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economic

I Realizarea, în ritmul și la terme- 
jnele prevăzute în planul de stat, a 
>5ndlcatorilor tehnici și economici 
iiproiectati la noile unități industria- 
|le reprezintă măsura reală a fruc
tificării depline a investițiilor, a e- 
Sicienței lor economice ridicate. Por
nind de lâ acest considerent, în mal 
multe rinduri conducerea partidului 
nostru a subliniat că intrarea, în 
cel mal scurt timp și cu întregul 
potențial de care dispun, a noilor o- 
biective și capacități in circuitul e- 
conomic este principala sarcină a 
^colectivelor care lucrează în aceste 
noi unități ale industriei noastre.

Dacă privim prin prisma acestei 
ssarcini, stadiul actual al realizării 
indicatorilor proiectați într-o serie 
Ide întreprinderi ale industriei chi- 
jrnice apare nesatisfăcător. Situația, 
;așa cum ne-a fost prezentată de fo
rurile de resort din Ministerul Indus
triei Chimice, este limpede: din cele 
152. de instalații, cărora în ultimul 
trimestru al anului trecut le-a ex-

pirat termenul de realizare a para
metrilor proiectați, numai la șase 
s-au atins în întregime indicatorii 
prevăzut!, în vreme ce alte 21 in
stalații se aflau sub prevederile din 
proiect la toți parametrii. Cît pri
vește restul de 25 de

cestea funcționează și azi cu a- 
numiți indicatori realizați doar par
tial. Din ultimele două grupe fac 
parte și fabricile de olefine și de 
polietilenă de la Combinatul petro
chimic Ploiești, secțiile de vitamina 
C și de antipiretice de la Uzina de 
medicamente București, instalațiile de 
tripolifosfat de sodiu și de sulfat de 
sodiu de la Uzina chimică Valea Că-

Metamorfoze
in lumea prozaică,

Și eroică,
Q

Reportaj de Tita CHIPER

Lotrul de azi « Bîcazul Intîlnit 
:după aproape un deceniu. Cum arată 
«I — după ce a desăvîrșit Argeșul 
și cele 12 centrale de pe Bistrița, 
după ce a dat pretioși constructori 
Porților de Fier și Poienii Uzului ? 
Iată ce trebuie să afle și să comu
nice un reporter, regăsind, la Lotru, 
•vechi constructori despre care a 
Boris cu 10—15 ani în urmă. Trecem 
de amintiri, sentimentale prin firea 
lucrurilor, vrem să descoperim un 
sens mai adine al acestei revederi: 
ee a rezistat timpului, din spiritul 
•Futilului mare șantier hidroenerge
tic al țării ? Ce s-a modificat ?

In primul rînd — constructorii. 
•Sînt, în majoritate, aceiași, dar re- 
iporterul, în căutare de vechi eroi, 
stă de vorbă acum cu conducători 
de lucrări, cu șefi de șantiere, cu 
maiștri. Dintre inginerii de schimb 
de la Bicaz, regăsesc la Lotru pe 
Gheorghe Cocoș, director general, pe 
Nicolae Pantea, director tehnic, pe 
Al. Simionescu, șef de șantier uzină ; 
dintre foștii tehnicieni și maiștri, pe 
Nicola* Savin, azi șef de serviciu 
tehnic al grupului de șantiere, și Pe
tre Beșu, inginer la construcții, colo
nia definitivă Voineșița.

Lucrări unice în țară sînt conduse 
de oameni de 40 de ani și sub, în
sumând, pînă acum, experiența a 
două șantiere de faimă : Bicazul și 
.Argeșul. La aceeași vîrstă, nici unul 
dintre conducătorii lucrărilor de Ia 
Blcax nu avea, în biografia profesio
nală, construcții de o stare valoare.

Spiritul de grandoare a lucrării 
continuat la Argeș, îmbinînd 

noutatea opere! tehnice cu scurtimea 
timpului; pe Bistrița, constructorii 
*U Învățat, după o expresie îndea
juns de plastică, „să facă hidrocen
trale pe bandă1*, altfel spus, au intrat 
într-un necesar ritm industrial. Dar 
șantierul de azi — prin proporții $i 
dificultăți — nu e aidoma cu cele 
știute pînă acum. La timpul ei vestit, 
Bistrița era „rîul pus la treabă11, iar 
explicarea hidrocentralei se putea 
face, pentru un novice, trăgînd cî- 
teva Unii pe nisip, ca-n demonstra
rea unei teoreme antice. Dar aici, 
apa Lotrului va împărți gloria cu 
încă 87 de rîuri, ce vor fi. captate 
de hidrocentrală, iar munții din jur 
vor fi sfredeliți de 140 lan de ga
lerii. Numai, pentru lămurirea pri
virii e necesară o hartă, nu o simplă 
schemă.

Timpul scurt supune grandoa
rea unul ritm industrial. Astfel,’ Lo
trul cheamă în mare măsură, alături 
da cîștigull experienței, entuziasmul 
— starea morală de durată a cons
tructorilor — care și-a dovedit vir
tuțile mâl întîi la Bicaz. Căutăm, 
la Lotru, cea mai tânără generație 
a constructorilor de acum 15 ani : 
foștii brigadieri. Pentru cei mai 
mulți, șantierul reprezenta totul: 
drumul în viată, alegerea unei pro
fesiuni, viitorul, „rampa de lansare" ; 
pentru alții, o „manta de vreme rea". 
„Hei rup" — strigătul de triumf. Je 
ritma nu numai eforturile, ci și în
treaga tineret*. Ce ecou are eț. 'n 
viața altora,. în afară de unul adu-

cător-aminte ? Ne răspund califică
rile citorva dintre ei: maistru (Ște
fan Iuhașz) ; șef de echipă la exca- 
vații uzină (Dumitru Panaitescu), su- 
doriță la baraj (Varvara Gicoveanu). 
La început numai al vîrstei. elanul 
lor a devenit unul specific de exis
tență ; calificîndu-se pe șantier, ei 
au rămas să muncească și mai de-,, 
parte în lumea care Ie place. Prin 
prezența lor aici, vechea noțiune de 
brigadier, implicînd provizoratul și 
migrația, și-a dovedit și valențele 
de maturitate : s-au stabilizat în în
treprinderea care i-a crescut, o ur
mează cu familiile.

La omul de tehnică formulările 
sînt cîntărite, stările de fapt rezu
mate dintr-un unghi riguros ; el a- 
firmă că la Lotru e mai entuziast 
decît la Bicaz. Aici e mai greu, el 
e un specialist mal calificat decît 
era acolo, ar putea fi solicitat ori-

lugărească. Am căutat, în cadrul u- 
nei anchete, să vedem cum se expli
că această stare de lucruri ?

— La noi — ne-a spus ing. Tra
ian Vulpe, directorul general al Com
binatului petrochimic Ploiești — ab
solut toate fabricile dau o produc
ție mai mare fată de capacitatea pre
văzută. Cifre concrete pot fi citate 
în acest sens la olefine, polietilenă, 
aldehidă ftalică și modificatori.

Am notat, dar nu numai cifrele 
privind indicatorii tehnici, ci și pe 
cei economici. La fabrica de olefine, 
de pildă, în timp ce producția pe 
primele două luni ale acestui an a 
depășit cu cîteva sute de tone capa
citatea din proiect, consumul speci
fic de propan a fost mai mare cu 
10 la sută, iar nivelul rentabilității 
producției cu circa 30 la sută mai 
mic decît s-a prevăzut. în proiect, 
prețul de cost al etilenei este de 
1 730 lei pe tonă ; în luna ianuarie 
s-a realizat 2 767 lei, iar în februa
rie 2 836 Își pe tonă. -

Concluzia care se desprinde din a- 
ceste exemple este clară: există un 
decalaj substanțial între realizările 
la indicatorii cantitativi, care depă
șesc nivelul prevăzut, și cele Ia in
dicatorii calitativi, de eficiență eco
nomică. Motivele — mai bine zis 
justificările — încearcă să le expli
ce directorul general al combinatu
lui : „Indicatorii economici ai noilor 
instalații nu sînt real stabiliți. în ce 
privește prețul de cost, proiectantul 
— IPROCHIM-Bucureșți — a calcu
lat greșit amortismentul, iar la ole
fine s-a mai construit un al patru
lea cuptor, neprevăzut inițial, _a că
rui exploatare încarcă cheltuielile de 
producție ; apoi, producția de proni- 
lenă nu este valorificată cu prețul 
prevăzut în cazul polimerizării ei, ci 
cu un preț mult mai scăzut11.

