmpina a Băncii Na
ționale nu a fost de acord.

Fiind de față la convorbirea noas
tră, tov. Dumitru Biclineru, inspec
tor principal Ia filiala amintită a 
Băncii Naționale, a făcut precizarea 
că nici vorbă ca banca să refuze a- 
cordarea de credite. Aceasta a ce
rut conducerii schelei să facă devi
zul necesar din care să rezulte efi
ciența lucrărilor și termenul de re
cuperare a creditului. „E și firesc, 
pentru că banii nu se pot acorda 
oricum, pe baza unei documentații 
sumare din studiile de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
ci numai pe baza unor calcule te
meinice — a completat tov. ing. Ilie 
Ioniță, instructor al Comitetului ju
dețean Prahova al P.C.R. Părerea 
mea este că răul pornește de la 
trust și chiar de la direcția gene
rală de resort din minister, care 
consideră că, dat fiind specificul 
muncii în industria extractivă de 
țiței, nu se pot utiliza credite ban
care pentru lucrări cu caracter pro
ductiv în schele. O asemenea concep
ție se cere revizuită pe toate pla
nurile, din întreprinderi și pînă în 
minister, pentru că dăunează inte
resului tot mai susținut al cadrelor 
din schelele petroliere pentru per
fecționarea activității lor produc
tive".

In ansamblu pozitivă, activitatea 
petroliere 

și Dîmbo- 
organizare 

și a muncii 
o mai mare

Carențe se 
fructificării 

soluțiile

colectivelor schelelor 
din județele Prahova 
vita în acțiunea de 
.științifică a producției 
poate căpăta în viitor 
intensitate și eficiență, 
mențin în domeniul 
unora dintre studiile, 
propunerile rezultate, în această ac
țiune, prin amînarea aplicării 
de la lună la lună. Totodată, 
alocuri s-a făcut simțită, în ultimele 
luni, o „pauză" nedorită în elabora
rea studiilor și analizelor, în apli
carea măsurilor, determinata mai a- 
les de faptul că — exceptînd schela 
Boldești — nu s-au oreat compar
timente distincte de specialiști care 
să se ocupe nemijlocit de perfecțio
narea continuă a organizării interne.

Și

lor
pe

ar avea furnizorul, onorarea de pe o 
lună pe alta a comenzilor tardive, 
care se primesc cu specificația „ur
gent", este practic imposibilă. Din 
asemenea motive, ca și din cauza se
riilor de fabricație mult prea mici, 
uzina bucureșteană a respins, în ul
timul timp, diferite comenzi de piese 
din materiale plastice.

Pe de altă parte, specialiștii din 
fabricile de prelucrare a materiale
lor plastice, ocupați cu problemele 
lor curente, nu vin în intîmpinarea 
constructorilor de mașini, ci stau — 
cam prea calmi, după părerea noas
tră — în așteptarea unor comenzi 
judicioase, pe care să le poată ac
cepta.

Din discuțiile purtate am desprins 
concluzia că acest păgubitor cerc vi
cios nu este fără ieșire. înlocuirea 
pe scară largă a metalului cu mate
riale plastice este condiționată de 
conlucrarea strînsă a proiectanților 
din construcția de mașini cu specia
liștii din fabricile de mase plastice, 
întreprinderilor producătoare din 
industria chimică li se cere să-și am
plifice eforturile pentru diversifica
rea continuă, rațională a producției 
de materii prime necesare pentru fa
bricația de piese din mase plastice, 
înlocuitoare ale metalului. Reviri
mentul mult așteptat se va produce 
și pe măsură ce industria chimică va 
pune la dispoziția uzinelor construc
toare de mașini suficiente date teh
nice informative privind materialele 
plastice ce se produc în țară, iar La
boratorul central de cercetări pentru 
prelucrarea materialelor plastice- 
București va include în sfera preocu
părilor sale atît prospectarea posibi
lităților uzinelor constructoare de 
mașini de a înlocui metalul cu mate
riale plastice, cît și stabilirea soluții
lor optime de fructificare practică a 
lor.

— Acest nucleu de cercetare știin
țifică — ne-a spus inginerul chimist 
ION POBORAN, din Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini — 
ar trebui să joace cît mai grabnic un 
rol important în diversificarea largă 
și îmbunătățirea continuă a caracte
risticilor tehnice ale materiilor prime 
indigene. Cum anume ? Experimen- 
tînd și certificînd operativ compor
tarea celor mai recente materiale de 
acest gen apărute pe plan mondial, 
precizînd care dintre ele prezintă in
teres, ca înlocuitoare de metal, pen
tru economia națională și permițînd 
astfel unităților industriei chimice 
să asimileze în timp util sinteza 
unor noi materiale plastice.

Uzinele prelucrătoare resping, pe 
bună dreptate, comenzile cu carac
ter experimental, pentru serii mici 
de fabricație : nimeni nu-si poate 
permite să confecționeze, în acest 
scop, matrițe complicate și costisitoa
re. Dar aceasta nn înseamnă nicide
cum că experimentările de acest gen 
nu trebuie să mai aibă Ioc. Respecti
vele piese ar putea fi foarte bine 
confecționate prin așchiere, din bare 
de material plastic anume confecțio
nate. Aceste bare, deși sînt solicitate 
de patru ani, nu se execută încă. 
Considerăm de aceea că aceasță do
leanță legitimă a constructorilor de 
mașini trebuie să se bucure de mai 
multă solicitudine din partea unități
lor industriei .chimice.

Totodată, pentru ca progresele în 
înlocuirea metalului să fie pe măsura 
sarcinilor trasate de partid, conside
răm că uzinele constructoare de ma
șini trebuie să treacă — și în acest 
domeniu — de la empirism la o 
vitate cu adevărat științifică, 
util, ca 
pună de 
să se ocupe temeinic de aceste 
bleroe. Pe de altă parte, 
tru a se evita orice tărăgănare 
sau irosire de forțe, a devenit impe
rios necesar ca extinderea utilizării 
materialelor plastice, ca înlocuitoare 
ale metalului în construcția de ma
șini, să fie cît mai temeinic coordo
nată.

— Specializarea cît mai pronunțată 
a fabricilor prelucrătoare de mase 
plastice — consideră VICTOR MI- 
TROFANOVICI, inginer-șef adjunct 
de concepție al Uzinei de prelucrare 
a maselor plastice-București — în 
prezent, practic, insuficientă, insolită 
de preluarea de către unitățile Mi
nisterului Industriei Ușoare, indus- 

I triei locale și ale cooperației a pro
ducției bunurilor de larg consum, ar 
avea o eficacitate deosebită. Pe baza 
capacităților de producție rămase 
disponibile î-n felul acesta, unitățile 
industriei chimice ar putea asi
mila fabricația a noi piese de 
uz industrial care să înlocuiască a- 
nual zeci de mii de tone de metal.

Subscriind la acest punct de vede
re, ar mai fi de adăugat că scurtarea 
ciclurilor de asimilare în fabricație a 
noilor repere, prin participarea mai 
activă a uzinelor constructoare de 
mașini la realizarea matrițelor, mai 
ales a celor mari, ar stimula, de ase
menea. înlocuirile de care vorbim. în 
acest sens, din investigațiile făcute 
am reținut propunerea de a profila o 
sculărie pe execuția de matrițe pen
tru fabricile de prelucrare 
lelor plastice.

Posibilități substanțiale 
misire a metalului oferă, 
nea, producția 
voare, butoaie, 
mici, lădițe) sau de conducte și țevi 
pentru construcții, domenii în care 
s-au obținut pihă acum rezultate po
zitive. Un progres masiv poate să se 
înregistreze însă la lucrările de iri
gații din agricultură, unde utilizarea 
maselor plastice n-a reușit încă să 
depășească faza experimentărilor. 
Pentru irigarea prin aspersiune sînt 
— și vor fi încă' multă vreme — ne
cesare circa 2 000 km de țevi mobile 
anual. Dună calculele specia’iutilor, 
dacă s-ar folosi materiale plastice la 
confecționarea acestor țevi, s-ar pu
tea economisi, în fiecare an, 2 400

atare, ca ele să 
specialiști chimiști,

tone de țeavă de aliaje din aluminiu, 
însă 
po- 

1967, 
sînt 
mai

Pentru aceasta este nevoie 
ca experimentarea țevilor din 
lietilenă densă — începută în 
și ale cărei rezultate parțiale 
încurajatoare — să nu dureze 
mult decît este strict necesar, ca so
luționarea problemei execuției îmbi
nărilor de tip rapid să fie urgentată, 
iar acceptarea acestor țevi de către 
agricultură — dată fiind amploarea 
lucrărilor de irigații — să fie ime
diat urmată de strădania unităților 
chimice de a asimila în fabricație noul 
tip de polietilenă amintit. Tot în agri
cultură s-ar putea obține rezultate 
bune și în uzinele de reparații ale 
Consiliului Superior al Agriculturii.

★
în acțiunea de economisire a meta

lului, înlocuirea lui cu materiale 
plastice trebuie să se înscrie cît mai 
grabnic pe un loc principal. In fața 
Ministerului Industriei Chimice și a 
Ministerului Industriei Construcțiilor 
de Mașini, a întreprinderilor în sub
ordine, ca și a tuturor consumatori
lor de metal stă cerința imperioasă 
de a lua măsuri hotărîte pentru ex
tinderea utilizării materialelor plasti
ce în locul metalelor. A devenit o- 
portun să se desfășoare în acest 
scop o activitate de concepție mai 
complexă și mai aprofundată. Pro
movarea materialelor plastice ca în
locuitoare ale metalelor trebuie să 
constituie una dintre trăsăturile do
minante ale activității de concepție, 
de proiectare și reproiectare. O cer 

o 
sarcina trasată de partid cu 
la economisirea pe toate 

metalului.

AL
25000-LEA
STRUNG

LA ARAD 0 HOTĂRÎRE
PRIVIND STIMULAREA

interesele economiei naționale, 
impune 
privire 
căile a

Uzina de strunguri din 
Arad a produs cel de-al 
25 000-lea strung românesc. 
Constructorii de mașini din 
Arad au introdus in ultimii 
ani in fabricație noi tipuri 
de strunguri cu parametri la 
nivelul tehnicii mondiale. 
Printre acestea se numără 
mai multe tipo-dimensiuni 
de strunguri universale, 
strunguri revolver — orizon
tale și verticale — cu co- 
mandă-program etc. Cea mai 
nouă expresie a tehnicii in 
construcția de mașinl-unelte 
realizate aici o constituie 
strungul automat SN-400 CP 
cu comandă înregistrată pe 
bandă magnetică, asimilat de 
curînd în producția i 
trială. Amenajarea de 
spații de producție și 
zestrarea acestora cu 
ștni-unelte de înaltă 
nicitate, precum și 
terea calificării profesio
nale au permis mărirea pro
ductivității muncii de mai 
bine de 8 ori față de primul 
an de existență a uzinei. In 
același timp, producția glo
bală a sporit de peste 25 de 
ori. Performanțele atinse de 
strungurile produse la Arad 
le conferă o carte de vizită 
de prestigiu și peste hotarele 
țării, fiind cunoscute în 
Franța. Elveția, Suedia, 
U.R.S.S., R. F. a Germaniei, 
Izrael și in alte 30 de țări. 
Aprecierile de care se bucură 
produsele uzinei construc
toare de mașini din Arad 
peste hotare își găsesc ex
presia și în faptul că anul 
acesta mai mult de 50 la sută 
din producția de strunguri 
este destinată exportului.

(Agerpret)
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PRODUCȚIEI VITICOLE
Comitetul Executiv al C.C. al 

P.C.R. și Consiliul de Miniștri au a- 
nalizat recent un studiu elaborat de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Ministerul 
Industriei Alimentare privind situația 
actuală a producției viticole și măsu
rile pentru dezvoltarea viticulturii în 
perioada 1968—1970 și în perspectivă 
în perioada 1971—1980. Studiul cu
prinde măsuri tphnico-organizatorice 
și economice pentru creșterea rapidă 
a producției de struguri, îmbunătăți
rea calității, sporirea cointeresării 
materiale a producătorilor și orienta
rea în perspectivă a acestei impor
tante ramuri a producției agricole.

Pe baza acestui studiu, printr-o ho
tărîre a Consiliului de Miniștri, a fost 
îmbunătățit regimul de cumpărare a 
strugurilor. Hotărîrea prevede o serie 
de măsuri stimulative menite să co
intereseze în mai mare măsură uni
tățile agricole și pe ceilalți producă
tori în extinderea în continuare a 
plantațiilor viticole, îndeosebi, pe te
renurile în pantă, și mai ales pentru 
promovarea metodelor agrotehnice e- 
ficiente în scopul sporirii producției 
și îmbunătățirii calității strugurilor și 
a vinurilor.

Se prevede majorarea prețurilor de 
contractare în medie cu 53 la sută a 
unui kilogram de struguri pentru vin 
din viță altoită și indigenă, iar a celor 
din hibrizi în medie cu 27 la sută. în 
mod corespunzător se majorează 
prețurile la strugurii de masă.

Pentru recuperarea cheltuielilor su
plimentare pe care le fac producăto
rii ce dețin plantații de vii pe terase 
și livrează cantitățile contractate se 
acordă anual o compensație bănească 
de 1 000 lei pentru fiecare hectar de 
vie pe rod. Totodată, pentru cointe
resarea producătorilor în extinderea 
soiurilor valoroase de vie, specifice 
podgoriilor consacrate, s-a majorat 
sporul de preț de la 25—40 la sută, 
la 60 la sută pentru aceste soiuri. în 
podgoria Cotnari, de exemplu, produ
cătorii vor beneficia de aceste sporuri

Și

de preț pentru soiurile Grasă, Frîncu- 
șe și Tămîioasă. Acest spor se atribuie 
pentru soiurile valoroase și din alte 
podgorii ca Murfatlar, Pietroasele, 
Tîmave, Alba Iulia etc.

De noile prețuri de contractare a 
strugurilor din viță altoită și indigenă 
beneficiază și membrii cooperatori, ca 
și producătorii individuali care dețin 
o suprafață de vie de peste 0,10 ha 
și valorifică prin contract întreaga pro
ducție.

Pentru simplificarea sistemului de a- 
plicare a prețurilor, podgoriile au fost 
împărțite în patru grupe rață de șapte 
cîte erau în trecut, iar la stabilirea 
prețurilor în fiecare grupă s-a avut 
în vedere conținutul real de zahăr, 
pentru ca producătorii care din anu
mite motive obiective nu se pot înca
dra cu recoltatul în perioada optimă 
să nu fie dezavantajați.

Prin aplicarea noilor prețuri, uni
tățile de producție și ceilalți producă
tori vor primi în plus, în condițiile 
producției planificate pe acest an, 
peste 480 milioane lei.

în hotărîre sînt prevăzute, de ase
menea, măsuri pentru o mai mare 
cointeresare a membrilor cooperative
lor agricole de producție care lucrează 
în viticultură. Astfel, cooperativele a- 
gricole pot acorda ca retribuție supli
mentară în natură struguri și vin 
membrilor cooperatori care depășeso 
producțiile planificate la hectar, cu 
scutire de taxe, indiferent de cantitate 
și dacă aceștia au sau nu lot de vie 
în folosință personală.

Pentru ca unitățile cooperatiste și 
ceilalți producători să poată beneficia 
din plin de noile avantaje de cum
părare a strugurilor de vin și de masă 
se impune ca specialiștii, direcțiile a- 
gricole și uniunile cooperatiste județene 
să acorde un sprijin mai opera1'"’ 
și eficient pentru buna organizare 
desfășurare a muncilor în viticultu 
efectuarea la timp a lucrărilor de 
treținere a viilor, aprovizionarea 
materiale și utilaje în scopul obțint 
unor producții mari și de calitate i 
perioară.

(Agerpr
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(Foto : Agerpres)
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Insâmînfarea ovăzului la cooperativa agricolâ de producte Păulești, județul Satu-Mare
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Constructorilor de ma
șini electrice de la uzina 
„Electroputere" din Cra
iova li s-a decernat, recent, 
steagul și titlul de între
prindere fruntașă pe ra
mura industriei electro
tehnice în întrecerea so
cialistă pe anul 1967. Ei 
primesc pentru a cincea 
oară consecutiv această 
distincție și meritul este cu 
atît mai mare cu cît per
formanța a fost realizată 
în condițiile unei continue 
dezvoltări a uzinei și asi
milării de noi produse cu 
un înalt nivel tehnic.

Asimilarea unor produse 
de mare complexitate teh
nică. cum sînt locomoti
vele Diesel-electrice și e- 
lectrice, a ridicat nenu
mărate probleme, sar
cini deosebit de dificile. 
Intre alte probleme prin
cipale, s-a pus cu preg
nanță necesitatea găsirii 
unor căi de reducere — 
mai ales la noile produse 
asimilate — a importului 
de materiale, ansamble, 
subansamble, a unor piese 
și aparate și înlocuirea lor 
cu produse indigene.

— Exemplul locomotivei 
Diesel-electrice este 
nificativ în această 
vință — ne-a spus 
Alexandru Heinrich, 
torul general al 
Dacă la început 
tiva se executa în 
ție de 80 Ia sută
teriale, semifabricate

sem- 
pri- 
ing. 

direc- 
uzinei.

locomo- 
propor- 
cu ma- 
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produse din import, de-a 
lungul anilor această pro
porție a scăzut substan
țial, reprezentînd acum 
doar circa 8 la sută. Și la 
alte produse am reușit să 
reducem importul de ma
teriale, iar la unele a fost 
exclus de la bun început. 
Cum a fost posibil ? Pe 
de o parte, datorită strîn- 
sei colaborări dintre uzina 
noastră și alte întreprin
deri din țară producătoare 
de materiale, semifabri
cate și utilaje, iar, pe de 
altă parte, faptului că noi

acțiuni pe scară tot mai 
largă pentru asimilarea în 
țară și înlocuirea unor ma
teriale, piese și subansam- 
ble ce se importau. Con
cret, și acesta este un sin
gur exemplu din multe 
altele, la generatorul loco
motivei Diesel-electrice, în 
scopul reducerii importului, 
s-a trecut la înlocuirea 
unor materiale stratificate 
pe bază de țesături de az
best și rășini sintetice, cu 
un material stratificat pe 
bază de pînză de sticlă și
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tribuna experienței înaintate

am dezvoltat secții spe
ciale pentru producerea de 
scule și utilaje necesare 
producției. Eforturile în 
acest sens s-au concretizat, 
în fiecare an, în economii 
de ordinul milioanelor la 
importul de utilaje, scule 
și piese, pentru care tre
buia cheltuită

Afirmațiile 
general au fost 
concretizate în 
cu specialiștii 
unor servicii și
uzinei. „Incepînd din 1966 
— ne relata ing. Liviu 
Mîndrea, șeful serviciului 
constructor-șef de la fa
brica de mașini rotative — 
în uzina noastră au început

valută, 
directorului 
detaliate și 

discuțiile 
din cadrul 
fabrici ale

Esg

rășini sintetice fabricate în 
țară".

In fabricarea de trans
formatoare, ing. Costin 
Rădulescu, adjunctul ser
viciului constructor șef, 
ne-a vorbit despre faptul că 
au acumulat suficientă ex
periență pentru a produce 
orice tip de transformatoa
re. „Realizăm în prezent — 
ne-a spus interlocutorul — 
transformatoare de Ia 100 
kVA pînă la 200 MVA. cu 
perspectivă de a produce 
transformatoare ae 400
MVA la tensiune de
400/220 kV. 
satisface nevoile 
ale țării cu 
toare pînă la 
prezent sînt

ae 
tensiune 
Uzina noastră 

interne 
transforma- 

100 MVA. In 
în curs pre-

gătirile pentru execuția, pe 
baza unui proiect propriu, 
a unei serii de 6 transfor
matoare de 190 MVA pen
tru Porțile de Fier. Carac
teristicile acestor transfor
matoare sînt superioare ce
lor fabricate de firmele 
străine."

Pretutindeni, la aparataj, 
Ia turnătorie, locomotive și 
în alte secții, ni s-a rela
tat despre acțiunilă între
prinse și măsurile adop
tate pentru diminuarea 
importului, prin folosirea 
de materiale din produc
ția indigenă sau confecțio
narea de piese, ansamble 
și subansamble în uzină. 
In secția turnătorie au 
fost realizate aliaje de 
fontă riodulară și de alu
miniu cu titan pentru exe
cutarea unor piese nece
sare întrerupătoarelor, re- 
nunțîndu-se astfel la im
portul acestor piese. Este 
o dovadă grăitoare că în
tregul colectiv a înțeles 
imperativul economic de a 

' se apela la import numai 
atunci cînd necesitățile nu 
pot fi rezolvate din pro
ducția internă.

Nu putem să trecem 
vederea peste aportul 
semnat care l-a adus 
acest domeniu serviciul 
autoutilare din uzină,
această privință, ing. Ion 
Ciucă, șeful serviciului au
toutilare, ne-a relatat : 
„Autoutilarea a fost dicta-

cu 
în- 
în 
de 
Tn

■“““l
tă de necesitatea fabrică- LI 
rii unor utilaje nestandar
dizate în țară și a asimi
lării unor produse cu 
caraateristici tehnice supe
rioare, ca și de cerința eco
nomisirii fondurilor valu
tare ale statului. Prin au
toutilare s-au realizat în 
uzină, cu mijloace proprii, 
utilaje nestandardizate spe
cifice proceselor noastre de 
fabricație. Diferite ateliere, 
ca cele de bobinat transfor
matoare,- au fost înzes
trate în întregime cu uti
laje construite de noi. Fa
brica de transformatoare 
este dotată în proporție de 
80 la sută cu utilaje reali
zate în uzină".

In ultimii ani s-au execu
tat la „Electroputere" 210 
utilaje principale, au fost 
întocmite peste 500 proiec
te pentru utilaje, prin care 
s-au adus economii anuale 
în valoare de 7,5 milioane 
lei. Numai prin renunțarea 
la importul unui număr de 
84 utilaje au fost realizate 
economii de fonduri va
lutare ce depășesc 8 milioa
ne lei. Acum se află în 
curs de execuție 3 linii se
miautomate pentru tăiat 
role la lungime, sub unghi 
de 45 grade. Pe baza pro
iectelor întocmite se va 
înființa o secție specială 
de turnătorie pentru piese 
din neferoase.

Experiența uzinei „Elec
troputere" este meritorie și 
întregul ei colectiv este ho- 
tărît să acționeze și de 
acum înainte pe linia di
minuării importului de 
materiale, utilaje și apa
rate, contribuind astfel la 
degrevarea balanței noas
tre de plăți externe.

Nistor ȚUICU 
corespondentul „ScînteH*
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tic putem face fără efort o 
enumerare impresionantă 
de talente individuale ; dar 
ne vine mult mai greu să 
trasăm o hartă a stilurilor, a 
liniilor de direcție. Nu voi 
susține că aprecierile noas
tre s-ar cuveni să-și ia 
drept criteriu sprijinirea 
cutărei sau cutărei formule 
plastice și nu sprijinirea 
calității efective, de reali
zare propriu-zisă, pe care 
trebuie s-o implice orice 
lucrare de artă. Ne trebuie 
opere, nu manifeste, nu 
ajunge simpla postulare 
programatică a unor atitu
dini. Un artist nu este bun 
pentru că participă la un 
curent sau la altul, pentru 
că se lasă subsumat unei 
direcții sau alteia. Obiș
nuința de a aprecia în 
funcție de niște etichete 
gregare alterează nu o dată 
judecata artistică în Occi
dent, subordonînd-o efeme
rului și modei. Dar este, 
totuși, o necesitate a epocii 
prin care trecem să tindem 
spre acea conștiință de sine 
a artiștilor care să le per
mită a se defini mai lucid, 
în confruntare cu tendin
țele contemporane ; care să 
le îngăduie a-și articula 
mai net opțiunile, teoretica 
nu numai temperamentale, 
în contextul artei de astăzi.

Sîntem în faza cînd ne 
putem permite luxul unei a- 
nume serioase continuități, 
eliberată de zigzagul unor 
considerente exterioare, ca
lendaristice ; cînd artistul 
poate lucra nu pentru 
cutare expoziție de sfîrșit 
de an și nu căutând să pre
vadă ceea ce va zice în 
acea conjunctură cutare 
funcționar de la minister, 
ci din nevoia unei expri
mări constante, care să-și 
pună multiple probleme, 
care să se ordoneze rodnic, 
într-o respirație amplă, pe 
parcursul unor ani lungi. 
Unii dintre noi pictează șl 
sculptează pentru expo
ziții — vreau să spun, 
luînd ca singură țintă 
cutare regională sau In
terregională ; pentru a 
proba, cu cele 3 tablouri 
prezentate în fața unui 
juriu, că funcționează în 
cîmpul artei. Dar, tocmai, 
acele expoziții vor fi cu 
adevărat revelatoare cînd 
vor izvorî din prea plinul 
unei producții, efervescent 
desfășurată în ateliere, din- 
tr-o nevoie irepresibilă a 
artiștilor de a se exprima." 

înscriindu-se în spriji
nul acestor enunțuri, pic
torul Pavel Codiță vorbea, 
la rîndul său, despre nevoia 
de a depăși situațiile amor
fe, expozițiile care îneacă 
într-un amalgam inexpresiv 
diferitele atitudini estetice.

O perspectivă mai chib
zuită — adăuga Pavel 
Codiță — ar permite U- 
niunii Artiștilor Plastici 
să dea o periodicitate clară 
și expoziției tineretului, s-o 
pregătească mai temeinic.

Multe din lucrările înmă
nuncheate în expoziția de 
la Dalles poartă pecetea ta
lentului. Chiar și prin
tre piesele care reflectă 
incertitudini sau dibuiri, 
unele lasă să se între
vadă preocupări meritorii. 
Cum arăta criticul Dan 
Grigorescu — „Expoziția 
cuprinde unele opere in
teresante care dezvăluie ta
lente autentice — și aici el 
a citat, printre alții, pe pic
torii Mircea Milcovici, 
Horia Bernea — dar 
a adăugat că, după 
părerea sa, ea demons
trează și insuficientă lim
pezire a unor probleme de 
concepție, de limbaj, de în
țelegere a formei, ceea ce 
împinge spre o egalizare a 
valorilor la nivelul de jos".

„Este limpede că mulți 
artiști tineri — a spus în 
aceeași ordine de idei Mir
cea Popescu — se află în
tr-o etapă a confruntărilor, 
a eforturilor de a explora 
modalitățile diverse de ex
presie pe care le oferă ar
ta secolului nostru. în ca
drul acestor eforturi, unii 
dintre ei — și i-aș cita șl 
eu, printre mai mulți alții, 
pe H. Bernea, M. Milcovici, 
Toma Roată, Paula Ribariu,
— au ajuns la un meșteșug 
sigur, plin de promisiuni 
pentru viitor. Trebuie să 
acordăm tot creditul unor 
asemenea talente care-și 
caută și-și vor găsi cu si
guranță drumul propriu. 
Sînt însă în expoziție și 
pure exerciții gramaticale, 
lipsite de accente persona
le, aride și monotone, fi
indcă sînt doar combinații 
gratuite, fără a se ridica 
la tensiunea intelectuală și 
afectivă mai înaltă pe ca
re o așteptăm de la opera 
de artă".

Aceasta este, după cîte 
cred — a adăugat Dan 
Grigorescu — principala 
cauză pentru care expozi
ția nu se înfățișează într-o 
structură îndeajuns de co
erentă, nu sugerează an
samblul preocupărilor artis
tice ale tinerilor. Obser
vația mi se pare valabilă 
mai ales în cazul picturii. 
Dorința de a lărgi sfera 
procedeelor artistice, de a 
introduce noi valori plastice 
este, incontestabil, legitimă. 
Dar socotesc că e o mare 
greșeală să se considere că 
suprarealismul reprezintă 
singura cale de lărgire a 
orizontului contemporan. 
Arta epocii noastre e mult 
mai cuprinzătoare și, în sta
diul căutărilor în care, fi
resc, se află creația multor 
tineri, e ciudat că multe 
direcții artistice valoroase 
sînt aproape ignorate.

Unii vorbitori au remarcat 
existența în expoziție a 
unor tendințe mimetice, de 
imitare superficială a mo
delelor mai mult sau mai 
puțin prestigioase, fără ca 
viziunea astfel preluată să 
corespundă unei reale ne
cesități interioare. „Este fi
resc să căutăm în manifes
tările tinerilor sinceritatea, 
a spus sculptorul Constan
tin Lucaci. Bineînțeles, în 
perioada de formare anumi
te influente sînt inevitabile, 
dar influența e una și pas
tișa e alta".

„Aici, mi se pare că ne 
încurcăm uneori în vorbe
— a spus Dan Hăulică. In
fluențele, chiar foarte acu
zate. sînt inevitabile, în 
producția unor oameni^ 
foarte tineri; ieșițl de pe

băncile școlii, el trebuie, 
în primul rînd, să facă 
dovada că au asimilat să
nătos alfabetul plasticii, 
mijloacele fundamentale 
ale artei lor. Malraux 
spunea că orice creație 
este la origine, obligatoriu, 
lupta dintre o formă po
tențială, pe care o conține 
cugetul tînărului artist, și 
între o formă imitată. în 
acest sens, dorința de a 
porni explicit de la un 
mare model, al unui 
precursor, este tocmai un 
test prețios, care permi
te detectarea unei ade
vărate naturi de artist. 
Pentru că acel care nu se 
înverșunează să atingă un 
model nu-1 va putea de
păși. Această luptă între 
o formă imitată și una vag 
conținută în imaginația ar
tistului poate trece prin 
etape dureroase, cu rezul
tate de-a dreptul penibile. 
El Greco e un exemplu, în 
această direcție, — am 
văzut mici lucrări ale sale, 
de tinerețe, în Italia, gro
zav de stîngace — unde 
citeai conflictul cu lumea 
picturii venețiene, pe care 
el, bizantinul, voia s-o 
imite; sau alt exemplu, 
Căzanne, natură esențial- 
mente mediteraneană, cla
sicizantă, impunîndu-și, to
tuși, la început, motive șl 
rezolvări vehement dra
matice, din Delacroix. 
Bine înțeles, chestiunea • 
foarte complexă ; ceea ce 
vreau să spun acum este 
doar atît, că problematica 
manierismului nu poate li
mita criteriile fundamenta
le în judecata unor artiști 
tineri.

Ce ne poate Indispune, 
așadar, la un tînăr care 
bate la porțile artei, nu 
este că-i recunoaștem ușor 
modelele, că, eventual, și 
le proclamă categoric. Ceea
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la lumea visului, încearcă 
să pună pictura sub sem
nul unei poezii declarate. 
Sînt. în acest sens, sugestii 
interesante de atmosferă, la 
Milcovici, bunăoară, sau 
manifestări de luxuriantă 
răbdătoare la Gabriel Con- 
stantinescu. Dar, pe lîngă 
astfel de exemple, se 
pot arăta și destule 
piese de o invenție 
chinuită, tinerii noștri au 
la activul lor destule ta
blouri care literaturizează 
hibrid, cum era acela al 
lui H. Mavrodin, greoi pic
tat, unde Arghezi se vedea 
înfășurat într-un fel de 
cearșaf — efectul fiind cel 
mult curios, fără autentică 
putere de a naște mister. 
Aici. în acest sector al in
spirației, ca și în altele, ve
leitățile artiștilor nu se bi- 
zuie totdeauna pe o infor
mație sistematică, ei fac 
deseori suprarealism după 
ureche, cum li se > în- 
tîmplă să se apropie, cam 
la întîmplare, și de pro
blemele altor curente — 
neînarmați cu o cunoaștere 
suficientă, destul de cir- 
cumstanțiată, a artei euro
pene din ultimii 50—60 ani.