Puncte de vedere similare, cum că 
indicatorii economici proiectați sînt 
în mod nereal stabiliți, aii susținut 
și conducerile de la Uzina chimică 
din Valea Călugărească și Uzina de 
medicamente București. Este oare a- 
ceasta realitatea ? Sau, mai bine zis, 
„țapul ispășitor" al nerealizării para
metrilor economici la obiectivele a- 
mintite este în primul rînd proiec
tantul ? în cursul anchetei noastre a 
reieșit că, într-adevăr și proiectanții 
respectivi își au partea lor mare de 
răspundere, dar cauzele trebuie cău
tate și în întreprinderile producătoa
re. Adică în modul în care aici se 
stăpînesc procesele tehnologice, este 
organizată producția și sînt gospodă
rite fondurile materiale și bănești.

Directorul adjunct al Sucursalei 
județene Prahova a Băncii Națio
nale, Constantin Piticu, ne-a relatat 
că la Combinatul petrochimic plo
ieștean fabricile și instalațiile noi nu 
sînt folosite pe deplin, cu indici de 
utilizare corespunzători sarcinilor din 
documentația tehnică. Aici, consumu
rile specifice de materie primă și ma
teriale sînt sistematic1 depășite ; e- 
xistă totodată o slabă gospodărire 
internă, din care cauză în ultimul an 
combinatul a suportat cheltuieli ne
productive, în valoare de 947 000 lei,,

Ing. Nicolae PANTILIE

Inăljîmi (coloane ale instalației de cracare catalitică de la Rafinăria din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej
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Am intrat, duminică di
mineața, în biroul procu
rorului de serviciu pe Ca
pitală.

— Bună ziua. Am un ne
caz. Am primit un ordin 
de repartiție pentru o lo
cuință și cînd m-am pre
zentat acolo, cînd am vrut 
să mă mut, am găsit-o ocu
pată de un cetățean necu
noscut. Ce trebuie să fac 1 

Tovarășa procuror răs
punde imediat:

— Trebuie să vă adresați 
tribunalului. Numai el
este în măsură să dea un 
ordin de evacuare.

— Să-1 dau în judecată 
pe ocupantul abuziv ?

— Da.
— Bine, tovarășă procu

ror, dar un proces poate 
dura luni de zile, dacă nu 
chiar un an.

— Nu, se termină mai 
repede: în două-trei luni 
e gata.

— Și eu două-trei luni 
Unde stau ?

— ?!?
— Și pe urmă, nu înțeleg 

altceva : de ce să-I dau în 
' judecată ? Am ceva de îm

părțit cu el ? Drepturile 
mele sînt foarte clare : am 
un ordin de repartiție, un 
act legal adică și cineva 
mă împiedică să-1 utilizez. 
Ce e de judecat aici ?

— Astea-s dispozițiile.
Chiar astea să fie dis

pozițiile ? îmi declin reala 
identitate și discuția con
tinuă. Iată ce ne-a infor
mat tovarășa procuror Ma
ria Cojocaru :

— în cazuri speciale, pre
văzute de instrucțiuni 
sau după aprecierea noas-

tră (?) se cercetează la fata 
locului și se dispune „pu
nerea în posesie a ordinu
lui de repartiție11.

— Care sînt aceste 
zuri speciale11 ?

— Nu știu să 
pe dinafară.

vl le spun

HELSINKI 1 — Trimișii speciali Agerpres, Nicolae Ionescu și Mircea S. Ionescu, transmit: Cu prilejul vizitei oficiale pe care o întreprinde în Finlanda, președintele Consiliului de Miniștri, al României, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a depus luni dimineață coroane de flori la monumentul soldatului necunoscut și la monumentul fostului președinte al Finlandei, Mannerheim, situat în cimitirul Hietaniemi, pe țărmul Mării Baltice.în sunetele unui marș funebru, intonat de fanfara militară, coroanele sînt purtate de-a lungul aleii străjuite de mesteceni albi la capătul căreia se înalță — domi- nînd orizontul — o imensă cruce de marmură neagră. Alături > se află monumentul din granit roșu înălțat în memoria lui Mannerheim.Garda militară prezintă onorul. Premierul român, ministrul afacerilor externe și celelalte personalități păstrează un moment de reculegere.
★Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a făcut luni dimineața o vizită de curtoazie președintelui Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mauno Koivisto.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă prietenească, de înțelegere reciprocă, au fost de față ministrul afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karjalainen, ambasadorul României la Helsinki, Nicolai Ioan Vancea, ambasadorul Finlandei la București, Kaarlo Măkelă, și alte persoane oficiale.

In aceeași dimineață, ministrul afacerilor externe al României, Corneliu Mănescu, a făcut o vizită de curtoazie ministrului afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karja- lainen.La întrevedere, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost de față ambasadorul României la Helsinki, N. I. Vancea, și ambasadorul Finlandei la București, K. Măkelă.
★La Palatul Guvernamental din Helsinki au început, luni dimineață, convorbirile oficiale dintre președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România; Ion Gheorghe Maurer, și președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mâuno Koivisto.Au participat, din partea „română, Corneliu Mănescu, ministrul a-

facerilor externe, N. L Vancea, ambasadorul României la Helsinki, Ion Bașehiru, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, Constantin Rădulescu, director adjunct în Ministerul Comerțului Exterior, P. Săcăleanu, șeful Agenției economice române Ia Helsinki, și alte persoane oficiale.Din partea finlandeză la convorbiri au participat Ahti Karja- lainen, ministrul afacerilor externe, Jorma Vanamo, secretar general în Ministerul Afacerilor Ex* terne, Kaarlo Veikko Mâkelă* ambasadorul Finlandei la București, Risto Hyvărinen, directorul Direcției politice din M.A.E„ și alte persoane oficiale.Au luat parte, de asemenea, consilieri și experți.

La 1 aprilie 1968, tovarășul Zoltan Komocsin, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.M.S.U., însoțit de tovarășul Robert Garai, adjunct al șefului Secției relațiilor externe a C.C. al P.M.S.U., a făciit o vizită prietenească în Republica Socialistă România.Cu acest prilej, reprezentanții P.M.S.U. au avut un schimb de păreri cu tovarășii Paul Niculescu- Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent,

secretar al C.C. al P.C.R., Mlhal Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., și tovarășul Vasile Vlad, șeful Secției relațiilor externe a C.C. al P.C.R., cu privire la unele probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești internaționale, la dezvoltarea relațiilor dintre cele două partide.Discuțiile au decurs într-o atmos- . feră deschisă, tovărășească, de în« țelegere reciprocă.

Comunismul este doctrina eliberării societății umane de povara nedreptății. Idealul Victoriei omului asupra neomului. Comuniștii sînt purtătorii drapelului adus de omenire prin milenii — drapel sfîșiat în lupte, înmuiat; în sînge, acoperit de semnele morții, ale sacrificiului, al speranței — pe care e scris cuvîritul de foc al speței noastre : „fericire11. Propunîndu-și să adune masele sub acest drapel și să le conducă în lupte, comuniștii își asumă o uriașă răspundere în fața istoriei. Eliberarea de lan-" țurile exploatării este însă o operă neînchipuit de grea și ea nu poate fi încununată de succes decît dacă alături de comuniști participă toate forțele progresiste ale societății.Este un adevăr demonstrat de practica mișcării revoluționare că nu poate învinge în această luptă pe viață și pe moarte decît partidul comunist care are alături de sine principalele forțe ale clasei muncitoare, masele, păturile sociale progresiste. Bătălia' împotrivă dușmanului nu poate fi cîștigată decît de partidul comunist care reu- ’ șește să cîștige încrederea și adeziunea fierbinte a poporului său. Comuniștii nu se pot impune în viața societății dacă nu sînt recu- rioscuți de propriul proletariat, de masele muncitoare drept conducători ai marelui stat major al luptei

de clasă, drept exponenți mandatați ai voinței lor. Comuniștii înving în lupta revoluționară, se impun și cîștigă teren împotriva dușmanului, dacă poporul din mijlocul căruia s-au ridicat îi consideră came . din carnea lui, sînge din sîngele lui, dacă îi simt devotați trup și suflet intereselor și năzuințelor sale.Istoria mișcării muncitorești și comuniste din fiecare țară este indisolubil legată de întreaga dezvoltare economică, politică și socială a poporului respectiv, se integrează în mod organic în fluxul luptelor patriotice și progresiste de secole, în întregul tablou al istoriei naționale. A privi un partid în afara contextului social-politic al țării respective, a-1 scoate din conexiunea forțelor revoluționare și progresiste care au contribuit la dezvoltarea societății, a face abstracție de terenul tradițiilor poporului în mijlocul căruia trăiește, înseamnă a-1 suspenda în vid, a nesocoti însuși mediul din care se inspiră și în care se manifestă.Viața a arătat că nu poate exista pericol mai mare pentru un partid comunist decît ruperea de mase, înstrăinarea de cei pe care trebuie să-i reprezinte, îndepărtarea de poporul din care face parte. A ignora curentul de opinie al proletariatului, al oamenilor muncii, interesele
samavolnic Ilege decît un 

Ciudată mentalitate !
★

Audiența cerută procuro
rului de serviciu nu era o 
simplă vizită de documen
tare. Am vrut să vedem 

pe viu“ cum acționează

toare ■ telefonistă la în
treprinderea „Flora!1, pri
mește un ordin de repar
tiție pentru o locuință în 
calea Rahovei 105 (locuință 
devenită liberă prin dece
sul unei bătrîne fără fami
lie). Nu se poate muta însă

samavolnicia
A

— Ordinul de repartiție 
este un act legal ?

— Da.
— Și dacă cineva intră 

într-o locuință ce nu-i este 
repartizată, deci încalcă le
gea în mod flagrant, de ce 
nu este evacuat automat ?

— Știți... citeodată n-ai 
unde să-1 evacuezi... s-ar 
crea nemulțumiri...

— Și e de preferat să fie 
nemulțumit un om ce po
sedă un drept conferit de

ancheta socială ifiia _'“ioSnts 
pătrunde cetățeanul Ha- 
ralambie Papa. (Trebuie 
spus că ambele familii lo
cuiseră și înainte pe ace
lași palier și depuseseră, 
ambele, cerere de extin- 

„ __  dere. S-a considerat că mai
ca a- îndreptățită să se bucure

vom de extinderea respectivă
este familia Ștefan).

Un ordin de repartiție 
ește executoriu imediat,

organul în drept într-o a- 
semenea situație. Și am vă
zut ; am înțeles — cel pu
țin în parte — cum de sînt 
posibile mtîmplări 
ceea despre care 
vorbi.

La 1 martie 1968, cetă- 
țeana Elena Ștefan, opera-

dar Papa nu vrea să se 
mute. Nu vrea, pur și sim
plu. Elena Ștefan se adre
sează Procuraturii sectoru
lui V. Capătă aceleași în
drumări pe care le-am 
primit și noi și le-am re
produs mai sus. Merge la 
judecătorul de serviciu ; 
acesta o pasează din nou 
procuraturii. Procurorul 
șef V. Orleanu nici nu vrea 
să citească memoriul.

...Și începe un ping-pong 
în care mingea este o fe
meie ce îsi cere drepturile, 
între timp, Papa deschide 
acțiune judiciară. în dispe
rare de cauză, Elena Ștefan 
începe să bată la toate u- 
șile. Procurorul Șt. Dumi
trescu este trimis să veri
fice situația pe teren. Dar 
ocupantul abuziv... nu 
vrea să deschidă ușa și pro
curorul... pleacă. „Nu vezi 
că nu vrea să deschidă 
ușa ?“ — spune omul.
însărcinat să vegheze res
pectarea legalității. Che
mați de către procurorul 
șef al municipiului Bucu
rești, procurorii Orlăanu și 
Dumitrescu descoperă că 
ordinul de repartiție... este 
în litigiu (vezi procesul 
deschis de Papa) deci’ nu 
se poate proceda Ia eva
cuare, deci „cu legea pre 
lege călcînd11 chiri.așul sa
mavolnic poate sta liniștit 
în locuința unde pătrun
sese.

★
Este greu de admis, dar 

realitățile ne obligă să con-
George-Radu CH1ROV1CI
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și aspirațiile națiunii este pentru un partid comunist egal cu condamnarea la izolare, cu pierderea principalei sale baze de susținere în lupta revoluționară, în ultimă instanță cu soarta tragică de a lucra în gol. Istoria mișcării comuniste și muncitorești este jalonată de numeroase eșecuri și drame generate de nesocotirea acestor adevăruri fundamentale. Acționînd nu sub impulsul necesităților obiective interne, ci în virtutea unor directive din afară, a • pnor interese exterioare, de circumstanță, unele partide comuniste au trăit de-a lungul timpului adevărate drame, furnizînd prilejuri pentru atacuri blasfematorii, calomnioase din partea reacțiunii — al cărei principal cap de acuzație a fost întotdeauna subordonarea comuniștilor față de forțe străine, lipsa lor de priză cu plămada poporului. Pentru a ilustra această realitate nu e nevoie să mergem mai departe de istoria propriului nostru partid. în condițiile în care conducători ai partidului, chiar secretari generali, erau desemnați oameni din afara țării, membri ai altor partide comuniste, străini de climatul vieții națiunii noastre, de existența poporului român, în condițiile în care Comintemul hotăra linia politică, tactica și strategia partidului nostru în lumina unor condiții sociale proprii altor țări, adesea diametral opuse celor de la noi, era inevitabil să apară — uneori în momente extrem de grele — fenomene de confuzie ideologică, de dezorganizare în partid, de fracționism, erori în atitudinea față de alte ’categorii sociale și forțe politice, diminuarea influenței în mase. Este de o tristă celebritate în această direcție impunerea în partidul nostru a tezei că România este un stat alcătuit din mai multe națiuni, creat pe baza „o- cupării unor teritorii străine11 — teză care ducea în mod logic la concluzia dezmembrării țării noastre, a destrămării poporului român. Sau frînareă și criticarea de către Comintern a luptei declanșate de comuniști în masele largi ale poporului împotriva pactului înrobitor româno-german din 1939 pentru apărarea cu arma în mină a independenței României împotriva ocupației naziste, pentru angajarea în marea mișcare antifascistă euro-. peană.întreaga experiență a mișcării comuniste din România, ca și din alte țări pune în evidență ca o lege obiectivă a luptei revoluționare dreptul inalienabil al fiecărui partid de a decide singur asupra acțiunilor sale. In mod indiscutabil nu poți acționa cu luciditate și realism, nu-ți poți propune obiective realizabile dacă nu cunoști în cea mai mare profunzime realitățile concrete ale țării tale. Nimeni nu poate conduce fără a ști, nimeni, nu poate alerga pe un sol accidentat dacă nu vede pe unde calcă, nimeni nu poate amplasa un front pe un teren învăluit în întuneric. Cu atît mai mult nu poți scruta viitorul și nu poți creiona drumul de perspectivă al ascensiunii unei țări dacă nu ai o viziune cla"ă asupra prezentului și trecutului ei,

dacă nu te apleci asupra istoriei ei, a tradițiilor ei revoluționare, progresiste, a particularităților economice și sociale, a caracteristici* lor naționale și psihologice, a sensibilității poporului — elaborată de-a lungul timpului, în conjunctura sociâl-politică în care a trăit. Tactica și strategia luptei revoluționare impune cu acuitate studierea pozițiilor și intereselor specifice ale diferitelor pături și clase care formează structura societății respective. Departe de a însemna situarea pe postulatele unor pături înapoiate, transformarea în apărătorul intereselor înguste ale unor cercuri minoritare, o asemenea atitudine ajută partidul la unirea tuturor forțelor revoluționare și progresiste pe platforme politice largi, în jurul unor lozinci și obiective care să corespundă intereselor majori* tății populației, dezvoltării progresiste a societății. Astfel partidul polarizează în jurul său pe toți cei interesați în lupta împotriva burgheziei reacționare, a cercurilor agresive din propria țară, .a imperialismului și reacțiunii internaționale.în epoca noastră, viața a demonstrat din nou, cu o mare putere
Dumitru POPESCUi