Dibuirile, faptul că unii 
tineri, chiar dintre cei mai 
harnici și a căror vocație 
e evidentă, nu dispun încă 
de instrumentele necesare 
artei lor este în bună mă
sură consecința unor ca
rențe grave ale învățămîn- 
tului nostru artistic. A 
aștepta să desenezi după 
ghips, sau după nud, ani 
de zile, fără să iei contact 
cu teoria așa cum au clari
ficat-o unii mari artiști 
moderni, înseamnă să te 
condamni la o anacronică 
unilateralitate. în însăși 
predarea elementelor tre
buie să intre o anume ex
periență a artei moderne.

as»

sale tradiții și al cuceriri
lor contemporane acumu
late pe acest tărîm.

„Alcătuirea unei grama- } 
tici plastice — a spus Dan 
Grigorescu — nu constituie 
decît o latură, și încă nu 
cea mai însemnată, a miș
cării artistice moderne. 
Arta contemporană e un 
fenomen prea complex 
pentru a putea îngădui ex- 
clusivisme de vreun fel. 
Ceea ce aș considera că se 
cuvine să constituie un mo
tiv de profundă meditație 
este modul în care e con
semnată prezența umană — 
preocupare majoră a artei 
universale din totdeauna și 
care continuă și astăzi, în 
înfăptuirile ei cele mai te
meinice, cu un autentic res
pect.

Am văzut, nu de mult, 
expoziții în diverse galerii 
londoneze în care tineri 
artiști descopereau lumea 
spirituală a omului pornind 
de la investigarea figurii 
sale. Am impresia că por
tretul nu se bucură de a- 
tenția cuvenită cu toate că 
are largi posibilități de a 
pune în valoare varietatea 
tipurilor dintr-o societate 
ca a noastră, aflată în pro
fundă prefacere înnoitoare. 
Portretul oferă implicații 
sociale, morale, psihologi
ce atît de vaste. Transfor
mările sufletești ale indi
vizilor, ale societății, acest 
uriaș material de viață este, 
într-un fel sau altul, igno
rat de unii plasticieni. Ci
vilizația secolului nostru, 
civilizația României con
temporane, deschid dinain
tea artistului plastic („glas 
al conștiinței epocii lui", 
cum îl numea Kaethe K611- 
witz) un orizont pasionat 
în centrul căruia stă și va 
sta întotdeauna, incontes
tabil, omul.

compoziționale foarte rigu
roase. Ideea incompatibili
tății cu marea compoziție 
apare de aceea cu totul 
bizară și nefondată. Deo
camdată stadiul în care se 
află o serie de artiști pare 
a fi acela al exersării unor 
procedee ale suprarealis- 
mului și abstractismului. 
„Sînt printre acești tineri, a 
adăugat Dan Grigorescu, 
unii care practică suprarea
lismul, deși acesta nu co
respunde deloc propriei lor 
structuri sufletești. Ei nu 
sînt oamenii unor mari și 
autentice neliniști, sînt niș
te oameni stenici, echili
brați".

„Există talent, muncă pa
sionată — si acest lucru 
trebuie subliniat cu satis
facție — dar nu destulă 
dorință de a comunica ceva 
cu adevărat nou și personal 
— a spus Mircea Popescu. 
Nu stângăciile ne miră în a- 
ceastă expoziție, ci mai ales 
faptul că operele multor 
expozanți nu au spontanei
tatea, elanul, sentimentul 
vibrant pe care l-am aș
tepta tocmai de la artiști 
aparținînd generației tine
re. Nu ai întotdeauna im
presia că pictorii și sculp
torii lucrează în virtutea 
unor obiective de mai mare 
anvergură, că își pun pro
bleme care să le mobilizeze 
toate resursele minții și su
fletului. Investigațiile lor 
se îndreaptă unilateral, mai 
ales spre domeniile grama
ticii și stilisticii plastice.

„Aceasta nu este o ches
tiune de campanie — a 
spus Virgîl Almășan. Fie
care trebuie să reia pentru 
sine sarcina acestei sinteze. 
Confruntîndu-și dorința de 
exprimare cu un arsenal 
de mijloace proprii, tînă- 
rul artist ar trebui să ple
ce în primul rînd de la

temporane va duce cu si
guranță la individuali
zarea și afirmarea școlii 
noastre de pictură ca o 
școală românească mo
dernă, cu un timbru spe
cific".

înțelegerea șl utiliza
rea resurselor folcloru
lui — a adăugat sculp
torul C. Lucaci — însem
nează integrarea Intimă a 
sensurilor și chiar a tehni
cii acestuia în opera pe care 
o întreprinzi. Brâncuși fă
cea nenumărate variante șl 
reluări, a continuat Pavel 
Codiță, unele de abia di
ferențiate, pentru a-și spi
ritualiza formele, a găsi 
acel perfect echilibru inte
rior de care vorbea adesea. 
Țăranii noștri făuritori de 
splendide scoarțe și de i- 
coane pe sticlă au proce
dat la fel.

Expoziția de la Dalles, ca 
orice expoziție publică, im
plică o selecție calitativă, 
prezentarea unor lucrări 
considerate de organizatori 
ca reprezentative pentru 
creația tinerilor artiști, pe 
temeiul unor criterii de 
valoare. Or, acest discernă- 
mînt nu a funcționat, cl 
s-a urmărit doar reprezen
tarea, măcar cu cîte o lu
crare a tuturor tineri
lor cenaclisti. Constantin 
Lucaci a atras atentia 
că dacă aceste expoziții 
de tineret — a căror organi
zare merită să intre în tra
diție — vor aluneca pe panta 
întîmplătorului, a concesii
lor artistice, ele își pot pier
de caracterul stimulativ.

Dan Hăulică a insistat 
asupra faptului că, în mo
mentul de față, criticii și, 
îndeosebi, esteticienii tre
buie să facă un efort în 
direcția definirii unor date 
esențiale ale artei noastre, 
a clarificării unor proble-
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ce na poate supăra « că 
nu și le asimilează, 
nu că preia cu fran
chețe elemente *i ati
tudini ale unor mari 
precunori, ci că le preia, 
cu o răceală de di
letant, cu nu știu ce indi
ferentă sportivă.

în această lumină am 
privit eu expoziția de la 
Dalles : in măsura în care 
aveam în față producția u- 
nui cenaclu de tineret, a 
unor învățăcei, chemați să 
facă, în primul rînd. Proba 
cunoștințelor lor. Pentru 
că altele trebuie să fie mă
surile pentru acei artiști — 
adăugați și ei, nu știu de 
ce, în expoziție — tineri 
care s-au putut deja afir
ma, care expun, unii, de 
vreo 6—8 ani, Vasile Gor- 
duz, Silvia Radu, Viorel 
Mărgineanu, Peter Iacobi, 
Paul Vasilescu, Demeter, 
C. Popovici — pentru a 
vorbi mai ales de sculp
tori ; sau G. Apostu, cu 
manifestări de anver
gură în străinătate, la 
Paris, la Grenoble. In
discutabil, fără asemenea 
talente nu s-ar putea în
chipui progresele sensibile 
ale sculpturii noastre din 
ultimii ani, eliberarea ei 
de rețetele retoricii gău
noase, revenirea la un lim
baj mai simplu și mai 
franc.

Insă cel mai multi din
tre tinerii care expun la 
Dalles sînt în altă condiție, 
pentru linii acesta e chiar 
întâiul lor contact cu pu
blicul. Unghiul de vedere 
din care se cuvin cercetați 
este, în primul rînd. acela 
al școlii, al seriozității cu 
care se vădește că au în
vățat, că înțeleg să învețe 
— de la arta mare,, mai 
veche sau mai nouă, și de 
la viață. Cînd un tînăr 
sculptor. Alexandru Mar- 
chiș, modelează un ghips 
în care trimiterea la Brân
cuși, la seria Capetelor de 
copil, e foarte explicită — 
sculptura întipărește, to
tuși, un anume fior de sen
sibilitate autentică ; dar 
cînd un altul, Grigore Mi- 
nea, travestește în piatră, 
arbitrar. Prințesa X, sub 
numele de Tors, sau cînd 
Dumitru Pasima combină, 
la rece două motive brân- 
cușiene. Domnișoara Po- 
gany și Negresa albă, în
tr-o fadă figură de bronz 
numită Ioana, — gestul 
rămîne exterior, un exer
cițiu rece, care nu vrea să 
apuce frontal modelul, să-l 
îmbrățișeze strîns pentru 
a-1 constrînge să-și livreze 
secretele.

Trebuie să cerem artistu
lui o anume coerență a 
eforturilor, nu se poate să 
pul alături pe simeză, cu 
nepăsare, tablouri așa de 
divergente cum sînt cele 
două pînze prezentate 
de Ion Cojocaru : o Natură 
statică, sănătos tradiționa
lă, cordial descriptivă, și, 
lîngă ea, o priveliște care 
se vrea straniu hieratică, o 
veleitate de insolit, des
prinsă, fără zbucium și 
fără succes, din De Chi
rico.

Nu voi semnala aici toa
te cazurile de false con
fruntări, nerelevante, între 
tinerii noștri și modelele 
prestigioase: trivializarea
cezannismului, în Natura 
statică, de Vasile Chinschi, 
groaznic colorată: sau a 
lecției lui Tuculescu în 
tabloul intitulat Copil cu 
steaua, de Constantin Nir- 
că : sau, în fine, lipsa de 
rigoare decorativă. în pîn
ze care se reclamă tocmai 
de la caligrafia luxuriantă 
a decorativismului Seces
sion : Portret, bunăoară, de 
Nicolae Sava.

Recursul la suprarealism,
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Un învățămînt artistic e- 
ficace trebuie să se înscrie 
în contemporaneitate, ar- 
monizînd deprinderea me
seriei cu informarea com
petentă asupra fenomenului 
artistic actual. Altminteri, 
tinerii se simt tentați să
evadeze, să 
întâmplător, 
le oferă 
aleg fără 
modelele și 
imitații de 
făcuți, doar 
tori.
rul Invățămîntului — o se
rie de critici și artiști — să 
cercetăm care e nivelul In-

compenseze 
ceea ce nu 
școala. își 
discernămînt 

ajung uneori la 
care nu pot fi 

ei, răspunză- 
Chemați de Ministe-

stitutului de Artă „N. Gri
gorescu". am avut ocazia 
să constatăm astfel de si
tuații paradoxale : la clasa 
unui profesor — Tiberiu 
Krausz —, lipsit, în chip 
evident, de prestigiul artis
tic și .intelectual necesar 
misiunii sale, am găsit 
studenti care căutau. — în 
anul întâi ! — să reproducă 
nu exemplele fundamenta
le, ci maniera seducătoare a 
unui confrate bucureștean 
cu cîțiva ani mai .vîrstnic 
decît ei, pe care-1 văzuseră 
în ultima expoziție de la 
Dalles !

Iată de ce trebuie să pu
nem cu acuitate problema 
cadrelor care predau pen
tru institutele de artă. Ce 
autoritate pot avea, ca 
mentori ai generației ti
nere, profesori care nu iz
butesc, ani de-a rîndul, 
să-și încropească o parti
cipare la vreo expoziție 
colectivă de stat, unde ti
nerii absolvenți sînt așa 
de numeroși ? Nu o dată, 
atît decanul facultății cît 
și rectorul Institutului 
„N. Grigorescu" au fost în 
această situație. Bineînțe
les. Ia acel institut se află 
și artiști remarcabili, care 
sînt excelenți profesori, 
maestrul Ciucurencu, de 
pildă, sau, dintre mai ti
neri. Octav Grigorescu, 
I. Bițan și alții. însă, în 
ansamblul său, învățămîn- 
tul nostru artistic prezintă 
anomalii care cer o grab
nică rezolvare ; ca să nu 
ne mai aflăm în situația că 
unii tineri foarte talentați, 

. cînd. îi întrebi ai cui elevi 
au fost, evită, jenați, să 
răspundă".

„învățămîntul nostru ar
tistic este într-adevăr în 
urma vremurilor pe care 
le trăim și a achizițiilor 
artei din ultimul secol — 
a accentuat Mircea Popes
cu. De aici lipsa de infor
mare a multor absolvenți, 
incoerenta căutărilor, ne
siguranța unora dintre e- 
xercițiile de morfologie și 
stilistică modernă pe care 
le întreprind. Deosebit de 
rudimentare mi s-au părut 
încercările de „op art" 
din actuala expoziție. 
Lipsiți de îndrumători com- 
petenți, ei refac asemenea 
experiențe pe cont propriu. 
O analiză aprofundată a pro
blemelor și perspectivelor 
învățămîntului nostru ar
tistic ar trebui să' ducă la 
o reală sincronizare a Iui 
cu cerințele acestei epoci 
și ale societății moderne". 
După cum remarca Virgil 
Almășan, în cadrul Institu
tului de Arte Plastice și-ar 
fi găsit ecou părerea că 
„secretul" artei moderne 
l-ar constitui... dezorgani
zarea, fapt care ilustrează 
neînțelegerea unor aspecte 
esențiale ale plasticii con
temporane.

Și alți vorbitori au re
levat anacronismele învă
țămîntului nostru artistic, 
necesitatea unor îmbună
tățiri organizatorice și 
a împrospătării corpului 
didactic, conform cerințe
lor dezvoltării plasticii ro
mânești la nivelul bunelor

Sper că prin cele spusa 
aici nu se înțelege că res
ping posibilitatea altor 
modalități stilistice; am 
pledat numai pentru cu
prinderea în preocupările 
artiștilor a acestei prezen
țe umane pe care pictura 
modernă, de la Câzanne și 
Matisse pînă la Picasso, Le- 
ger sau Moore, au comen
tat-o cu pasiune și lucidi
tate. Complexitatea vieții 
din veacul nostru nu poa
te, cred, să fie înfățișată 
decît într-o amplă diversi
tate de formule stilistice. 
Unilateralul este egal, în 
acest caz, cu imaginea 
falsă".

Mai mulți vorbitori au 
semnalat confuzia ce se vă
dește într-o serie de lu
crări, în ce privește înțele
gerea conceptului de artă 
modernă. Ei s-au referit la 
anumite păreri care circulă 
printre artiștii plastici — 
de pildă, aceea că o vi
ziune modernă ar exclu
de figurativul. „Mulți ar
tiști — a arătat Dan Hău
lică — se consideră ofen
sați dacă li se comandă lu
crări istorice, pentru că le 
consideră ca o îndepărtare 
a artistului de la exigențe
le artei moderne. Faptul 
că unii artiști, tineri și 
vîrstnici, nu mai încearcă 
nimic în această direcție și 
nu-și mai pun asemenea 
probleme este un lucru la 
care trebuie să medităm. 
Dar poți fi modern și să 
găsești totuși soluții pentru 
compoziții istorice profund 
originale. Iată, de pildă, 
chiar Virgil Almășan, care 
este de față, a realizat ast
fel de compoziții, pline de 
un suflu tragic, capabile să 
stea într-un context foar
te nobil de artă modernă, 
în succesiunea unor desco
periri ale lui Rouault și, 
în același timp, cu o fru
moasă deschidere spre mo
durile severe ale vechii 
fresce.

întrebat asupra acestor 
compoziții, pictorul V. Al
mășan explica tocmai că, 
pentru creația sa, ele au 
constituit o culminație fi
rească, în care au cristalizat 
nu numai angajamentele 
unei anume responsabilități 
civice, dar și problemele 
formale pe care și le pu
nea într-o etapă sau alta 
a evoluției sale ; în trece
rea spre o pictură tot mai 
sever aderentă la dimen
siunile și la climatul grav 
al muralului, al unei mo
numentalități fără rigidi
tate.

Viziunea personală a unul 
artist înseamnă nu numai 
un stil artistic distinct ci, 
mai presus de asta, o con
cepție filozofică solidă, o 
înțelegere foarte specifică 
a lumii lăuntrice și a celei 
exterioare — a precizat 
Dan Grigorescu. De aceea, 
mărturisesc că mi se par 
neîntemeiate ezitările mul
tor artiști de a aborda com
poziția. modalitate de ex
presie care — așa cum au 
demonstrat-o multi artiști 
de seamă ai secolului nos
tru (și aș aminti, printre ei, 
pe Leger, pe Picasso, pe 
Dix) — poate pune în va
loare aceste calități inte
lectuale și de meșteșug ale 
creatorului. Temele grave 
ale contemporaneității îl 
solicită pe artist; sculptu
rile unui Zadkine sau 
Moore, picturile expresio
nismului german, de pildă, 
sînt mărturii ale unor con
științe umane părtașe a 
destinului tuturor oameni
lor din epoca lor. Acesta 
este, aș spune, sensul înalt 
al contemporaneității.

Unele din cîștâgurile artei 
acestui secol — a spus Mir
cea Popescu — merg toc
mai pe linia unei organizări

realitățile obiective șl 
subiective, de la realitățile 
de o mare bogăție ale tre
cutului și prezentului nos
tru. A ne aplica realități
lor naționale este o necesi
tate care trebuie înțeleasă 
modern și lucid. Or. fap
tul că acești artiști ti
neri n-au avut o suficien
tă îndrumare, ba chiar s-au 
format în răspăr cu școala
— care nu le satisfăcea ce
rințele — îi dezarmează 
acum față de sarcinile unei 
picturi bine împlîntate în 
realitățile noastre contem
porane".

După cum spunea Dan 
Grigorescu, „spiritualita
tea națională — care 
înseamnă în ultimă in
stanță împlîntarea într-o 
anume realitate, cu sensi
bilitatea proprie fiecărui 
artist — determină în cele 
din urmă universul de in
spirație al artistului". Dar, 
după cum arăta Mircea 
Popescu, „împletirea dia
lectică între folclorul na
țional și preocupările artei 
moderne universale e încă 
realizată destul de stângaci. 
Problema specificului na
țional nu este de altfel 
studiată cu toată serio
zitatea nici de către teore
ticieni și critici, nici de că
tre artiști. Concluziile 
care ar decurge din asimi
larea folclorului și a spi
ritului artei moderne ar 
putea duce, în arta noas
tră modernă, la sinte
ze deopotrivă valabile pe 
plan național și universal", 
în aceeași ordine de idei, 
Dan Hăulică a arătat că „fi
rește, o asemenea sinteză se 
constituie în timp, dar nu 
putem aștepta pasiv, este 
necesar și să intervenim cu 
luciditate în acest proces. 
Trebuie să creăm conștiința 
acută a acestei nevoi, a li
nei școli naționale, străină 
de izolarea provincialistă 
dar și de snobism, afirmîn- 
du-se tocmai într-o con
fruntare loială cu mișcarea 
contemporană a artei. Ex
periența bienalei tineretu
lui de la Paris a arătat că 
lucrările cele mai intere
sante erau cele care în
drăzneau să valorifice mo
dern datele specificului 
național — a spus Dan 
Hăulică. Irlandezul Mi
chael Farrell a venit cu 
niște încercări remarcabile
— într-o măsură reluînd
miniaturile din secolul 
VIII, iar artiștii ja
ponezi cu o confruntare o- 
riginală dintre modul de 
viziune al orientalului și 
perspectiva europeanului. 
Astfel de lucrări îți dau o 
idee despre nevoia de a 
ne fundamenta viziunile pe 
realitatea noastră". li
nele precizări în această 
problemă au fost făcute, în 
cadrul mesei rotunde, de 
pictorul Pavel Codiță: „Fără 
a te sprijini ca artist pe 
spiritualitatea constituită 
în desfășurarea istorică și 
care are un anume timbru, 
rezultat din caracterele 
specifice ale poporului din 
care te-ai născut, este greu 
să-ți găsești busola, baza 
de sprijin pentru a te re
găsi pe tine însuți ca ar
tist și a-ți evidenția gla
sul. îmbogățit de realiză
rile spirituale ale vremii 
tale, în concertul culturii 
lumii. Or, tradiția de fol
clor și de cultură a po
porului nostru care, ală
turi de limbă și obiceiuri, 
a conservat și a sintetizat 
pe întinderi de milenii tot 
ce a avut mai drag po
porul nostru, depășește o- 
riginalitatea motivului și 
se constituie în spirituali
tate. îmbinarea aoi’^tor 
virtuți cu pasiunea ’1
cunoașterea si înteierea 
realizărilor culturalicon-

me teoretice, ajutîndu-i pe 
creatori să exploreze mai 
în adîncime izvoarele de 
sensibilitate și de gîndire. 
superficial abordate în 
prezent. Este necesar 
un sentiment meTeu 
viu al calității în con
siderarea fenomenului ar
tistic, mal ales că în plas
tica noastră apar scăderi 
care de multe ori îndrep
tățesc impresia că în crea
ție, se face un oas înainte 
și unul înapoi.

Un sentiment neabătut 
al calității, care să ne im
pună o anume consecvență 
în mînuirea criteriilor de 
judecată — a adăugat Dan 
Hăulică. Nu se poate să 
fim intransigenți nu
mai cînd discutăm expo
ziția tineretului și să alu
necăm într-o cascadă de 
comentarii exaltate cînd ne 
aflăm peste drum de sala 
Dalles, într-o expoziție ca 
aceea a lui Camilian De- 
metrescu — nescutită si ea 
de facilitate, destul de pre
cară, în ansamblu, în ra
port cu ditirambii care 1 
s-au adus. Faptul că bene
ficiarul elogiilor e un con
dei sprințar, util, un co
mentator al fenomenului 
artistic și al propriei sale 
activități, explică, poate, 
dar nu justifică această 
bruscă eclipsă a spiritului 
critic la o serie de croni
cari : ea atestă, în fond, 
o lipsă de criterii ferme, 
fiind indiciul unui climat 
lunecos și impropriu, lipsit 
de rigoare intelectuală.

„Criticul, cred, trebuie 
să fie un pasionat — a con
tinuat Pavcl Codiță — să 
se simtă angajat în desti
nele artei pe care o slu
jește. Un comentator plas
tic nu se răzbună, nu face 
complimente, ci analizea
ză, emite judecăți, previ
ziuni, este un om de atitu
dine, promovează nu numai 
niște artiști ci niște con
vingeri, combate cînd e ca
zul, riscă. Criticul de artă 
nu îndrumă numai citito
rii, nu comentează numai, 
cuvîntul său calificat in
fluențează evoluția unui 
artist plastic". în aceeași 
ordine de idei Constan
tin Lucaci a remarcat 
că unii critici se re
zumă la un practicism 
necreator, iar Virgil Almă- 
șan a subliniat necesitatea 
stabilirii unei comunicări 
mai vii între artiști și cri
tici, combătând articolele 
superficiale, scrise parcă 
din birou, care nu sînt fruc
tul confruntării nemijlocite 
cu creația și cu problemele 
ei cele mai acute, actuale 
și de perspectivă. Mircea 
Popescu observa că în 
cercuri largi se reproșează 
criticii o anumită lipsă de 
claritate șl precizie în a- 
precieri, în formularea ju
decăților de valoare. Cri
tica — a spus el — este 
chemată nu să întreți
nă, ci să înlăture o se
rie de confuzii, să ajute la 
ierarhizarea valorilor, la 
promovarea talentelor.

Am reprodus, în cele de 
mai sus, extrase din cuvîn
tul participanților la discu
ția organizată de redacția 
noastră pe marginea ex
poziției de la Dalles. Evi
dent, opiniile formulate cu 
acest prilej nu epuizează 
tema. Lumea artistică aș
teaptă organizarea unor 
dezbateri largi în cadrul 
Uniunii Artiștilor Plastici, 
al cenaclului de tineret al 
U.A.P., dezbateri care vor 
putea contribui la clarifica
rea în spirit creator a pro
blemelor actuale ale arte
lor noastre plastice.

„Masă rotundă” realizată 
de Dorian COSTIN 
și Mircea S1MIONESCU

(Urmare din pag. I)

însîngerat memoria omenirii, mar
toră a dezvoltării fără precedent a 
științei și în același tâmp a persis
tenței fenomenului rușinos al foamei, 
martora eforturilor comune de a e- 
labora o declarație universală a 
drepturilor omului șl în același timp 
a încălcării brutale cu armele, sau 
mai „subtil", prin presiuni de tot 
felul, economice șl morale, a drep
tului Imprescriptibil al popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta, evoluția, 
de a dispune ele, pentru ele, de bo
gățiile lor — puterea de atracție a 
socialismului constă în ideea că omul 
poate și trebuie să se elibereze din 
lanțurile exploatării, că pe această 
planetă fericirea omenească poate fi 
realizată prin muncă, prin făurirea 
unor relații de oameni și nu de 
fiare. Forța de atracție a socialismu
lui constă în exemplul pe care fie
care țară socialistă îl oferă 
concret, îl pune în lumina tă
ioasă a evidentei, în asigurarea li
bertăților fundamentale, a unor re
lații sociale bazate pe deplina ega
litate a membrilor societății; a unor 
relații între state în care nu forța 
brutală și oarbă, nu interesele egois
te primează, ci respectul, încrederea, 
egalitatea. Puterea de atracție a so
cialismului constă în adevărul axio
matic că fiecare țară, mică sau 
mare, are un cuvînt de spus în re
zolvarea problemelor atît de spinoa
se ale vremii noastre. In aceea că 
ierarhia valorilor morale e dată de 
modul în care fiecare popor reușeș
te să concretizeze armonios în con
struirea socialismului tradițiile sale 
de luptă, experiența generațiilor 
care l-au format, trăsăturile spiri
tualității sale distincte, capacitatea 
lui creatoare, elementele progresului 
modern.

Pentru că oamenii nu luptă, nu 
•e sacrifică numai pentru o bucată 
de pîine. O bucată de pîine în plus 
se poate obține și cu prețul sclaviei, 
cu prețul abdicării de la demnitate, 
cu prețul umilinței și al rușinii: ex
ploatatorii de orice fel sînt gata să 
plătească oricînd, pentru a zăgăzui 
elanul irezistibil spre libertate, pro
priu naturii umane, pentru a face să 
coboare în praf steagul revoltei îm
potriva împilării. Oamenii luptă și 
se sacrifică pentru făurirea unor re
lații noi în care împilarea să devină 
imposibilă, în care marile idealuri 
umaniste să se înfăptuiască, în care 
viața să merite a fi trăită. Forța de 
atracție a socialismului în lume con
stă în făurirea unei democrații ade
vărate, a unui cadru în care lupta 
dintre vechi și nou, motor al dez
voltării societății, să se desfășoare 
fără ciocniri antagonice violente, 
fără sacrificiile pe care omenirea 
le-a plătit de atîtea ori, în decursul 
sbuciumatei ei propășiri ; în care 
fiecare om să-și poată aduce apor
tul său creator, să dea întreaga mă
sură a capacităților sale, liber de 
îngrădirile pe care clasele dominan
te le-au ridicat și le ridică în forme 
brutale, nemiloase sau deghizate : 
naștere, avere, putere.

Procesul de creare a socialismului 
a fost, nu o dată, dramatic ; el a cu

noscut lupta pentru puterea celor ce 
muncesc, o luptă fățișă, declarată, 
pe viată și pe moarte, lupta pentru 
izgonirea exploatatorilor din toate 
sectoarele vieții sociale ; luptă în 
care, la chemarea partidului, masele 
au ieșit în stradă ca să-și impună 
voința, perioadă în care logica aces
tei lupte — în care se hotăra viito
rul României — a dictat îngrădiri 
pentru dușmani. In anii fierbinți ai 
luptei pentru putere, profesioniștii 
demagogiei, latifundiarii și indus
triașii veroși au răcnit pe toate to
nurile, au dus gama indignării de la 
zbieret la scînceală, că libertățile 
sînt călcate. Prin glasul partidului 
ei de avangardă, clasa muncitoare, 
poporul român au declarat însă ferm, 
fără nici un fel de ambiguitate : era 
libertății de a exploata munca altuia 
»-a încheiat în România. Și în fața 
Istoriei, în fața întregului popor 
partidul comunist a trecut cu suc
ces examenul fundamental al cuce
ririi puterii.

Este evident că, o dată cu lichi
darea claselor exploatatoare, socie
tatea a intrat în altă etapă. Ea tinde 
(și tot prin canalul istoric al luptei 
între vechi și nou, al legilor dialec
ticii) la un proces de omogenizare. 
Nu egalizarea mecanică, posibilă

hr

cinema
e Bela (film pentru ecran pano
ramic) : PATRIA — 10 ; 12,30 :
10.15 ; 18,45 ; 21,15.
0 Răpirea fecioarelor :
REȘTI — -
18,45 ; 21.
0 Eu ,eu, 
BLICA —
18.45 ; 21,15.
0 Tom șl Jerry : SALA PALATU
LUI (seria de bilete 2310 — orele 
10), CAPITOL — 9,15 ; 11,15.
0 Pentru cîțiva dolari în plus : 
LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ; 15,15 ; 
18 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 12 ; 15 ; 
18 ; 21, FEROVIAR — 8 ; 10,30 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, EXCEL
SIOR — 9,30 ; 12 ; 14,45 ; 17,30 ; 20, 
MELODIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 
20,45.
0 Noaptea nunții în ploaie: CAPI
TOL — 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Eroll de la Telemark : AURORA 
—8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21.
FLAMURA — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ;
15.45 : 18,15 ; 20,30.
0 Hocus-Pocus : VICTORIA — 9,30; 
11,45; 14 ; 16,15 ; 18,30; 20,45, GRI- 
VIȚA (completare Io, Mircea Voie
vod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21.
0 Doctorul Aumădoare : CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
0 La Gamberge : CINEMATECA
— 10 ; 12,30 ; 16,30.
0 Cu toată viteza, înainte 1 LU
MINA — 8,45—16,30 în continuare ;
18.45 ; 20,45, MODERN (comple
tare Atențiune, ciuperci !) — 9,30 ;
11.45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 : 20,45.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Leul african : DOINA (comple
tare Năică pleacă la București) — 
11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TIM
PURI NOI (completare Legenda)
— 9 ; 10 30 ; 12,15 : 14 ; 15,45 ; 17,30 ;
19.15 ; 21.
• O sută unu Dalmațlenl : UNION 
(completare Năică și veverița) — 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, ne
bună : GIULEȘTI — 10 ; 16 ; 19,30, 
TOMIS — 8; 11; 14; 17; 20,15, VOLGA

' — 9,45—13 în continuare ; 16,45 ; 20.
0 Două bilete la matineu : ÎN
FRĂȚIREA INTRE POPOARE 
(completare Cu dansatorii ma-

BUCU-
» : n,i5 : 13,30 ; io,3o;

eu... șl ceilalți : REPU- 
» ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ;

doar în capetele care nu văd, sau 
nu pot să vadă, sau se sperie de di
versitatea vieții, de diversificarea ei 
continuă și rapidă. Dispariția intere
selor antagonice, de clasă, nu în
seamnă că în socialism nu continuă 
să existe interese și păreri care se. 
ciocnesc : tocmai din înfruntarea în
tre nou și vechi se făurește viitorul, 
se elaborează de către întregul po
por principiile democrației socialiste. 
Realitatea negată se răzbună și nu
mai oamenii condamnați de însuși 
mersul înainte al vieții pot găsi mo
tive de „îngrijorare", pot vedea un 
semn de slăbiciune în vastele dezba
teri organizate de partid, în schimbul 
de păreri, în munca nobilă de atra
gere a întregului popor la conducerea 
treburilor obștești. Partidul nostru 
și-a cîștigat încrederea și prețuirea i 
poporului, care vede în el emanația 
superioară a propriilor sale aspi
rații, tocmai pentru că are încredere 
și prețuiește poporul: practica de-a 
se consulta cu masele largi în toate 
problemele fundamentale ale politi
cii interne și externe este o coordo
nată vitală a vieții noastre sociale, 
a devenit o manieră curentă de lu
cru. A spune poporului adevărul la 
bine și la greu înseamnă a avea po
porul alături la bine și la greu.