(Continuare. în pag. a II-a)
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MSPOHOEREâ t«M COMUNIST
(Urmare din pag. I)de convingere, ce uriașă forță mobilizatoare exercită asupra popoarelor țelul salvgardării independenței și suveranității națiunii. In condițiile în care burghezia a acceptat dominația-și tutela cercurilor imperialiste, sacrificarea intereselor poporului, situarea pe poziția apărării dreptului la o viață liberă și independentă a națiunii face din partidul comunist un tribun urmat cu înflăcărare de păturile largi ale populației, de toți cei cărora le e scumpă soarta și viitorul patriei. Lucrul acesta e valabil nu numai în țările recent eliberate de. sub •jugul, colonial, în țările care luptă pentru închegarea națiunii, pentru consolidarea independenței naționale și dreptul de a se dezvolta pe plan social și politic de sine stătător, ci chiar și în țările capitaliste dezvoltate, în sînul unor națiuni de mult maturizate. Acolo unde ideea independenței și suveranității naționale este susținută cu ardoare de comuniști, aceasta afectează în modul cel mai profund atașamentul popoarelor față de partidele marxiste, atrage în jurul acestora, ca o lozincă cu adînci rezonanțe revoluționare, păturile cele mai largi ale societății. în împrejurările în care imperialismul generează și propagă ideologia cosmopolitismului, apărarea de către comuniști a valorilorx:ulturii naționale, a patrimoniului spiritual al națiunii, le sporește enorm popularitatea și autoritatea, exercită o puternică forță de atracție asupra opiniei publice, în special asupra intelectualității progresiste.A sta departe de frămîntările poporului spre o viață mai bună, spre independență și pace, înseamnă a te condamna sterilității, a te eclipsa, a trece pe o linie moartă în viața societății. Interesele supreme ale proletariatului pot fi apărate nu de detașamente insignifiante care să-și ducă existența într-un cerc intim, închis, ci de partide viguroase, combative, legate de mase, urmate de păturile largi ale societății. Forța de luptă și rolul politic al mișcării comuniste în epoca contemporană se verifică în trăinicia și viabilitatea 'partidelor, în autoritatea acestora în viața politică a țărilor respective, în gradul lor de călire revoluționară, în intensitatea raporturilor lor cu poporul din care fac parte. Unele recente reculuri înregistrate (în lupta antiimperialistă, tragedia ■unor partide, insuficient înarmate 'pentru bătălia revoluționară, ai căror membri au fost masacrați în 'masă de reacțiune, învederează uriașa actualitate a acestei probleme în mișcarea comunistă contem- 'ponană.Concepția comuniștilor români este că popularitatea și autoritatea programului politic ai partidului comunist rezidă în caracterul său de instrument al dezvoltării progresiste a societății, de chintesență 

a aspirațiilor națiunii, din rolul său de forță dinamică a civilizației. Partidul comunist, care vrea să mobilizeze masele la eliberarea de exploatare, își fixează ca țel suprem asigurarea prosperității întregii societăți, viitorul fericit al națiunii.Dacă acesta este factorul indispensabil al unirii în lupta împotriva burgheziei și imperialismului a maselor muncitoare, a forțelor progresiste — în societatea capitalistă, condiționînd însăși victoria partidului în revoluția socialistă, acest imperativ, departe de a-și pierde acuitatea, este șl mai pregnant după cucerirea puterii politice, cînd partidul comunist devine partid de guvemămînt. Grandioasa operă de transformare revoluționară a societății nu poate avea loc fără unirea și mobilizarea întregului popor, marile obiective ale edificării socialismului nu pot fi atinse fără crearea unui avînt constructiv de masă în sînul întregii națiuni. Această profundă efervescență socială rezidă din faptul că politica partidului, programul partidului, se înfățișează poporului ca esență concentrată a Aspirațiilor și intereselor sale supreme. Socialismul este creația istorică conștientă a maselor ; el trebuie să trezească și să pună în acțiune toate energiile latente ale poporului, să determine un clocotitor curent de redeșteptare națională în toate straturile societății.Conducînd acest proces, partidul nostru pleacă de la necesitățile stringente ale dezvoltării țării, de la evaluarea obiectivă a tuturor posibilităților umane și materiale pe care le oferă societatea românească, de la sursele de superioritate ale socialismului. Elaborarea politicii construcției socialismului este în ultimă instanță un neîntrerupt proces de experimentare socială, menit să se soldeze cu perfecționarea continuă a tacticii și strategiei politice, a mijloacelor și procedeelor de lucru, a metodelor și formelor organizatorice. Acesta nu este un deziderat facultativ, ci ' o necesitate obiectivă, ineluctabilă, deoarece așa după cum se știe, nu există o rețetă universal valabilă pentru activitatea de construcție a socialismului, un tipar unic aplicabil în fiecare țară și în care să se poată plia infinita diversitate de condiții și particularități naționale. Ceea ce poate corespunde în mod desăvîrșit într-o țară, ceea ce poate da rezultate excelente într-o societate, în alta poate fi nociv, poate avea repercusiuni negative asupra întregii opere de construcție socialistă. Organizarea și conducerea a- cestui complex proces revoluționar de transformare a societății, fără precedent în istoria omenirii, cere — după părerea partidului nostru — un neîntrerupt efort de gîndire creatoare, judecarea cu capul propriu a tuturor problemelor, elaborarea soluțiilor pornindu-se de la condițiile specifice și realitățile vii ale fiecărei țări. Aceasta nu înseamnă ignorarea experienței altor partide, altor țări. Partidul nostru, societatea noastră nu se autoclaus- trează. Dispunînd de o largă infor

mare asupra proceselor sociale noi din celelalte țări, avînd sub priviri tabloul, atît de complex și contradictoriu, al evoluției lumii, putem beneficia, selectînd cu discernă- mînt, de roadele inteligenței umane contemporane, de aportul pe care toate popoarele îl aduc la progresul material șl spiritual al epocii.Numai o abordare creatoare, eliberată de canoane, de dogme și prejudecăți, a principiilor generale ale marxism-leninismului la situația dată din fiecare țară, poate permite înfăptuirea socialismului în accepțiunea sa de societate superioară, de civilizație nouă, mai perfecționată decît cele precedente, poate asigura întruchiparea idealului nobil plăsmuit de clasici despre lumea eliberată de exploatare. în același timp promovarea unei asemenea concepții de muncă în partid, în întreaga societate, asigură o contribuție de seamă la dezvoltarea practicii șl teoriei revoluționare generale, a științei construcției socialismului — care nu au fost elaborate odată pentru totdeauna, și care se îmbogățesc și se dezvoltă pe baza experienței fiecărui partid, a fiecărui popor constructor al socialismului. O politică marxistă creatoare, pulsînd de seva realităților naționale, de seva solului din care își trage rădăcinile este, așa cum arată viața, sursa principală a mersului înainte al orînduirii noastre socialiste. La scara tuturor țărilor socialiste, aceasta are profunde repercusiuni asupra ansamblului sistemului socialist mondial cît și a progresului teoriei despre lume și viață a proletariatului. Iată de ce elaborarea politicii de sine stătător este nu numai un drept inalienabil și imprescriptibil al fiecărui partid — care nu poate forma obiect de dispută în mișcarea comunistă sau de ingerințe în treburile interne ale unul partid — ci și o necesitate obiectivă, legică a progresului socialismului, atît sub raport practic cît și teoretic.In idealul proletarilor, al comuniștilor, socialismul a fost întotdeauna și este societatea celei mai depline democrații, a celor mai largi drepturi și libertăți cetățenești. în construcția socialistă a- cest deziderat fundamental se exprimă și se materializează într-o gamă largă de forme învederate cu putere de practicile Partidului Comunist Român, de stilul său de muncă, de caracteristicile aplicării politicii sale. Toate hdtărîrile de însemnătate capitală pentru destinele națiunii române "sînt dezbătute cu poporul însuși, elaborate împreună cu el; toate deciziile care angajează soarta țării poartă în ultimă instanță girul aprobării și adeziunii sale depline. Numai știind, cunoscînd, simțind că toate aceste hotărîri și măsuri sînt emanația propriei sale vreri, poporul își declanșează forța de creație, dezvoltă acel impresionant eroism constructiv de tip nou, face să țîșnească din adîncul său jetul de dinamism revoluționar care poartă numele de patriotism socialist. „Construirea socialismului și comunismului este — spunea tovarășul . Nicolae Ceaușescu — expresia voinței fiecărui popor, a intereselor șl aspirațiilor sale vitale — în aceasta constă invincibilitatea noii orîn- duiri, forța și trăinicia ei de granit".Partidul Comunist Român și-a cucerit, prin sacrificiile, abnegația și devotamentul față de popor, dovedite în timp, prin rezultatele de incontestabil succes ale politicii sale, rolul de conducător al națiunii, de avangardă a întregii societăți. Acesta nu este un simplu titlu de glorie, ci, înainte de toate, o înaltă răspundere în fața clasei muncitoare, a poporului. El impune partidului comunist ca în tot ceea ce întreprinde să păstreze vie, trează în minte, cauza poporului pe care-1 reprezintă, interesele fundamentale, prezente și viitoare, ale națiunii române. Răspunderea sa ca partid de guvernămînt se exprimă în răspunderea față de generațiile de azi și de mîine ale României, față de soarta tuturor celor ce trăiesc pe acest pămînt. „Destinul său — spunea secretarul general al partidului nostru — este strîns legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor".Partidul comunist dă socoteală pentru toate actele și măsurile pe care le ia, pentru întreaga sa. activitate internă și internațională în fața poporului, adevăratul stă- pîn, suveranul națiunii socialiste. Poporul este singurul for care poate judeca hotărîrile partidului pentru că el i-a încredințat mandatul de a-1 conduce spre comunism. El este singura autoritate care are dreptul și datoria de a aprecia dacă politica partidului corespunde intereselor țării, necesităților de dezvoltare ale societății. Criteriul fundamental în Virtutea căruia se poate stabili dacă 'un partid își îndeplinește cu adevărat misiunea istorică în opera de construcție a socialismului este crearea bunăstării și fericirii maselor muncitoare. Acesta este cel mai vibrant ideal pe care l-au plămădit și l-au slujit oamenii înaintați ai a- cestui pămînt de-a lungul veacurilor, idealul de înfăptuirea căruia numele partidului comunist va ră- mîne legat pentru posteritate în marea carte de aur a patriei.Nici un blam nu poate fl mal greu decît trădarea intereselor poporului, nesocotirea și încălcarea voinței sale. Nimic nu atrage mai mult condamnarea neîndurătoare a istoriei, disprețul și oprobriul public, decît uitarea sau nesocotirea nevoilor și doleanțelor poporului, neglijarea sau subordonarea intereselor lui unor cauze străine. Fiecare partid trăiește într-o țară anume, în mijlocul unui popor cu o identitate distinctă, este "produsul unei anumite societăți; el nu constituie o entitate abstractă, capabilă să-și ducă existența în