Există în istorie epoci lîncede, în 
care timpul trece peste oameni ca o 
apă putredă, în care zilele și anii 
seamănă unii cu alții, pînă la con
fuzie, în care nici o schimbare în r 
bine nu pare să se ivească la ori- ' 
zont. îmbuibații numesc aceste epoci, 
epoci fericite, la belle âpoque. Dar 
în străfundurile vieții sociale moc
nește noul, care trebuie să se nască 
și el se naște atunci cînd lumina 
ideilor lui cucerește conștiințele. Si 
atunci urmează epoci vitale, în care 
problemele bat cu pumnul în poarta 
istoriei, devin ale fiecăruia, epoci 
creatoare în care e bine să trăiești 
și oamenii simt asta. Socialismul a 
descătușat în tara noastră, ca o 
imensă explozie, forțele latente ale 
mulțimilor; omul se simte răspun
zător nu numai de soarta Iul, de vii
torul propriei lui ogrăzi, ci de tot 
ce se întâmplă în țară. Muncitorul 
din Hunedoara care suferă, ca de c 
pierdere personală, că în Deltă tre 
burile nu merg bine, mi se pare ur 
din mărețele realizări ale sociali, 
mului, ale muncii neobosite de eâ 
cație patriotică pe care o desfă?^ ' 
partidul nostru. El vrea să-și Sf'J? 
părerea, el vrea să 1 se dea eX*j 
cații, el vrea să înteleagjă si •* 
să contribuie la rezolvar ea tutu cari 
problemelor, pentru că elei sînt și ^oatt
lui. Cel care ar îndrăzni s spi' De c 
„dar ce te amesteci tu ? ,C Ee te întâi — 
vește ?“ îi devine dușmaÎP® investii
este — fie că vrea sau ile -mtru
dă seama sau nu — o vigi să al
combustibil al inerției. 3ă re și

în lumina acestor pol 4ar«
simple este evident . a m 
inevitabil să exisțg, extrer 
tară la țară în m|en> de o 1 
a socialismului, di 
mocratiei socialist____—mM 
particularitățile îs-““ 
conomice ale fie 
tul inalienabil 
a-și făuri via' 
cuviință. Prelu 
experiențe este 
rea de a impun 
ță, ca singura i 
cronism, un 
mocrația socia 
buie să se baz>. _ —
tor, ea trebuie W H
ca să răsune în O 
multitudine simfom W 
melodie. W

Sîntem un popor carev Ti 
Istoriei sale atît de tâ-ami 
de chinuite n-a rîvnit nicio 
mic de la alții. Am vrut și v, 
să trăim în pace pe păn-l 
care ni l-au lăsat strămoșii ; 
care dorm oasele lor trr 
creăm un viitor de liberi 
progres și prin aceasta 
buim, cu toate forțele n 
creșterea prestigiului soi 
în lumea întreagă, în sufle, 
multi si însetați de dreptate 
adevăr, de pîine si de carte.

Este meritul istcclc, nepierij- 
Partidului Comunist Român c. ,-a . 
făcut ca aceste adevăruri să. „evină 
o parte componentă, integrantă a 
conștiinței naționale, de-a fi îmbo
gățit astfel pe fiecare om al muncii 
și întregul popor cu sentimentul răs
punderii sale de onoare în fata tre
cutului, prezentului și a viitorului 
pe care vom ști să-1 creăm.

Ehlarl în Grecia) — 16 ; 18 ;
FLOREASCA (completare 
le II) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Coliba unchiului Tom : 
REASCA — 10 ; 12.
• Cînd tu nu ești : DACIA ____
pletare Creierul) — 8,30—16,30 în 
continuare ; 18,45 ; 21, COSMOS 
(completare Sănătatea mintală a 
copilului) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30.
• Muzicantul : BUZEȘTI (com
pletare Lupta Internă a speciilor) 
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Reîntoarcerea lui Surcouf : CO- 
TROCENI (completare Dați-mi un

>

FLO-

(com-

calmant) — 10 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30
20.30.
• Blestemul rubinului negru
BUQEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18,15 20,30, DRUMUL SĂRII — 10 
15 ; 17,30 ; 20.
0 Sfîntul Ia pîndă : GLORIA 
(completare Orizont științific nr. 1, 
1968) — 9 ;11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30, MIORIȚA (completare 
Flora australiană) — 9,30 ; 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,30, ARTA (com
pletare Pîlnea noastră) — 9—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Careta verde : UNIREA (com
pletare Orizont științific nr. 12,
1967) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
* Am întâlnit țigani fericiți t 
FLACĂRA (completare Salut 
Kenya !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : VITAN (com
pletare Lauri celor mai buni) — 
10 ; 14,30 ; 16.30 ; 18,30 ; 20,30, LIRA 
(completare Orizont științific nr. 1,
1968) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cel șapte samurai : POPULAR
— 10 ; 15 ; 18 ; 20,45.
e Dimineți de lamă : MUNCA 
(completare Miracole) — 16, CRIN- 
GAȘI (completare Viața începe la 
40 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Tudor (ambele serii) : MUNCA
— 10 : 18.
o Moartea după cortină : MOȘI
LOR (completare Pași spre Brân
cuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Spartacus (ambele serii) : RA
HOVA — 15,30 ; 19.
0 30 de ani de veselie : PROGRE- 
SUI___14,30 ; 16,30 ; 18,30.
0 Nu uita gara Lugovala : PRO
GRESUL (completare Anatolia os
pitalieră) — 20,30.
0 împușcături pe portativ : VII
TORUL (completare Gustav paci
fistul) — 15.30 ; 18 ; 20,30, PACEA 
(completare Mai bine sa preve
nim) — 11 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Un Idiot la Paris : FERENTARI 
(completare Numai șase secunde) 
- 15,30 : 18 : 20.30.
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rea delegației Mișcării

are pentru Eliberarea 
.Angolei (M. P. L.A.)

. Vojj

” părăsit Capitala dele
ft,ii Populare pentru Eli- 
’Upgolei (M.P.L.A.) formată 
^.gostinho Neto, președin- 
lfP.L.A., Inacio Batista, 

.» ui e. al Direcțiunii M.P.L.A., 
*0scal jLuvualu, secretar general al 
fniunii Naționale a Muncitorilor 
Angolezi, și Antonio Macedo, con- 
Jucătorul organizației de tineret a 
&.P.L.A., care, la invitația Corni te
iului Central al Partidului Comu

nist Român, a făcut o vizită în țara 
noastră.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost salutată de to
varășii Chivu Stoica, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiului 
Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, mem
bru al C.C. al P.C.R., șef de secție 
la C.C. al P.C.R., de activiști de 
partid,

(Agerpres)

Cronica zilei
Sîmbătă dimineața, au început 

convorbirile între delegația româ
nă, condusă de Bujor Almășan, 
ministrul minelor, și delegația cu
baneză, condusă de Arturo Guz
man, ministrul minelor, combusti
bilului și metalurgiei.

Cu acest prilej, au fost aborda
te probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor economice 

*■ tehnice în diferite sectoare din- 
cele două țări.

Tir
Sîmbătă seara s-a înapoiat în Capi

tală Florian Dănălache, ministrul căi
lor ferate, care, însoțit de Alexandru 
Filioreanu, adjunct al ministrului, a 
făcut o vizită în R. P. Bulgaria, la in
vitația ministrului transporturilor bul
gar. Cu prilejul vizitei au avut loc 
discuții privind dezvoltarea transpor
turilor pe calea ferată între cele două 
țări.

Jacques Flaud, director al Radiotele- 
viziunii franceze.

★

Sîmbătă dimineața a părăsit Ca
pitala delegația de oameni de afa
ceri belgieni condusă de C. Hels- 
sen, director general al firmei „De- 
vetra", care a făcut o vizită în țara 
noastră.

Timp de șapte zile, membrii de
legației — reprezentanți ai unor 
firme comerciale specializate în 
mașini-unelte, motoare electrice, 
mașini pentru prelucrarea lemnului, 
produse chimice și siderurgice, mo
bile, produse alimentare, textile 
și alte bunuri de larg consum au 
avut întrevederi cu reprezentanți 
ai Ministerului Comerțului Exte
rior și ai Camerei de Comerț, cu 
membri ai conducerii unor între
prinderi românești de comerț ex
terior.

S P O T
IERI, STEAUA-FARUL 3-2 ’OPICE

I viața internațională_______

| COMUNICAT COMUN

Astăzi vom avei 
un nou lider?

★

Sîmbătă a avut loc la București 
semnarea protocolului de colaborare 
între Radioțeleviziunea română și Ra- 
dioteleviziunea franceză. Protocolul a 
fost semnat de Valeriu Pop, președin
tele Comitetului de’radio și televiziu
ne al Republicii Socialiste România, și 
de Jacques' T‘ - rd Dupont, directo
rul geițp" «rganizației radiotelevi- 
ziurC' .e.

e față Jean Louis Pons, 
a: al Franței la București, și

jri ai ambasadei, Pierre Louis 
Bl-1 , consilier de ambasadă pe lîn- 
'f; președinția Republicii Franceze,

★

Circus Praga a prezentat sîmbătă 
după-amiază la Cluj primul spec
tacol din cadrul turneului pe care-1 
întreprinde în țara noastră.

(Agerpres)

A APARUT REVISTA 

„PROBLEME 

ECONOMICE"

NR. 3/1968

T

te atre
9,00 — Ora exactă — Cum va fla Opera română : Carmen — 11, 

Seară de balet Gershwin — 19,30. 
n Teatrul de stat de operetă : 
Contesa, Maritza — 10,30, Logod
nicul din lună — 19,30.
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
tnle~ (sala Comedia) : Jocul ade- 

dul — io, Regina de Navara 
19,30, (sala Studio) : Topaze 
> femeie cu bani — 15, Mar- 
mann — 19,30.
rul de Comedie : Capul de
■ 10.30, Un Ilamlet de pro- 
- 20.
"1 „Lucia Sturdza Bu- 

'sala din Bd. Măgureanu 
lilus Cezar — 10,30, Cazul 
imcr — 15, Livada cu
20, (sala din str. AI. Sa- 

.76 A) : Comedie pe întu- 
— 10,30 ; 15, Kean — 20. 
■?u). „C. I. Nottara" (sala 
u) : Cînd luna e albastră 
Icest ahinial ciudat — 15,30, 

Le 'a — 19,30, (sala Studio) :
Ab a unul violoncel -- 10,30 ;

' 16, Vrzibni flamande — 20.
0 Teatrial „Barbu DelavranCea" : 
„Viforul*' -- 10,30, Cine I-a ucis pe 
Carol al VI-lea ? — 19,30.
Î Teatrul Mic : Baltagul — 10,30, 

ango — 20.
a Teatrul „Ton Creangă" : Cocoșe- 
lul neascultător — 9,30, Năzdrăvă
niile lui Păcală — 15, Naufraglațil 
— 18,30.
© Teatrul evreiesc de stat : Cîn- 
tarea cîntărilor — 11, Uriel Acosta 
— 20.
® Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică : O
noapte furtunoasă — 20.
O Teatrul ,’,Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 11, 
(sala din str. Academiei) : Vrăji
torul din Oz — 11.
© Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Victoria) : Varietăți ’68 
— 19,30.
q Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Prome- 
telada — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 16 ; 20.

vremea.
9,02 — Gimnastica de înviorare.
9,10 — Pentru copii și tineretul 

școlar : — Ex-terra '68 — 
Cum construim o rachetă 
cu o treaptă — Filmul se
rial „Meteor XL-5" — La 
șase pași de o excursie — 
emisiune concurs.

10.45 — Din cronica vieții ostă
șești.

11,15 — Emisiunea pentru sate.
12.45 — Concert simfonic. In pro

gram : Concertul pentru 
violoncel și orchestră de 
Antonin Dvorak. Solist : 
Edmund Kurtz (Australia). 
Dirijor Iosif Conta. Inter
pretează Orchestra simfo
nică a Radiotelevizlunil.

15,25 — Fotbal : Dinamo Bucureștl- 
F.C. Argeș — transmisiune 
de la Stadionul Dinamo. In 
pauză : „Careul magic" — 
Meciul de box dintre Floyd 
Patterson șl Ingemar Io- 
hansson.

17.30 — Cintă soliștii șl orchestra
de muzică populară a An
samblului de cîntece și 
dansuri „Clprian Porum- 
bescu" din Suceava. Di
rijor : George Sîrbu.

18,00 — Curierul artelor.
18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Desene animate.
20,00 — Cosmin, fiul Zimbrului — 

(seria a IlI-a) producție a 
Studioului de Televiziune 
București.

20.35 — Varietăți de-ntîi aprilie.
21.35 — Film artistic : „Cu toții

acasă", producție a studiou
rilor italiene.

23,15 — Telejurnalul de noapte.
23.30 — Telesport.

După circa o oră de joc, desfășu
rarea meciului Steaua—Farul, ca și 
rezultatul de pe tabela de marcaj 
indicau „cale liberă", întărirea pozi
ției de lideri... pentru fotbaliștii pi- 
teșteni, aflați și ei în tribunele sta
dionului „23 August". Pînă In mi
nutul 65, Farul a condus cu 1—0, prin 
punctul înscris — la o fază aprecia
bilă ca construcție și finalizare teh
nică — de masivul centru înainta? 
Iancu. Golul acesta fusese marcat în 
minutul 57. El consfințea, dacă vreți, 
o anumită dominare teritorială, dar 
și superioritatea fizică, demonstrate 
și pînă atunci de echipa constăn- 
țeană. La poarta lui Haidu (ieri în
tr-o formă foarte slabă) s-au infil
trat, cu mari posibilități de a marca, 
Iancu și Manolache, Tufan și Kallo. 
Zeița Fortuna a oblăduit parcă în 
momentele respective poarta bucu- 
reștenilor, spre dezamăgirea fotbaliș
tilor și suporterilor din Constanța ve- 
niți la București cu intenții pur o- 
fensive, „la cîștig", cum se spune. P« 
constănțeni, miza inițială a meciului 
— intrarea în plasa directă a lide
rului — nu i-a descurajat cîtuși de 
puțin. Dimpotrivă. Spre sfîrșitul pri
mei reprize și apoi în minutele care 
au precedat marcarea golului, Farul 
a avut (numărate 1) patru mari o- 
cazii ce puteau însemna, tot atît de 
bine, patru goluri. In minutul 40, de 
pildă, Manolache s-a aflat într-o po
ziție atît de bună, îneît — dacă ar 
fi marcat — cronicarii ar fi spus că 
„introducerea mingei în plasă a fost 
doar o formalitate...". Ei bine, deși 
se afla singur, la numai 10 metri de 
poartă, în plin centrul careului, Ma
nolache a tras — poate nici el nu 
știe cum — mult peste bară.

Momentele ratărilor au trecut șl « 
venit golul lui Iancu. Farul părea că 
va trece definitiv la atac, pentru a-și 
rotunji zestrea. înscrierea golului a 
declanșat însă tocmai resortul ce ți
nuse strîns, ca într-o menghină, su
grumate aproape, spiritul de iniția
tivă, voința și dorința colectivă de 
luptă a întregii formații bucureștene. 
Minutele imediate Iul 1—0 au fost 
pentru constănțeni adevărate clipe de 
groază, pentru că atacurile steliștilor 
s-au succedat în valuri, avîndu-1 ca 
port-stegar pe mezinul Tătaru II. In
trat pe teren de cinci minute, acest 
talentat jucător — care se remarcă 
tocmai într-un post pe care, în ul
timii ani, reprezentativa noastră na
țională a dus mare lipsă (extremă 
stingă) — a urmărit cu atentie, la 
unul din numeroasele atacuri ce aser 
diau poarta constănțenilor, mingea 
centrată de pe partea dreaptă. Cu un 
șut aproape instantaneu a reluat di
rect în plasă chiar în momentul cînd 
mingea atinsese pămîntul în fața lui.

Steaua își grupează mai strîns rîn- 
durile și — după ce trece printr-un 
moment destul' de dificil la propria 
poartă — creează o acțiune ofensivă 
de toată frumusețea, de-a dreptul en- 
tuziasmantă. In special, prin drama
tismul finalizării. Voinea scapă sin
gur în. careu, conduce mingea și se 
pregătește să șuteze. Portarul con- 
stăntean, ieșit în cale, boxează în 
teren. Șoo reia, mingea se duce si
gur în gol, mai are cîțiva centime
tri pînă să treacă linia porții, dar, 
răsărit ca din pămînt, Mareș sal
vează, degajînd în teren... pînă la 
Tătaru. Fără nici cea mai mică ezi
tare, extrema stîngă a steliștilor șu- 
tează puternic. Și gol ! Steaua ia con
ducerea cu 2—1. în numai două mi
nute, Steaua înscrie iarăși, prin .Con
stantin (deci 3—1). Victoria bucu- 
reștenilor nu mai poate fi pusă în 
discuție, deși, către final, ei comit 
unele inexactități în apărare. Farul 
își evidențiază tot mai mult vlăgui
rea fizică și nervoasă. O singură 
dată, totuși, Iancu — aflat mult îm- 
plîntat în dispozitivul de apărare al 
bucureștenilor — profită de nesigu
ranța cu care intervin la minge Je
nei și Haidu și reduce scorul la 
3—2.

Victoria de ieri a echipei Steaua 
menține posibilitatea ca din nou, la 
numai o săptămînă, să se producă o 
schimbare de lider. Acest lucru este 
condiționat însă de rezultatul meciu
lui de astăzi dintre Dinamo Bucu
rești și F. C. Argeș, programat de la 
ora 15,30 pe stadionul din șos. Ste
fan cel Mare. Avansul piteștenilor 
este minim : ei nu-și pot menține

primul loc decît dacă obțin 
ria sau pierd la un punct dif 
Rămîne de văzut cum vor jude 
crurile și dinamoviștii, căci — 
ferenți poate la lupta ce se dă 
tru primele două locuri —' nu 
dem că se împacă la gîndul de 
fi reușit nimic deosebit în acest 
pionat din care s-au consuma 
etape...

I. DUMITRI '•

Celelalte cinci meciuri de as i 
sînt următoarele : Petrolul—Prog 
sul; Universitatea Craiova—Univ 
sitatea Cluj ; Jiul—Rapid ; A.S.A. 
Mures—U.T.A. ; Steagul roșu—1
namo Bacău.

UBLA VICTORIE 
IMÂNEASCĂ ÎN ' 
.CIURILE CU 
IIPELE UNGARIEI
trena Voința din Capitală a în- 
iseară dubla întîlnire de popice 
selecționatele României și Un-

• Comportîndu-se excelent, re- 
nții noștri au cîștigat con- 

?e echipe atît la masculin, cît 
■ inin. Iată rezultatele tehnice : 

: România — 5 512 puncte, 
— 5 296 puncte ; feminin : 
2 512 puncte — Ungaria 

: o nete.
u loc întrecerile individuale.

Din acest „buchet" de jucători, doar Constantin a lovit mingea
Foto : Gh. Vințilă

LA CINEMATOGRAFUL PATRIA

„B E L A“

Filmul în culori „Bele", pentru ecran panoramic, realizat în studiou
rile „Maxim Gorki’ din Moscova, rulează în aceste zile la cinematogra
ful „Patria" din Capitală. Ecranizare a unui episod din romanul lui Ler
montov „Un erou al timpului nostru", filmul, în regia lui Stanislav Ros- 
toțki, evocă frămîntările și aspirațiile intelectualității ruse de la începu
tul veacului trecut. în rolul titular, Silvia Berova (din fotografie).

(Urmare din pag. I) 

dezvoltară în Finlanda, 
cea care ajută cel mai e- 
îicient țara în progresul 
ei general, în capacitatea 
sa competițională cres- 
cîndă pe piața economi
că internațională.

Este adevărat că flerul 
lipsește aproape total în 
subsolul finlandez. Func
ționează în schimb 11 
mine de cupru, zinc, ni
chel, pirită, plumb, cal
car. Adăugate la masi
vele cantități de mi
nereu de fier impor
tate din alte țări, bogă
țiile proprii au înlesnit 
dezvoltarea, impetuoasă 
în ultimele două decenii, 
a Industriei metalurgice, 
ale cărei principale ra
muri sînt industria me
canică, construcțiile na
vale și electronica. Re- 
prezentînd un siert din 
valoarea brută a produc
ției industriale a țării, me
talurgia ocupă în produc
ție fiecare al treilea mun
citor din numărul’ total 
al acestora. Metalurqia 
furnizează exportului fin
landez — vital pentru e- 
conomia țării — mașini 
pentru fabricile de hîrtie, 
macarale, excavatoare, 
motoare și, mai ales, nave 
maritime și fluviale.

Vizita de cîteva zile în 
Finlanda, care ne-a pur
tat pe un itinerar ce 
pornea din sud, de la 
Helsinki, pînă în nord, la 
Rovaniemi, lînqă cercul 
polar, ne-a prilejuit con

polo TURNEUL 
DE LA CLUJ

CLUJ (prin telefon, de la corespon
dentul nostru). — In piscina acoperită 
din localitate s-a încheiat aseară tur
neul internațional de polo pe apă la 
care au participat reprezentativele 
Ungariei, R. D. Germane, Iugoslaviei 
și României. Ultimele partide ; Unga
ria — Iugoslavia și România — R. D. 
Germană. Primul din aceste meciuri 
s-a terminat în favoarea poloiștilor 
maghiari, cu 6—3 (3—0, 1—2, 1—1, 
1—0).

„ÎN PATRU"
I

FRANC O-UNG AR
PARIS 30 (Agerpres). — In comu

nicatul comun cu privire la vizita 
lui Jen6 Fock, președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc-Tă- 
rănesc Ungar, în Franța, se aprecia
ză că dezvoltarea prieteniei și cola
borării dintre Ungaria și Franța 
contribuie la reducerea încordării $1 
consolidarea păcii. S-a subliniat dez
voltarea favorabilă a legăturilor e- 
conomice dintre cele două țări și s-a 
convenit să se creeze un comitet 
mixt pentru promovarea cooperării 
industriale, tehnice și științifice. 
Franța și Ungaria, se subliniază în 
comunicat, împărtășesc părerea că 
reducerea încordării în Europa 
creează condiții favorabile pentru 
rezolvarea problemelor importante 
aflate încă în suspensie,- cum sînt 
problema germană și a securității 
Europei. Acest lucru poate fi reali
zat numai printr-un acord al tuturor 
părților interesate, renunțarea la 
folosirea forței și respectarea prin
cipiilor suveranității, independentei

și integrității teritoriale șl neames
tecului în treburile interne ale altor 
țări.

Părțile își exprimă îngrijorarea în 
legătură cu escaladarea și intensifi
carea războiului din Vietnam și sînt 
de părere că numai lichidarea tota
lă a intervenției din afară, în pri
mul rînd încetarea bombardamente
lor și revenirea la acordurile de la 
Geneva din 1954 pot pune capăt con
flictului, dînd posibilitatea poporului 
vietnamez să-și hotărască singur 
soarta.

In legătură cu criza din Orientul 
Apropiat, părțile au constatat cu re
gret că nu se vădește nici un pro
gres în rezolvarea acesteia și au 
subliniat necesitatea aplicării ime
diate și totale a rezoluției Consiliu
lui de Securitate din 22 noiembrie 
1967.

Președintele de Gaulle și premie
rul Pompidou au acceptat Invitația 
de a face o vizită oficială în Unga
ria.

Todor Jivkov despre 
relațiile bulgaro-turce

SOFIA 30 (Agerpres). — Todor Jiv
kov, președintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Bulgaria, a rostit la postu

rile de radio și televiziune o cuvîntare 
în care a relevat dezvoltarea relații
lor bilaterale bulgaro-turce. El a ară
tat că, în cursul convorbirilor pe 
care le-a avut în timpul recentei sale 
vizite în Turcia, s-a convenit ca în
tr-un viitor apropiat să fie. încheiat 
un nou acord comercial, precum și 
acorduri în diferite alte domenii do 
activitate. Există posibilități de dezvol

tare a colaborării economico în do
meniul construcțiilor de mașini, ex
tracției de minereuri, turismului etc., 
a declarat premierul bulgar.

Convorbirile cu conducătorii Tur
ciei au fost constructive și realiste. 
Bulgaria va face totul pentru a dez
volta relațiile de bună vecinătate cu 
Turcia. Nu este vorba de o politică 
de conjunctură, ci de interesele am
belor popoare și ale păcii în Balcani 
și în alte regiuni ale lumii.

VARȘOVIA 30 (Agerpres). — In
tre 25 și 28 martie, la Varșovia a 
avut loc a 28-a ședință a Comisiei 
permanente C.A.E.R. pentru indus
tria carboniferă. La ședință au parti
cipat delegații din țările membre 
C.A.E.R. : Bulgaria. Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Polonia, România, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. La șe
dința comisiei a participat ca ob
servator un reprezentant al R. D. 
Vietnam. La ședință a luat, de a- 
semenea, parte ca oaspete un reprer 
zentant al Secretariatului Comisiei 
economice. O.N.U, ‘pețțtrtf Europa.

Comisia a examinat direcțiile sale 
de activitate, în legătură cu îndepli
nirea recomandărilor celei de-a 21-a 
sesiuni a consiliului și ședințelor 
ordinare ale Comitetului executiv

al C.A.E.R. Au fost exprimate, de 
asemenea, recomandări privitoare la 
elaborarea unor probleme concrete, 
ridicate de unele țări referitoare la 
colaborarea între țările membre în 
legătură cu cele mai importante 
probleme care vor rezulta din coor
donarea planurilor de dezvoltare a 
industriei carbonifere din aceste țări 
pe anii 1971-1975.

Comisia a analizat activitatea sa 
desfășurată în anul 1967, a ascultat 
rapoartele consiliilor tehnico-științi- 
ficp. și grupului de specialiști în do- 

' mefilul ; standardizării și a determi
nat direcțiile principale ale activi
tății acestor colective pe anul 1968. 
Lucrările comisiei s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și în
țelegere reciprocă.

Un pasionant spectacol au oferit 
apoi echipele R.D.G. și României. 
Oaspeții — victorioși și în primele 
două partide, susținute joi și vineri — 
au cîștigat din nou. Scor 8—6 (2—1, 
2—2, 2—2, 2—1).

In urma acestui succes, echipa 
R. D. Germane a ocupat locul întîi în 
clasamentul final al turneului. Au ur
mat-o în ordine echipele Ungariei (cu 
două victorii), României (o victorie) și 
Iugoslaviei (nici o victorie).

ASPECTE ALE VIET
5

O ȚIRIAC ȘI NĂSTASE — NOI VICTORII LA ROMA. — Turneul 
Internațional de tenis, care are loc la clubul „Parioli" din Roma, a 
continuat cu desfășurarea ultimelor patru partide din cadrul optimilor 
de finală ale probei de simplu masculin. Ion Tiriac și Ilie Năstase 
s-au calificat în sferturile de finală ale competiției. Ion Tiriac I-a eli
minat cu C—2, 6—3, 6—3 pe italianul Vittorio Croita, iar Ilie Năstase 
a dispus cu 6—2, 6—3, 6—0 de Eugenio Castigliano (Italia). în celelalte 
două partide Battrick (Anglia) I-a învins cu 7—5, 6—3, 6—0 pe Spear 
(Iugoslavia), iar Di Maso (Italia) l-a întrecut cu 4—6, 3—S, 7—5, 6 3,
6—1 pe Hutchins (Anglia).

statarea unora din trăsă
turile de caracter funda
mentale ale finlandezilor.
Indiferent 
vorba de 
tamentului

dacă era 
șeful depar- 
turistic din

capitala Laponiei, de in
ginerul șef al fabricii de 
celuloză din Kemi, de di
rectorul Asociației indus
triașilor din Helsinki sau

mii, pe coordonatele unor 
principii unanim accep
tabile. Convorbirea pe 
care am avut-o cu minis
trul de externe, dl. Ahto 
Karjalainen, ne-a confir
mat ceea ce interlocuto
rii noștri de pînă atunci 
— ziariști, oameni de a- 
faceri sau de cultură — 
țineau să ne sublinieze :

tablou
FINLANDEZ

de șeful departamentului 
economic al Ministerului 
de Externe — peste tot 
am întllnit aceeași dispo
ziție pentru discuția des
chisă, fără echivoc, a 
problemelor vieții finlan
deze. Și dacă puteam dis
cerne uneori puncte de 
vedere nuanțate în abor
darea temelor economice 
și sociale, în privința o- 
rientării externe a tării 
există în tară un consens 
foarte larg în ce pri
vește sprijinirea a ceea 
ce se consideră a fi 
pe acest plan vocația 
autentică a Finlcrndei: 
colaborarea largă, în res
pectul și avantajul reci
proc cu toate statele lu-

actuala orientare externă 
a țării va continua, pozi
ția de neutralitate a Fin
landei și acțiunile sale 
întreprinse în favoarea 
cooperării mondiale paș
nice prezentînd, prin re
zultatele sale construc
tive, avantaje mult prea 
certe pentru a putea fi 
contestată.

Apropiata vizită în Fin
landa a premierului ro
mân, Ion Gheorghe Mau
rer, și a ministrului de 
externe, Corneliu Mănes- 
cu, ne-a spus dl. Karja
lainen, este așteptată cu 
deosebit interes de opinia 
publică finlandeză. De la 
această vizită scontăm 
rezultate care, transpuse

în domeniul activității 
practice, vor contribui la 
o nouă și mai strînsă a- 
propiere între cele două 
țări prietene.

Ne a'lam în Finlanda 
într-un moment în care o- 
pinia publică era adînc 
preocupată de evenimen
tele petrecute pe scena 
politică a țării. Era după 
realegerea, pentru a treia 
oară, a d-lui Urho Kekko
nen ca președinte și îna
intea constituirii noului 
guvern condus de Mauno 
Koivisto. Problemele eco
nomice, modalitățile de 
reechilibrare a balanței 
comerțului extern, stimu
larea efectelor scontate 
prin devalorizarea mărcii 
și necesitatea creării de 
noi locuri de muncă ți
neau capul de afiș în co
mentariile de presă și dis
cuțiile publice.

Menținerea vechii coa
liții, și chiar lărgirea ei 
prin includerea „Partidu
lui popular suedez", este 
interpretată ca un semn 
al acceptării programului 
economic susținut de noul 
premier. Firește, dificul
tăți economice, la care 
circumstanțele de ordin 
extern contribuie în mare 
măsură, nu pot fi rezol
vate peste noapte. Dar la 
evoluția pozitivă a situa
ției, la încrederea în pers
pectivele favorabile ale 
țării contribuie din plin 
însăși voința tenace a 
finlandezilor. Or, ea este 
permanentă. Ca pădurea, 
ca lacurile, ca luminozi
tatea primăverii.

Generalul Suharto a fost investit 
de drept ca președinte al statului 
indonezian. Congresul Consultativ 
Popular, întrunit în ședință extraor
dinară la mijlocul săptămînii trecute, 
a ascultat miercuri jurămîntul nou
lui președinte. în acest fel, adopții ge
neralului au obținut din partea Con
gresului ceea ce, de fapt, majoritatea 
observatorilor politici de la Djakarta 
au prevăzut : investirea lui Suharto
— pînă acum numai președinte inte
rimar — cu puteri depline, o dată cu 
hotărîrea de arhînare pînă în 1971 a 
alegerilor generale ce trebuiau să 
aibă loc în acest an. în preajma luă
rii acestor hotărîri. comandanții de 
divizii din Java au stabilit un 
plan de acțiune desfășurat. In 
jurul Parlamentului au fost pos
tați din timp soldați și blindate. 
Cînd studenții se îndreptau spre 
clădirea Congresului, cerînd ca a- 
legerile să aibă loc în termenul pro
mis de 18 luni și șeful statului să 
rămînă pînă atunci interimar, uni
tățile armate au deschis focul asu
pra lor.

Aceste fapte reliefează rolul 
crescînd pe care și-1 atribuie 
armata în viața politică a Indo
neziei. Fenomenul este evidențiat și 
de faptul că majoritatea funcțiilor 
importante în viața de stat și publică
— guvernatori, directori de departa
mente și instituții, rectori de univer
sități — sînt ocupate de militari. în 
urma ultimei remanieri a cabinetu
lui, generalii au primit încă 8 por
tofolii, iar prin reorganizarea Parla
mentului raportul de forte s-a schim
bat și în acest organism în favoarea 
militarilor.