afara unei structuri sociale bine determinate. Crearea legăturii indisolubile cu masele muncitoare, contopirea cu interesele acestora prin cele mai adînci fibre ale sale, con-: sacrarea sa ca luptător neobosit pentru prosperitatea națiunii socialiste din care face parte — iată elementele supreme care conferă partidului comunist autoritatea, dragostea și devotamentul nețărmurit al poporului. Realitatea din țara noastră, calda afecțiune și încrederea nețărmurită cu care Partidul Comunist Român este înconjurat și urmat de masele largi ale poporului, sînt o materializare vie, profund convingătoare, a acestui mare adevăr. Este incontestabil o victorie istorică a partidului nostru înmănuncherea sub același stindard a tuturor păturilor populației, unirea într-o mare și armonioasă familie a tuturor cetățenilor, indiferent de profesie, sex sau naționalitate, inclusiv soluționarea, marxistă, în procesul edificării socialismului, a problemei națională.Mai trebuie oare demonstrat că o asemenea sudură organică între partid și popor, o asemenea desfășurare încununată de succes a operei de construcție a socialismului, o asemenea afirmare a rolului conducător al partidului comunist în societate nu vine în contradicție cu interesele altor popoare socialiste, cu cauza generală a socialismului ' și comunismului ? Aceasta este dimpotrivă un izvor de forță și tărie pentru întregul sistem, o contribuție remarcabilă la cauza generală a socialismului, la sporirea strălucirii și răspîndirea largă în lume a ideilor comunismului, un uriaș sprijin material și moral pentru popoare în marea bătălie contemporană împotriva imperialismului și războiului. Numai astfel comuniștii pot demonstra în fața întregii omeniri măreția idealului lor, superioritatea orînduirii socialiste pe care ei o aduc pe lume pentru prima oară în istorie. Cum poate fi identificată munca intensă pentru propășirea națiunii tale socialiste, cu naționalismul ? în noua orînduire, orice progres material sau spiritual se obține prin eforturile, adesea prin privațiunile și sacrificiile propriului popor și nu prin spolierea altor popoare, nu pe seama avuției altor națiuni. Naționalismul este ideologia asupririi altor popoare, a ridicării unor țări prin îngenuncherea. altora ; el este caracteristic istoriei dezvoltării lumii capitaliste. Socialismul creează tocmai posibilități pentru propășirea și afirmarea fiecărei țări, pentru înflorirea tuturor națiunilor care făuresc noua orînduire, libere, suverane și egale în drepturi. Raportul de interdependență dintre național și internațional constă în faptul că cu cît un stat socialist este mai prosper, mai înfloritor, cu atît este mai puternic' și mai prestigios sistemul socialist în ansamblu.Imaginea pe care o țară sau alta o oferă despre socialism are o însemnătate internațională inestimabilă. Eșecurile în construcția socialismului, înfățișarea unei Imagini simpliste, rudimentare, despre a- ceastă nouă orînduire în care și-au pus nădejdea mințile cele mai luminate ale omenirii, incapacitatea' de a soluționa în mod creator avalanșa de probleme pe care le impune perfecționarea continuă a vieții sociale, promovarea unei po

litici rigide, închistate atît pe plan intern și extern, ar aduce grave prejudicii idealului comunist, ar lovi în avuția cea mai valoroasă a lumii muncitoare de pretutindeni. Să nu uităm că fiecare popor care construiește socialismul poartă în mîinile sale soarta traducerii în viață a strălucitoarelor idei ale marxismului care încălzesc de mai bine de un secol inimile proletarilor de pretutindeni.Adevărata piatră de încercare a forței și tăriei unui partid comunist, a capacității sale mobilizatoare și organizatoare, a devotamentului său față de cauza proletariatului — în ultimă instanță însăși rațiunea sa de a exista — este victoria în revoluția socialistă, construirea cu succes a noii societăți, înflorirea națiunii căreia îi aparține. Certificatul cel mai înalt de capacitate pentru un partid, mărturia peremptorie că și-a îndeplinit misiunea istorică pentru care a fost creat de proletariat, este asigurarea libertății, independenței și fericirii poporului din care face parte. înfăptuind acest țel el se achită de cea mai înaltă obligație față de propriul popor și, în același timp, răspunde îndatoririlor internaționale față de lupta proletariatului de pretutindeni pentru socialism, pentru pace și progres social.Progresul accelerat și multilateral al fiecărei națiuni socialiste nu numai că nu dăunează nimănui, dar creează condiții pentru amplificarea colaborării frățești dintre țările socialiste, pentru cimentarea prieteniei, unității și solidarității lor internaționaliste. Aceasta permite ca țările socialiste să joace un rol tot mai activ și mai influent în lumea contemporană, să participe cu un potențial și o eficiență sporite la lupta omenirii progresiste, a forțelor antiimperia- liste internaționale, pentru socialism, pentru democrație și pace.Cu o economie și o cultură înaintate creăc posibilitățile României.de a extinde colaborarea multilaterală cu toate țările socialiste, în interesul nostru reciproc, al întăririi prieteniei și alianței frățești. încă din vremurile grele ale ilegalității, comuniștii români au militat pentru prietenie cu Uniunea Sovietică — singura țară socialistă pe atunci — pentru o politică de colaborare și alianță cu marea noastră vecină de la răsărit. După cucerirea puterii politice de către proletariat, prietenia cu Uniunea Sovietică a devenit una din coordonatele de bază ale politicii de stat a României, relațiile de colaborare multilaterală dintre cele două țări cunoscînd o dezvoltare neîntreruptă. O evoluție similară cunosc relațiile cu celelalte țări socialiste. Partidul Comunist Român militează pentru' raporturi frățești, cordiale, cu toate partidele comuniste și muncitorești, dezvoltă contacte largi cu alte forțe revoluționare progresiste, democratice, antiimperialiste, de pe toate continentele, nu precupețește nimic în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale societății contemporane.Se învederează astfel pregnant că grija neslăbită a partidului nostru pentru viața . poporului român, pentru soarta națiunii române, se împletește strîns cu îndeplinirea răspunderilor sale internaționaliste, că cele două aspecte ale politicii sale marxist-leniniste hu se exclud, ci dimpotrivă, se armonizează și se condiționează reciproc.
DIN CATALOGUL K PRODUSE AL C.I.L-BACAU

An de an C.I.L.—Bacău sporeș
te volumul și diversifică gama 
produselor fabricate din lemn. 
Din noile produse puse în fabri
cație menționăm casele de va
canță „Diana", cu o suprafață 
construită pentru patru locuri, 
o singură încăpere interioară de 
2,75X2,75 m. In condiții de în
treținere normală, casele sînt 
garantate pe un termen de 50 
de ani.