Unele dintre forțele de dreap
ta, printre care și influentele
grupuri extremiste KAMI și KAPPI,
recunosc de altfel 
reforme din cadrul 
politice întăresc în

că ultimele 
organismelor 
primul rînd

poziția generalului președinte, iar ele
nu sînt de acord cu aceasta. De fapt, 
această aripă a „dreptei" urmărește 
consolidarea propriei sale poziții în 
forurile înalte ale statului prin în
lăturarea vechilor personalități ce se 
mai mențin^după septembrie 1965.

Agenția Associated Press, a- 
rătînd că promisiunile făcute a- 
nul trecut nu au fost ținute,
descrie tabloul general al perioadei 
scurse de la începutul anului ca cel al 
unei tensiuni crescînde între fruntașii
regimului, al descompunerii structu
rii politice, al creșterii influentei mi
litarilor. al unoi economii fără, pers
pectivă... „Previziunile optimiste ex

onorat noua încredere în statul in
donezian nu au putut preveni o e-

primate în 1965 sînt astăzi dezamă
giri profunde... Cele 800 de milioane 
de mărci sub formă de ajutor pen
tru străinătate cu care occidentul a

voluție descendentă" — după cum 
scrie „Stuttgarter Zeitung". Multe 
fabrici au fost închise, altele lucrea
ză cu 50 la sută din capacitatea de 
producție. „Procesul de inflație a 
crescut enorm, ajungînd la sută la 
sută" — declară Suharto în decem
brie. Specula și corupția își fac loc 
pretutindeni. Cauza o explică însuși 
ministrul de externe, Adâm Malik : 
„salariile sînt încă atît de scăzute 
îneît există în continuare un teren 
nutritiv pentru corupție, inactivitate, 
tulburări sociale și politice".

Incerpînd să atenueze această si
tuație, actualii lideri indonezieni au 
renunțat la planurile de reconstruc
ție a tării prin mobilizarea însemna-r 
telor resurse interne existente, des- 
chizînd larg porțile capitalului stră
in. întîlnirea de la Geneva a specia
liștilor indonezieni cu reprezentant! 
a șaptezeci de firme occidentale, a 
stabilit acorduri de principiu în a- 
cesț sens. De asemenea, a fost adop
tată o lege specială cu privire la in
vestițiile de capital străin.

Nemulțumiri fată de această situa
ție se pot întîlni aproape pretutin
deni. „Noul guvern al Indoneziei este 
dezaprobat de popor" — con
stată același „Stuttgarter Zeitung". 
Cei care erau aduși în camioane ale 
armatei — îndeosebi studenti — pen
tru a demonstra pentru regimul mi
litar, demonstrează astăzi împotriva 
scumpetei și împotriva corupției. 
Reacții ostile se înregistrează pînă șl 
în rîndurile armatei. Agenția Reuter 
sernnalează dezertări în masă în re
giunea Malang (Java de est). Epură
rile celoi' „dubioși" din aparatul de 
stat și din armată continuă fără în
trerupere ; cei ce se pronunță îm
potriva actualului regim sînt ares
tați. Numai în ultimul timp Agenția 
indoneziana de presă Antara a făcut 
cunoscut că în Sumatra de nord au 
fost arestate 630 de persoane învinu
ite de „activitate subversivă". In țară 
își fac simțită prezența organizații an
tiguvernamentale, grupuri de parti
zani — constituite într-o opoziție 
clandestină tot mai activă. In Java 
centrală este semnalată constituirea 
Frontului Popular Liber Indonezian, 
cu program opus actualului regim. 
Jungla, munții, suburbiile marilor 
orașe. încep să fie privite de oficia
lități ca niște cratere unde începe 
să clocotească lava revoltei.

O economie care lîncezește, un ni
vel de viată sub minimum necesar, 
prigoana continuă împotriva ele
mentelor progresiste, demonstrații șl 
reacții de nemulțumire în cele mai 
diverse pături și-grupuri sociale, mi
litarizarea aparatului de stat — iată 
elementele determinante ale peisa
jului politico-social actual al Indo
neziei.

Dumitru POPA
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Federale a R.S.F.
Cu acest prilej au fost

Din 10 au

După violentele 
ciocniri — soldate 
cu 4 morți și peste 
300 de răniți — din
tre poliție și mun
citorii greviști că
rora li s-au alătu
rat studenții, la 
Maracaibo a fost 
proclamată starea 
de asediu. Marele 
centru petrolier al 
Venezuelei a fost o- 
cupat de armată și 
izolat restul
tării.

I ntreveder©

DELHI 30 (Agerpres). — Indi
ra Gandhi, primul ministru al In
diei, l-a primit pe Gheorghe Cioară, 
ministrul 
Republicii 
discuții a 
Steriopol,
comerțului exterior.

A fost de față Aurel Ardeleanu, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la New Delhi.

comerțului exterior al 
Socialiste România. La 

participat și Valentin 
adjunct al ministrului

Ludvik Svoboda
«<

<ie 
cu

PRAGA 30 — Corespondentul A- 
gerpres, Eugen Ionescu, transmite :

La 30 martie la Praga s-a deschis 
a ~

în timp ce în capitala britani
că observatorii politici se con
sacră diferitelor analize și pro
nosticuri după reculul laburist 
de joi din cele patru circum
scripții electorale vacante, pre
mierul Harold Wilson își men
ține optimismul.

Comentînd eșecul laburiștilor 
de la mijlocul acestei săptămîni, 
primul ministru a declarat vineri 
seara, la dineul pe care i l-au 
oferit laburiștii din circumscrip
ția sa electorală, Huyton, că gu
vernul „nu se va abate de Ia 
calea pe care trebuie s-o urme
ze". „Ne păstrăm sîngele rece — 
a spus Wilson. Am hotărît ce 
trebuie să facem și vom face 
aceasta cu sprijinul și înțelege
rea voastră". „Guvernul este ho
tărît să înfrunte problemele care 
stau în fața țării: nu numai 
deficitul monetar, ci și lipsa de 
planificare din industrie, rămî- 
neroa în urmă tehnologică față

după jwirar be joi

de alte țări, mecanizarea și mo
dernizarea".

Optimismul exprimat la Huy- 
ton nu pare însă a fi împărtășit 
în întregime în rîndurile labu
riștilor. „Cercurile laburiste — 
transmite din Londra agenția 
France Presse — aflate în prada 
unei dezorientări după zdrobi
toarea înfrîngere înregistrată 
joi în alegerile parțiale, caută o 
ieșire din impasul politic în care 
s-a înfundat guvernul și majori
tatea parlamentară, asaltate de 
teama unei derute în cursul vii
toarelor alegeri generale".

Potrivit aceleiași agenții, unelo 
cercuri ale partidului — dreapta 
laburistă și o parte substanțială 
a centrului — care îl fac respon
sabil pe însuși șeful guvernului 
pentru criza economică și reper
cusiunile ei electorale, ar fl 
atrase de personalitatea actualu
lui ministru de finanțe, Roy 
Jenkins, pe care îl privesc ca 
un eventual „succesor" al lui 
Wilson. „O asemenea alegere, 
fără îndoi-ală primită cu satisfac
ție în cercurile economice", 
transmite A.F.P., „se lovește do 
opoziția categorică a stângii șl a 
„aparatului" partidului și de 
ostilitatea sindicatelor". Agenția 
face aluzie la un „atac psiholo
gic" la care ar fi supus primul 
ministru din partea unor cercuri 
laburiste pentru a-1 obliga să de
misioneze : „Este posibil să se 
prevadă că după perioada ac
tuală în care laburiștii își caută 
un drum. Intrigile șl atacurile 
împotriva lui Wilson vor creșto 
ți mai mult în intensitate".

CONVORBIRILE
TURCO-IUGOSLAVE

ANKARA 30 (Agerpres). — Sîm- 
bătă au început la Ankara convorbi
rile oficiale între delegațiile guver
namentale ale Turciei și Iugoslaviei, 
conduse de Suleyman Demirel, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
Turciei, și Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive 
Iugoslavia. C 
discutate o serie de probleme inter
naționale actuale.

în aceeași zi, șeful delegației guver
namentale iugoslave și persoanele care 
îl însoțesc au făcut o vizită președin
telui Republicii Turcia, Cevdet Sunay, 
la reședința acestuia.

Miniștrii afacerilor externe ai celor 
două țări au semnat o nouă convenție 
consulară turco-iugoslavă.

STOCKHOLM 30 (Agerpres). 
portanta reuniune a miniștrilor 
finanțe ai celor zece principale 
teri financiare ale lumii capitaliste 
s-a încheiat sîmbătă seara după două 
zile de deliberări agitate. Un comu
nicat final semnat numai de nouă 
din cei zece participanți (Franța a 
refuzat să se asocieze, dar nu a e- 
mis o părere definitivă asupra mă
surilor preconizate), relevă acordul 
intervenit în vederea creării unor 
noi lichidități Internaționale prin în
ființarea așa-numitelor „drepturi 
speciale de emisie".

MOSCOVA 30 (Agerpres). — Sîm- 
bătă au avut loc la Moscova funera
liile primului cosmonaut din lume, 
Iuri Gagarin, fi colonelului inginer 
Vladimir Serioghin, care și-au pierdut 
viața în tragicul accident de avion 
din 27 martie.

Cortegiul funerar, precedat de afe
tul de tun, tras de o mașină blindată, 
pe care se aflau urnele cu rămășițele 
pămîntești ale lui I. Gagarin și V. Se
rioghin a parcurs traseul de la Casa 
Armatei Sovietice pînă în Piața Roșie, 
trecînd prin mulțimea compactă de 
moscoviți veniți să-și ia rămas bun 
de la acela care a deschis era zboru
rilor navelor cosmice cu echipaj uman 
la bord. In cortegiu se aflau rudele 
defuncților, precum ți Leonid Brej- 
nev, Alexei Kosîghin, Nikolai Pod- 
gornîi și alți conducători de partid și 
de stat, cosmonauții sovietici.

In Piața Roșie, unde se aflau ali
niate unități de aviație, de rachetiști 
și alte unități militare, a avut loc un 
miting de doliu. La mitingul de doliu 
au luat cuvîntul Andrei Kirilenko, 
membru al Biroului Politic, secretat 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Co
misiei guvernamentale pentru organi
zarea funeraliilor, Mstislav Keldîș, 
președintele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., Serghel Antonov, mun
citor la uzinele „V. I. Lenin", 
Viktor Grișin, prim-secretar al Comi
tetului orășenesc Moscova al P.C.U.S., 
cosmonautul Andrian Nikolaev și alți 
vorbitori, care au evocat personalita
tea lui Iuri Gagarin și a lui Vladimir 
Serioghin. In sunetele imnului de stat 
al Uniunii Sovietice și ale salvelor de 
ultim salut, urnele au fost depuse în 
nișe în zidul Kremlinului.

sesiunea Adunării Naționale 
Cehoslovace pentru alegerea 
președinte al republicii.

Din însărcinarea Frontului 
nai, Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, a 
dat citire propunerii ca în postul de 
președinte al R. S. Cehoslovace să 
fie ales generalul de armată Ludvik 
Svoboda. A. Dubcek a relevat că a- 
ceastă candidatură este salutată și 
sprijinită de toate partidele politice, 
care fac parte din Frontul Național, 
de toate organizațiile obștești, ca un 
simbol al frăției și prieteniei popoa
relor ceh și slovac.

Primul secretar al C.C. al P. C. din 
Cehoslovacia a relevat meritele lui 
Ludvik Svoboda în lupta pentru eli
berarea poporului cehoslovac, pentru 
restabilirea independenței țării, res
pectul de care se bucură în alte țări 
socialiste.

Generalul de armată Ludvik Svo
boda a fost ales prin vot secret

R. S. 
noului

Națio-

postul de președinte al Republicii 
Socialiste Cehoslovace.

Noul președinte al republicii a de
pus apoi jurămîntul. S-a intonat im
nul de stat al R. S. Cehoslovace. Cu 
aceasta, sesiunea Adunării Naționale 
Cehoslovace pentru alegerea noului 
președinte a luat sfîrșit.

însoțit de conducătorii de partid și 
ai guvernului, ai Adunării Naționale 
și Frontului Național, președintele 
republicii, Ludvik Svoboda, a trecut 
în revistă garda de onoare aliniată în 
curtea Hradului din Praga, reședința 
președintelui republicii.

Din balconul Hradului din Praga, 
unde se aflau, de asemenea, Alexan
der Dubcek și alți conducători ceho
slovaci, noul președinte al R.S. Ceho
slovace s-a adresat cetățenilor capi
talei. Mii de praghezi l-au întîmpinat 
cu aclamații pe noul președinte.

L. Svoboda a arătat că a depus ju
rămîntul în fața Adunării Naționale 
făgăduind să fie oredincios Republicii 
Socialiste Cehoslovace și cauzei so
cialismului, angajîndu-se în fața orga
nului suprem al puterii de stat și, 
prin intermediul lui, în fața întregu-

CONSILIUL DE
întrunit
Iordaniei

la
SI

»

NEW YORK 30 (Agerpres). — Con
siliul de Securitate s-a întrunit sîm
bătă la cererea Iordaniei și Izrae- 
lului pentru a examina ciocnirile ar
mate ce au avut Ioc vineri. Repre
zentantul Iordaniei, El-Farra, a cerut 
Consiliului de Securitate să adopte 
sancțiuni cu caracter economic și 
militar împotriva Izraelului. El a ce
rut, de asemenea, c.a Israelul să-și 
retragă forțele din teritoriile arabe 
ocupate. Reprezentantul Izraelului, 
Iosef Tekoah, a afirmat că ciocnirile 
de vineri s-au datorat bombardării 
unor așezări izraeliene de către par
tea iordaniană și raidurilor tero
riste întreprinse pe teritoriul lzrae- 
lian.

Luînd cuvîntul, delegatul U.R.S.S., 
Iakob Malik, a subliniat necesitatea 
ca Consiliul de Securitate să adopte 
sancțiuni împotriva Izraelului prin 
aplicarea punctului 7 al Cartei 
O.N.U. Delegatul S.U.A., A. Gold-

/<r problema rasială ?
După sîngeroasele incidente 

rasiale care au avut loc joi în 
orașul Memphis, un comunicat al 
Casei Albe difuzat vineri seara 
apelează la cetățenii americani 
„să-și înmulțească eforturile" 
pentru „prevenirea violenței". 
„Ordinea trebuie menținută", iar 
răspunderea pentru menținerea 
ei, ca și pentru prevenirea tul
burărilor rasiale, „incumbă ex
clusiv autorităților locale și po
liției statelor". Forțele de ordine 
sînt chemate „să răspundă ferm" 
unor noi manifestații ale popu
lației de culoare.

Răspunsul „forțelor de ordine" 
pare a fi fost dat cu anticipație. 
Intr-adevăr, după cum s-a rele
vat zilele trecute în presa ame
ricană, la Fort Gordon, în sta
tul Georgia, în fiecare săptă- 
mînă... izbucnesc tulburări ra
siale, organizate însă nu de 
populația de culoare, ci de... ar
mata americană. Intr-un decor 
ad-hoc, după cum a scris „New 
York Times", „tulburătorii ordi
nii", în speță soldați, atacă ma
gazine, posturi de radio și tele
viziune, îi înfruntă pe polițiștii

înarmați și purtînd măști de 
gaze. Toate acestea se petrec în
tr-o localitate fictivă, denumită 
Riotsville (orașul tulburărilor), 
unde periodic se perindă ofițeri 
de poliție, membri ai gărzii na
ționale, agenți ai serviciilor se
crete etc., care vor trebui să îm
piedice în viitor „erupțiile de 
violență". Cursul pe care îl ur
mează aceștia durează circa 20 
de ore și este predat de „Școala 
de control a tulburărilor de că
tre armată", creată după 
fierbinte" a anului trecut.

In timp ce autoritățile se stră
duiesc cu mult zel în 
direcție, comentează 
France Presse, unii se 
că se depune tot atîta 
spre remedierea cauzelor nemul
țumirilor populației negre care 
sînt sursa „dezordinilor". Cu 
cîteva zile în urmă, însuși gu
vernatorul statului New\-York, 
Nelson Rockefeller, observa că 
„de nicăieri nu se zărește hotă- 
rîrea ce ar trebui să se mani
feste în primul rînd la cei ce 
ne guvernează" pentru rezolva
rea problemei rasiale din S.U.A.

„vara

această 
agenția 

îndoiesc 
ardoare

cererea
Israelului

deberg, a cerut instalarea imediată 
observatori ai O.N.U. pe linia de în
cetare a focului dintre Iordania și 
Izrael. O recomandare asemănătoare 
a formulat și secretarul general al 
O.N.U., U Thant. In cursul ședinței 
au mai luat cuvîntul delegații Alge
riei și Marii Britanii. Ședința Con
siliului de Securitate a fost apoi a- 
mînată, urmînd să fie reluată după 
ce vor avea loc consultări între re
prezentanții celor 15 țări membre.

Președintele Makarios a 
expus un program de mă
suri pe care și-1 propune în 
vederea reglementării con
flictului cipriot; expunerea a fost 
făcută în convorbiri cu diplomat! 
străini — relatează ziarul „Haravghi". 
Proiectele președintelui Makarios ai 
cuprinde acordarea unei autonomii ad
ministrative turcilor ciprioți în dome
niul cultural, religios, social și de în- 
vățămînt. Turcii ciprioți urmează să 
fie reprezentați în parlament și gu
vern proporțional cu numărul lor.

La Sofia s-au desfășurat lu
crările înîîlnirii internaționale 
a' Uniunilor Sindicale din țările ara
be și a centralelor sindicale europene 
membre ale Federației Sindicale Mon
diale. Din țara noastră a participat o 
delegație condusă de tov. Ilie Frunză, 
adjunct al șefului secției relații in
ternaționale a Consiliului Central al 
U.G.S. Dr. Fawzi El Sayed, secretar 
general al Confederației Internaționa
le a Sindicatelor Arabe, a vorbit des
pre situația din Orientul Apropiat. Un 
raport cu privire la acțiunile F.S.M. a 
prezentat ibrahim Zakaria, secretar al 
F.S.M. în cadrul dezbaterilor a luat 
cuvîntul și conducătorul delegației ro
mâne.

HAVANA 30. — Corespondentul 
Agerpres Victor Stamate transmi
te : Ziarul „Granma" a publicat un 
comunicat, în care se arată că în în
treaga Cubă s-a încheiat procesul 
de naționalizare a unor întreprin
deri și unități de deservire a popu
lației. Potrivit comunicatului, în de
curs de două săptămîni au fost pre
luate de către stat peste 55 000 de 
diferite unități -comerciale și de de
servire. Prin această ultimă măsură, 
subliniază ziarul, relațiile socialiste 
de producție au luat un caracter pre
dominant. întreaga bogăție națională 
se află cuprinsă într-o singură for
mă de proprietate — proprietatea de 
stat, adică a întregului popor.

Adoptarea de către Senatul 
american a unei propuneri 
privind Interzicerea vînzări-1 
lor de aur către țările care nu 
și-au plătit încă datoriile față de 
S.U.A. constituie, potrivit agenției 
France Presse, „un pas considerabil 
în direcția suprimării convertibilității 
libere a dolarului". Se crede că Ad
ministrația va depune toate eforturile 
pentru a împiedica adoptarea finală 
a propunerii, mergînd pînă la vetoul 
președintelui Johnson.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R. P. Chineze- a dat pu
blicității o declarație de pro
test împotriva faptului că avioane a- 
mericane au bombardat sediile misiu
nii economice și culturale chineze din 
Laos, în timpul raidurilor asupra ora- 

. șului Khang Khay.' la 21 și 22 mar
tie. Guvernul R. P. Chineze avertizea
ză S.U.A. că le revine întreaga răs
pundere pentru consecințele pe care 
le implică asemenea acte.

Guvernul federal a hotărîî 
să numească ambasador al 
R. F. a Germaniei în R.S.F. 
Iugoslavia pe deputatul social-de
mocrat Peter Blachste-in.

Noi obiective industriale 
inaugurate în Algeria. Preșe
dintele Consiliului Revoluției, Houari 
Boumedienne, a asistat la Constantine 
la ceremonia de dare în exploatare a 
unui nou combinat textil și a pus 
piatra de temelie a clădirii ce va găz
dui Facultatea de litere.

In 1967 au fost lansați 155 
sateliți artificialii ai IPămîn- 
tului, se arată în ultimul buletin al 
Uniunii Internaționale de Telecomuni
cații. O mare parte a acestor . sateliți 
nu mai există : unii au fost recuperați 
pe Pămînt, alții s-au dezintegrat.

o-
Cehoslova- 
către Ger- 

fascista, 
Svoboda a

lui popor cehoslovac că își < 
plini îndatoririle conform 
poporului și în interesul acestu 
aflu pentru prima dată în 1 
în calitate de președinte al re] 
cu un sentiment de adîncă stin 
tru muncitorii, țăranii și intel 
tatea acestei țări, cu un sentirr 
deplină încredere în forțele cr au. 
ale cehilor, slovacilor și cetățen lor 
alte naționalități din țara noas tră,
un sentiment de mare răspundere per
sonală pentru dezvoltarea socialistă și 
democratică continuă a vieții noastre".

Vorbitorul a arătat apm că în viața 
popoarelor din Cehoslovacia se face 
simțit un nou avînt. El a dat o înaltă 
apreciere meritelor Partidului Comu
nist din Cehoslovacia, în activitatea 
îndreptată spre binele țării, începînd 
de la eliberarea din 1945 și pînă la, 
recentele hotărîri adoptate de plenar^ 
din ianuarie a C.C. al P.C. din Ceho
slovacia. „Ca cetățean al acestei re
publici, și astăzi ca președinte al ei, 
îmi afirm adeziunea la aceste hotărîri 
și doresc să contribui cu toate puterile 
mele la înfăptuirea lor. Fac acest lucru 
cu profunda convingere că partidul, 
în colaborare cu întregul Front Națio
nal și cu organele conducătoare ale 
statului nostru vor soluționa treptat 
toate problemele, astfel îneît munca 
noastră comună să fie încununată de 
succes, îneît patria noastră să se dez
volte și să înflorească și în viitor". 
Vorbitorul a arătat că procesul renaș. 4 
terii inițiat de Comitetul Central al 
partidului constituie o continuare a 
tradițiilor democratice, a muncii depu
se de popoarele Cehoslovaciei în cei 
20 de ani de construire a socia
lismului. Dînd o înaltă apreciere 
muncii milioanelor de repiezen- 
tanți ai clasei muncitoare, țără
nimii, intelectualității, vorbitorul a 
subliniat că-în prezent, cunoscîndu-se 
drumul care trebuie urmat, este mo
mentul să se treacă de la vorbe la 
fapte, înfăptuirea exactă a angaja
mentelor să devină realitate. Vor
bitorul s-a adresat apoi muncitorilor, 
țăranilor, intelectualității și tineret'.- 
lui,, chemîndu-i să contribuie cu toa. 
forțele la cauza 
socialiste.

După aceea, în

dezvoltării patri

După aceea, în sălile Hradub 
noul președinte a fost felicitat de 
prezentanții Prezidiul^ Adunării N 
ționale, ai guvernulu’ 0'^ a

Președintele R. S. 
Cehoslovace, Lud
vik Svoboda, s-a 
născut la 25 noiem
brie 1895. în anul 
1922 a devenit mi
litar de carieră. în
tre anii 1931 și 
1934 a fost profe
sor la Academia 
Militară din Hra- 
nice.

După dictatul de
Ia Munchen si
cuparea 
ciei de 
mania 
Ludvik
luat parte activă la 
organizarea mișcă
rii de rezistentă în 
Moravia de Est. în 
vara anului 1939 a 
plecat în Polonia, 
unde a constituit o 
unitate militară ce
hoslovacă. După în- 
frîngerea rezisten
tei poloneze, Svo
boda a plecat cu 
unitatea sa pe teri
toriul Uniunii So
vietice, unde a con
stituit primul bata
lion al armatei ce
hoslovace. în anul 
1943 a devenit co
mandant al brigăzii 
independente ceho
slovace, care lupta 
pe frontul antifas
cist. Apoi, în cali
tate de comandant 
al primului Corp 
de armată Ceho

slovac, a participat 
de la pasul Dukla și la luptele din 
Slovacia.

Din aprilie 1945 pînă în anul 1950 
s-a aflat în postul de ministru al a- 
părării naționale. în timpul eveni
mentelor din februarie 1948 a trecut 
necondiționat de partea poporului, a 
intrat în rîhdurile P.C.C. și a de
venit, în anii 1948—1949, membru al 
Comitetului Central al partidului. In 
anii 1950—1951, L. Svoboda a înde
plinit funcțiile de vicepreședinte al 
guvernului R. S. Cehoslovace și pre-

la operațiunile
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Președintele Tfto va vizita 
R. P. Mongolă și Iran. 
O delegație de stat și de partid a 
R.S.F. Iugoslavia, condusă de Iosip 
Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, președintele U.C.I., va face o 
vizită de prietenie în R. P. Mongolă 
în a doua jumătate a lunii aprilie. 
Iosip Broz Tito va face o vizită ofi
cială în Iran între 22 și 28 aprilie. 
(Taniug).

Timp de două zile 
fășurat Ia Roma 
Plenarei C.C. al 
(Partidul Socialist Italian 
Proletare), care a dezbătut și aprobat 
liniile generale ale programului elec
toral al partidului în vederea apro
piatelor alegeri politice generale. în 
ceea ce privește politica externă, ple
nara P.S.I.U.P. susține necesitatea ca 
Italia să părăsească Pactul atlantic 
„pentru a se disocia de politica agre
sivă a Statelor Unite și a promova o 
politică de neutralitate activă".

s-au des- 
lucrările 

P.S.I.U.P.
al Unității

Sumele necesare pentru 
ducerea războfuHui din Viet
nam timp de o zi egalează pe cele 
cheltuite dc O.N.U. timp de un an, a 
declarat U Thant. El a adăugat că 
dacă războiul va mai continua încă 
un an, el va costa o sumă egală cu 
cea pe care Națiunile Unite ar chel- 
tui-o în 365 de ani. Sumele enorme 
înghițite de acest război, a spus se
cretarul general al O.N.U., ar putea 
fi folosite în scopuri utile.

ședințe al Comitetului de Stat pen
tru cultură fizică și sport.

în perioada cultului personalității, 
Ludvik Svoboda a lucrat în func
ția de contabil într-o cooperativă a- 
gricolă.

în anul 1955 a fost numit coman
dant al Academiei Militare ,.KIe- 
ment Gottwald". în anul 1959, Lud
vik Svoboda s-a pensionat, dar și-a 
continuat activitatea politică.

L. Svoboda a fost distins cu titlul 
de Erou al Republicii Socialiste Ce
hoslovace și aite înalte ordine ceho
slovace, cu titlul de Erou al Uniunii 
Sovietice și înalte distincții române, 
poloneze, ungare, franceze, engleze 
și americane.

ționale, ai guvernulu' 
Consiliului Nationals' c 
delor Frontului Na" țj- a, 
armate și miliției popv.jȘ',^

Răspunzînd felicitări' 
din partea corpului dipîL.tf^ 
ședințele L. Svoboda a subitul ( 
scopul fundamental al R. S. Ce., 
slovace în domeniul relațiilor inter 
naționale va fi și în viitor asigv 
dezvoltării pașnice a Ceboslovai 
depunerea de eforturi pentru pac- 
progres în lume.

„Republica Socialistă Cehoslovt 
a spus el — va rămîne și pe 
credincioasă legăturilor ei de alia; 
cu Uniunea Sovietică și celelalte ț 
socialiste. în alianța cu aceste țări, 

*care avem un țel comun, vedem g . 
ranția securității noastre și alături de 
ele vom păși pe calea dezvoltării so
cialiste ulterioare. Vom depune e- 
forturi pentru întărirea în continual e 
a unității și prieteniei noastre cu 
țările socialisto pe baza principiilor 
galității în drepturi, respectului 
proc și solidarității intemațion

Sîntem de partea torțelor • 
siste din lume, vom consolid- 
tenia noastră cu țările în curs 
voltare și vom sprijini tendin’ 
ale națiunilor pentru liberta’. 
dependență. Țara noastră se 
centrul Europei și, datorită act 
ziții, precum și din experime- 
noastre economice decurge 
un interes cu adevărat viti^Q1 J 
realiza securitatea colectivă4- Itui 
continent, '-•tem să ne strădȘ.U’ț 
activ p< , u aungerea acestu 
pentru jjbrmalizarea relațiilor, 
voltarea colaborării prietenești în do
meniul politic, economic și cultural 
cu state cu diverse regimuri sociale, 
înțelegerea și prietenia între popoare 
este deviza noastră fundamentală" — 
a spus L. Svoboda, 
Cehoslovace.

dai 
u atingerea acestui scop, 

, dez-

președintele R. S.

întilnirea lui Alexander Dubcek

cu tineretul
ziarulPRAGA (Agerpres). — în 

„Mlada Fronta" au apărut răspun
surile date de primul secretar al 
C.C. al P.C.C., Alexander Dubcek, 
la întîlnirea cu tineretul, care a 
avut loc în seara zilei de 28 martie.

Ziarul scrie că „la o întrebare în 
legătură cu părerea sa față de a- 
mestecul R.D.G. în treburile R. S. 
Cehoslovace, A. Dubcek a răspuns : 

■«Cred că fiecare țară trebuie să-și 
rezolve problemele din țara sa și

O declarație a
Președintele Consiliului de Mi

niștri al Ungariei, Jeno Fock, care 
a făcut o vizită oficială în Franța, 
întrebat la Paris de un ziarist ce 
părere are despre evenimentele 
din Cehoslovacia, a declarat: „Sînt

să nu se amestece în treburile 
cinilor»".

La întrebarea în ce constă 
ranția că evenimentele nu vor 
cursul înapoi, A. Dubcek a
puns: „Această garanție sîntețl 
voi înșivă, tinerii, și, în general, ca 
mai 
sibil 
doar 
este

g'> 
li. 

răs-

încoace și încolo, e oare po- 
să mai mergem înapoi ? Este 
o singură cale și 
înainte".

această cale

lui Jeno Fock
cu totul de acord cu 
petrece în Cehoslovacia. Sînt con
vins că relațiile noastre priete
nești și foarte largi cu Cehoslova
cia se vor întări". (C.T.K.).

ceea ce se

Din raportul lui Luigi Longo
Cu referire la evenimentele din 

Cehoslovacia, în raportul prezentat 
de secretarul general al Partidului 
Comunist Italian, Luigi Longo, la 
ședința comună a C.C. și a Comisiei 
Centrale de Control a P.C.I. consa
crată poziției partidului în cadrul 
campaniei electorale, se arată :

„Considerăm că relațiile de tip 
nou, care trebuie să se stabilească 
între partidele comuniste, nu pot 
exclude o confruntare deschisă de 
poziții și idei. Această confruntare 
trebuie să pornească totdeauna de 
la recunoașterea deplină a auto
nomiei și independenței fiecărui 
partid comunist în parte. în acest

cadru, ne-am exprimat aprecierea 
față de acțiunea pe care tovarășii 
care conduc în prezent Partidul 
Comunist din Cehoslovacia au 
dus-o și continuă s-o ducă. Sîntem 
de acord cu tovarășii francezi pen
tru a scoate în evidență, așa cum au 
făcut și ei în „rHumani-te", că în 
Cehoslovacia nu este în cauză so
cialismul, ci metodele considerate 
astăzi ca un obstacol în calea des
fășurării depline a societății socia
liste. Este vorba despre o experi
ență nouă, spre care noi privim cu 
încredere și în calea căreia consi
derăm că nimeni nu ar trebui să 
ridice obstacole".
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