Au intrat în fabricație șt o 
serie de alte tipuri noi de mo

bilă destinate atît pieței interne 
cît și exportului. Printre cele mai 
interesante garnituri se numără 
sufrageria „Astor", compusă din 
vitrină, bufet, masă extensibilă și 
o măsuță fantezi care poate fi a- 
daptată mai multor genuri de 
locuințe. Piesele sufrageriei sînt 
lucrate în furnir de mahon.

C.I.L. — Bacău produce și di
ferite piese de mobilier de. inte
rior : fotoliile „Eleonora", pătu- 
țurile „Nani", măsuțele școlare 
și etajerele pentru cărți.

E3 H HI El 0
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statăm că foruri cheiriate 
să supravegheze modul în 
care legile statului sînt a- 
plicate și respectate au o 
concepție neclară despre 
legalitate și despre misiu
nea lor. Respectarea legii, 
datorie sfîntă, de neclintit, 
a fiecăruia dintre noi, de
vine, în asemenea cazuri, 
un fel de voluntariat. „Ci
ne vrea o respectă, cine 
nu, nu..." — par a-și spu
ne unii factori responsa
bili. în loc să intervină cu 
energie și fermitate în a- 
părarea drepturilor lezate 
ale cetățeanului, în apăra
rea legii, în apărarea a în
săși ideii de legalitate, a- 
ceștia le îneacă într-un 
vraf de hîrtii și de trimi
teri de la Ana la Caiafa. 
Acesta este un indiferen
tism cu totul străin spiri
tului societății noastre, in
compatibil cu stilul de 
muncă și de gîndire al 
partidului și statului nos
tru.

Lipsa de solicitudine este 
un fenomen negativ ori
unde ar apărea; dar ea este 
de-a dreptul nocivă atunci 
Cînd își pune amprenta pe 
activitatea organelor me
nite să vegheze la respec
tarea legii, la apărarea 
drepturilor cetățenilor, 13 
securitatea lor personală. 
Ce a făcut, în această si
tuație, serviciul care a e- 
mis ordinul de repartiție ? 
S-a mulțumit să semnale
ze procuraturii, printr-o a- 
dresă, că cetățeanul Papa 
Haralambie a ocupat abu-

de ministere noilor
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Reorganizarea administrativă a țării, urmărind simpli
ficarea aparatului de stat, concomitent cu întărirea efi
cienței sale, a dus la crearea de instituții noi și la mo
dificarea profilului altora. Nu este vorba doar de modi
ficări cantitative și de o nouă repartizare a diferitor 
instituții pe teritoriul țării, ci de noi metode de lu
cru, de un nou spirit, care accentuează democratismul 
sistemului socialist de conducere pe toate treptele sale, 

I promovînd în viață cu consecventă principiul după care 
instituția și lucrătorii ei trebuie să fie cît mai aproape de 
mase și în slujba acestora.

Cum a început activitatea noilor instituții județene ? 
Cît de eficientă și de operativă a fost îndrumarea din 
partea forurilor centrale ? încercăm să dăm răspuns la 
aceste întrebări, de cel mai larg interes, pe baza obser
vațiilor culese în cîteva instituții județene.

Iată-ne la Direcția de muncă și ocrotire socială Ar
geș. Acest nucleu administrativ reunește acum mai multe 
servicii : oficiul de prevederi sociale, inspectoratul de 
protecția muncii, direcția repartizării forțelor de muncă. 
Zilnic, vin la această instituție zeci și zeci de solici- 
tanți.

— Am primit sprijin, — ne spune ing. Vasile Călinescu, 
directorul acestei direcții, — din partea Ministerului 
Muncii, forul nostru tutelar. Ne-au fost trimiși specia
liști încă din primele zile. Au plecat însă prea repede,

, lăsînd unele probleme nerezolvate.
— La ora actuală, remarcă Elisabeta Stănculescu, șefa 

oficiului de prevederi sociale, nu se știe, de pildă, cine 
mai plătește ajutorul familial de stat. De ce ? Există un 
serviciu de asistență socială și la consiliul popular ju
dețean și există altul asemănător la direcția noastră. 
Oamenii se învîrt între aceste două servicii după drep
turi și nu se știe cine să le satisfacă. Nu este greu de 
găsit o soluție. Dar e necesar ca ea să fie de principiu, 
valabilă și aplicabilă în întreaga țară. Nu s-a precizat 
de asemenea încă modul de funcționare și drepturile co
misiei de contestații.

O activitate de al cărei bun mers este interesată li
teralmente întreaga populație; este aceea a deservirii co
merciale. Noul cadru organizatoric și anumite măsuri lua
te încă în cursul anului trecut au creat premisele pen
tru o substanțială îmbunătățire a deservirii. Iată ce spu
ne tov. Aurel Ilea, directorul Direcției comerciale ju
dețene Cluj : „Apreciem inițiativa luată de minister de 
a se consulta în prealabil cu direcțiile județene asupra 
măsurilor ce urmează a fi luate. Acum, de pildă, ne-a 
fost trimis spre consultare proiectul de hotărîre privind 
organizarea comerțului în piețe, tîrguri și oboare, pro
iectul cu privire la delimitarea atribuțiilor organelor 
comerciale, proiectul cu privire la reorganizarea și func
ționarea Ministerului Comerțului Interior etc. Au rămas 
încă nerezolvate unele probleme legate de buna apro-, 
vizionare cu anumite produse și care se pare că au un 
caracter mai general.

„Avem cîteva „principii orientative" — ne spunea Teo
dor Buga, director adjunct la Direcția comercială Plo
iești, dar ele sînt insuficiente. Se cere în momentul de 
față o delimitare precisă a sarcinilor, fixarea atribuțiilor 
direcției, a organizațiilor locale comerciale, a bazelor de 
desfacere, precum și corelarea lor cît mai judicioasă. Si
tuația de provizorat determină, dacă nu o stagnare — 
un interes scăzut, o răspundere mai slabă. Poate că aici 
trebuie căutată „cheia" neîndeplinirii planului de desfa
cere la textile, faptul că lipsesc unele produse din maga
zine etc. Ne preocupă pregătirea comercială a Văii Pra
hovei, în special, precum și a tuturor localităților din ju
deț. Dorim ca la Sinaia, Bușteni și Cîmpina, nemaivorbind 
de orașul Ploiești, să se vadă că ceva s-a schimbat, că 
măsurile largi inițiate de partid se concretizează operativ, 
prin aplicarea unor soluții inovatoare. în acest sens am 
dori să se concretizeze sprijinul din partea ministerului".

O experiență mai veche arată că nu odată inițiative 
bune luate în rețeaua comercială nu au avut eficiență 
deoarece s-au împotmolit, după un timp, în plasa bi
rocratismului. Nu ne paște cumva și acum un asemenea 
pericol ? Este justificat să ne întrebăm astfel, atunci cind

■ ; s1

> .■•'■■jFL. 1
teta

crIP gteO
I

Bl

iă

si-'S
■ iii

f

■

ni se arată un dosar cu peste 40. de propuneri, formulate de 
lucrătorii direcției comerciale a județului Argeș, pentru 
înlăturarea — cu sprijinul M.C.I. — a anumitor ma
nifestări de birocratism care le încurcă activitatea. Iată 
cîteva mostre : este în vigoare și acum dispoziția, con
form căreia aprobarea privind utilizarea unor anumite 
uniforme la personalul din magazine, restaurante, hote
luri să fie dată de Ministerul Comerțului Interior și de 
Ministerul Finanțelor. Pentru ce e nevoie de un „arbi
tru vestimentar" ? Sau altă anomalie : ca să se înfiin
țeze sau să' se desființeze o unitate (fie că este sau nu 
rentabilă), direcțiunea trebuie să aibă si acum consim- 
țămîntuL forului tutelar. Angajarea de personal sezonier 
cu gestiune intră și acum în competenta Ministerului 
Comerțului Interior. In felul acesta este aglomerat și 
ministerul respectiv și se știrbește din inițiativa direc
țiilor operative.

Acum, la început, în aproape toate sectoarele de ac
tivitate, se ridică numeroase probleme de ordin orga- 
nizatorico-financiar. „Ne descurcăm — afirmă optimist 
medicul Ion Pănescu, directorul Direcției sanitare ju
dețene Prahova. Dar imprecizia unor indicații poate da 
loc la interpretări greșite. De pildă, nouă nu ne este 
clar cum stăm cu bugetul sanitar al municipiului Plo
iești. Rămîne la municipiu ? Treoe în administrația di
recției județene ? Avînd în vedere organizarea rațională 
și operativă a activității sanitare socotim că este bine ca 
forul județean să-1 administreze. Indicațiile primite con
verg în acest sens, dar nu sînt clare. Simțim nevoia și 
a unor precizări privind întărirea legăturilor funcționale 
între circumscripția medicală, policlinică, spital și di
recție ; deocamdată, cele administrativ-financiare se cer 
imediat puse la punct. Nu vrem desigur să fim dădăciți, 
dar dorim să primim un ajutor concret și calificat".

Probleme organizatorice numeroase ridică activitatea 
inspectoratelor școlare ’ județene. „Deși am fost ajutați de 
către delegați ai Ministerului învățămîntului în multe 
probleme, subliniază tov. Ion Bindea, inspector general 
al Inspectoratului școlar județean Cluj, — au apărut une
le pe care nici acești delegați nu au reușit să le rezolve, 
și nici ministerul nu ne-a dat încă un răspuns clar. Nu 
s-a lămurit cine ține evidența cărților de muncă ale ca
drelor didactice din afara orașului Cluj _— peste 4 500 la 

* număr. Ministerul spune că această evidență să fie ți
nută la județ, dar această treabă presupune un volum 
mare de muncă pe care nu are cine s-o presteze acolo. 
Noi am propus ca această evidență să se țină la școli. 
Dar, nu am primit încă răspuns. O altă problemă : di
rectorii școlilor trimit la inspectorat statele de salarii care 
trebuie verificate în termen de cinci zile. Practic n-are 
cine să facă această operație. în consecința : întîrzieri, 
erori. Am propus ca aceste verificări să fie făcute de 
către directorii școlilor pe răspunderea lor".

Din investigația noastră care a cuprins si conducerea 
la nivelul județului a industriei locale, a agriculturii, a 
gospodăriei comunale și a culturii, a cooperației mește
șugărești ș. a. se desprinde faptul că este nevoie de mâi 
multă operativitate în îndepărtarea unor frîne și defi
ciențe, astfel încît efervescența creatoare care a cu
prins noile consilii județene să contribuie la ridicarea 
activității locale ia un nivel mai înalt, la folosirea mult 
mai eficientă a cadrelor existente, la rezolvarea compe
tentă a tuturor problemelor pe care le ridică viața de 
zi cu zi.

Forurile centrale, răspunzînd dorinței instituțiilor Ju
dețene, sînt chemate să sprijine actuala efervescență 
printr-o îndrumare competentă, unitară și calificată, să 
împiedice cuibărirea rutinei și birocratismului, și, în 
special, să ducă înainte procesul inițiat de partid de 
continuă lărgire și dezvoltare a democrației noastre so
cialiste în toate verigile aparatului de stat.Anchetă realizată de Al. PLAIEȘU,

C. CĂPRARI Gh. CIRSTEA, Al. MU» 
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Din noile construcții clujene — cartierul Gheorghieni
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ziv o locuință. în loc să 
se intereseze îndeaproape, 
să apeleze insistent la or
ganele procuraturii și ale 
miliției pentru a curma un 
act ilegal, în loc să aducă 
la cunoștința forului supe
rior, Consiliul popular al 
Sectorului, flagranta încăl
care a legii, serviciul a în
locuit toate aceste demer
suri necesare și obligatorii 
printr-o hîrtie al cărei curs 
nu l-a mai urmărit. Oare 
nu ar fi fost firesc ca îm
preună cu procurorul $t. 
Dumitrescu să meargă la 
locuința infractorului și re
prezentantul organului de 
miliție — apărătorul liniș
tii publice și al drepturi
lor cetățeanului ? Oare și 
în acest caz personajul a- 
buziv al acestei triste isto
rii ar mai fi alungat de la 
ușă pe reprezentantul 
procuraturii ?

Atitudinea de „neinter

venție" este dăunătoare 
bunului mers al treburilor 
publice. Semnalăm, în a- 
ceastă ordine de idei, 
cazuri cînd organele de mi
liție, solicitate să intervină 
pentru a imobiliza un huli
gan, a apăra O familie te
rorizată în puterea nopții, 
a reinstaura ordinea în
tr-un loc public, se men
țin în espectativă. Atunci 
cine este îndrituit s-o fa
că ? — își pune întrebarea, 
pe bună dreptate, cetățea
nul.

Lucrătorul de miliție este 
omul însărcinat de socie
tate să mențină ordinea 
publică de. cîte ori ea este 
încălcată, este omul însăr
cinat «ă vegheze securita
tea, avutul, onoarea noas
tră ori de cîte ori se află 
amenințate. Este semnifica
tivă atitudinea lui Hara
lambie Papa care la eva
cuarea silită ce s-a efec

tuat în ziua de 30 martie 
s-a împotrivit lucrătorilor 
de miliție, refuzînd să des
chidă ușa. Faptul reflectă 
o mentalitate din neferici
re mult prea răspîndită : 
„Nu-mi comandă mie ni
meni. Fac ce vreau. Le
gea sînt eu !“

Legea nu e nimeni, cetă- 
țene Papa 1 Legea sîntem 
toți, e vbința societății.

Respectarea legalității so
cialiste nu este, nu poate 
fi obiect de tranzacție. O 
colectivitate în care dom
nește un înalt spirit cetă
țenesc se distinge, în pri
mul rînd, prin aceea că dis
pozițiile legii nu sînt puse 
în discuție. Necesitatea res
pectării disciplinei civice^ 
este elementară ; ea indi
că însuși gradul de civi
lizație la care a ajuns o 
societate. Cunoscuta zi
cală ,.unde-i lege nu-i 
tocmeală" s-a născut în

tr-o orînduire în care 
multe legi erau îndrep
tate împotriva omului 
simplu și totuși s-a răspîn- 
dit și a intrat în conșțiințe. 
Pentru ce atunci astăzi, 
cînd legile sînt alcătuite de 
popor pentru *ț>opor, apar 
cazuri unde zicala pare a 
suna „unde-i lege e toc
meală" ?

Nu putem să nu facem 
o legătură între ciudata 
concepție despre legalitate 
pe care o împărtășesc unii 
cetățeni și indiferentismul 
manifestat de unii funcțio
nari atunci cînd este vorba 
de impunerea punctului de 
vedere al legii. Cum să nu 
se împotrivească Papa or
ganelor de miliție dacă 
timp de o lună de Ia comi
terea unei ilegalități, a u- 
nui abuz n-a fost deranjat 
de nimeni ? Cum să nu a- 
jungă el la concluzia că 
supunerea față de lege este 
benevolă — „cine vrea 
se supune,- cine nu, 
nu..." — dacă a văzut timp 
de o lună de zile că un act 
legal, un ordin de reparti
ție, nu valorează, practic, 
nimic ? Sînt vinovați' pen
tru crearea și nașterea a- 
cestei mentalități în primul 
rînd funcționarii care nu 
si-au făcut datoria cu fer
mitate, care au permis ne- 
respectarea legalității so
cialiste.

Si nu se poate să nu ve
dem aici și partea de vină 
ce revine educației cetă
țenești. Să presupunem 
că cetățeanul Papa ar fi 
fost mai întemeiat decît ce- 
tățeana Ștefan să primeas
că acest ordin de reparti

ție. Nu l-a primit însă el; 
este acesta un motiv ca 
să-și facă dreptate singur? 
Să intre samavolnic în lo
cuință ? „Trăim între oa
meni, nu între fiare" — se 
spune. Se mai Uită însă, pe 
ici, pe colo.

Să recapitulăm : după ce 
un număr de funcționari 
nu își fac datoria — și nu 
ni sc pare inutil să amin
tim că ei își cîștigă exis
tența, primcso salariu ca să 
vegheze la respectarea le
galității — un cetățean le
zat ajunge la cele mai 
înalte foruri de partid și 
abia acolo își află drepta
tea. Astăzi cazul Elenei 
Ștefan este rezolvat. Dar 
este oare nevoie ca pentru 
flecare caz nerezolvat da 
către funcționari indife
renți să intervină forul cel 
mai înalt al țării ? Este 
inadmisibil ca, săptămîni și 
luni de zile, birocratismul 
să roadă între angrenajele 
lui energii omenești, nervi, 
sperahțe, să meargă măci- 
nînd o ființă omenească 
pentru un lucru rezolvabil 
în două ore. Care este e- 
tica acestor funcționari ? 
Cum se justifică ei fată da 
societate ?

Credem că sîntem în a- 
sentimentul opiniei publice 
cerînd ca problemele ridi
cate în articolul de față să 
fie analizate cu toată răs
punderea de către cei che
mați să le rezolve. Respec
tarea legalității socialiste 
este cheia de boltă a spiri
tului civic — iar consolida
rea acestui respect o dato
rie fundamentală a fiecă
rui cetățean.

Rom%25c3%25a2niei.de
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Creșterea efectivelor de 

animale și a producției de 
carne, lînă, lapte, ouă, este 
condiționată de asigurarea 
unor rații furajere’ echili
brate, cu un raport optim 
între substanțele energeti
ce și proteine. în mod fi
resc, fiecare unitate agri
colă, fiecare gospodar pri
ceput, pornind de la efecti
vele de animale și produc
țiile prevăzute, calculează, 
de la bun început, cantită
țile și sortimentele de nu
trețuri necesare, mijloacele 
de obținere a acestora. 
Deși balanțele furajere, 
prin lucrările de planifi
care au fost întocmite cu 
luni de zile în urmă, acum 
este timpul cînd, în fiecare 
județ și în fiecare unitate 
agricolă de stat sau coope
rativă agricolă, trebuie să 
se ia măsuri pentru asigu
rarea lor, cu atît mai mult 
cu cît, în multe unități, an 
de an se resimte negativ 
deficitul de nutrețuri. Po
trivit datelor furnizate de 
specialiștii din Direcția ge
nerală a creșterii animale
lor din Consiliul Superior 
al Agriculturii, și în acest 
an balanța furajelor este 
deficitară la principalele 
sortimente — masă verde, 
suculente, fînuri, concen
trate — existînd surplusuri 
la nutrețurile grosiere. în 
scopul ameliorării acestei 
situații, au fost luate o se
rie de măsuri pentru extin
derea plantelor de nutreț 
valoroase și îndeosebi lu
cernă a cărei pondere creș
te în totalul suprafețelor 
destinate bazei furajere. 
Totodată în cooperativele 
agricole se vor extinde cul
turile de soia pe circa 48 000 
de hectare, ca și alte plan
te valoroase, cum sînt ma
zărea, trifoiul, borceagu- 
rile etc.

în prezent, ne aflăm în 
plină campanie de însămîn- 
țare a culturilor din prima 
epocă, dintre care o pon
dere însemnată o au plan
tele de nutreț. în județele 
din sudul și vestul țării în- 
sămînțarea acestor culturi 
este avansată, iar în multe 
locuri s-a încheiat. Din 
semnalările de pe teren re
zultă însă că într-o serie 

, de cooperative agricole se 
■continuă practica dăună
toare din anii trecuți, cînd 
plantele furajere au fost 
amplasate departe de locul 
de consum. Raidurile-an- 
chetă întreprinse arată că, 
deși perioada optimă de în- 
sămînțare Ia majoritatea 
plantelor furajere a trecut, 
nici pînă în prezent nu au 
fost asigurate peste tot se
mințele necesare. Este ade
vărat că unele din acestea 
lipsesc, dar la unele specii 
valoroase, obținute cu mari 
cheltuieli pe loturile se- 
mincere, nu s-au găsit nici.

pentru masă verde, pe su
prafețele destinate bazei 
furajere, din dispoziția or
ganelor agricole i s-a 
schimbat destinația. Din a- 
ceastă cauză . pentru a nu 
ajunge la un gol de fu
raje, cooperativele agrico
le cultivă plante mai pu
țin valoroase, cum este, de 
pildă, secara. Or, a cultiva 
zeci de mii de ha cu se- __ ____ , ______ .____
cară, masă verde,* cu o* pe- ' tîmplă în alte părți, ci au 

căutat soluții de reme
diere. Anul acesta, în co
operativele agricole s-au 
însămînțat alte 5 500 ha cu 
lucernă, suprafața cu acea
stă valoroasă cultură ajun- 
gînd la 27 000 ha. De ase
menea, se cultivă circa 8 000 
ha cu mazăre pentru furaj.

constatat că, în multe coo
perative agricole, s-a pre
văzut un deficit de 35 la 
sută la masă Verde și 40— 
50 la sută la suculente. 
Constatări asemănătoare se 
pot face și în alte județe, 
ca Gorj, Iași etc. Important 
este că, în județul Ilfov or
ganele agricole nu s-au 
mulțumit să constate situa
ția amintită, așa cum se în-

rioadă prea scurtă de folo
sire, în comparație cu grîul 
furajer sau diferite a- 
mestecuri, înseamnă pa
gubă cu bună știință.

Una dintre cele mai mari 
resurse de echilibrare a 
balanței furajelor o repre
zintă extinderea culturilor

' ' ' ț \

existente oriunde se cresc 
animale. în aceste condiții 
producția de lapte a vaci
lor a fost dublă față de cît 
se 
Din 
10 
șuni 
ple modele în număr de 
cîteva zeci, nereușindu-se 
ca măcar să se numere cu 
sutele. Ele atestă numai 
potențialul ridicat al pajiș
tilor dar, din cauza supra
feței reduse, nu au o in
fluență prea mare în 
lanța furajelor.

De ce nu se extinde 
perlența valoroasă ? 
explicațiile furnizate 
tov. ing. Nicolae Barbu, vi
cepreședinte al Consiliului

realiza în 
păcate, în i 

ani asemenea 
model au rămas sim-

trecut, 
ultimii 
i pă-

ba-
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BALANJEI FURAJERE
irigate de plante de nu
treț și îndeosebi a lucer- 
nei, care produce cea mai 
mare cantitate de proteine 
la hectar cu prețul de cost 
cel mai scăzut. Această 
plantă poate contribui la 
valorificarea superioară a 
nutrețurilor energetice, 
Tocmai de aceea, în acest 
an s-a prevăzut ca în co
operativele 
irige 50 000 
cernă.

La prima 
suprafață pare mulțumi
toare, dar analizînd situa
ția în amănunțime 
că peste 50 la sută 
cerna irigată este 
trată în numai trei 
Ilfov, Ialomița și ____
man. în cooperativele a- 
gricole din alte județe, Ar
geș, Olt, Constanța, Dolj, 
Buzău și altele, suprafe
țele cu lucernă irigată sînt 
extrem de mici.

Reanalizînd balanța fu- 
....... ....., „„ „ „„ rajelor, Direcția agri- 
pînă acum beneficiari.'- Pe'"' cola județeană Ilfov a 
loturile semincere ale Di
recțiilor agricole Botoșani, 
Suceava, Constanța s-au 
produs zeci de tone de se
mințe de sparcetă care nu 
au desfacerea asigurată. 
Pînă de ciirind existau 70 
de tone de semințe de spar
cetă la Agrosem și 61 de 
tone sub egida direcțiilor 
agricole. Or, este cunoscut 
că pe coastele dealurilor 
sparceta poate da producții 
mari de 20—30 de tone de 
masă verde la hectar, cu 
un conținut bogat în pro
teină, adică de cîteva ori 
mai mult decît oricare alte 
culturi. în plus, această 
plantă perenă poate fi uti
lizată ca mijloc de preve
nire a eroziunii solului pe 
zeci de mii de hectare de 
pante din zona dealurilor 
situate în podișul Moldo
vei sau Transilvaniei. A- 
ceastă situație se datorește 
proastei organizări a. acti
vității în sectorul bazei fu
rajere, lipsei de colaborare 
dintre unitățile Agrosem și 
cooperativele agricole care 
au nevoie de semințe. Din 
această cauză, în județe ca 
Iași, Vaslui, Cluj ș.a. în- 
tîlnim asemenea situații 
cînd pe terenuri în pantă 
se cultivă plante ce dau 
abia 1'000—1 500 de unități 
nutritive la hectar, în timp 
ce semințe de sparcetă ră- 
mîn în depozitele Agrosem.

Conducătorii multor uni
tăți agricole socialiste sus
țin că nu au furaje pentru 
că nu există suprafețe, lu
cru în mare măsură ade
vărat. Dar nu este mai pu
țin adevărat că, anul tre
cut, producția de furaje la 
hectar a fost redusă, fiind 
de numai 3 650 kg fîn de 
lucernă, 2 843 kg fîn de tri
foi, 3 237 kg fîn de borceag, 
16 340 kg rădăcinoase. De ce 
se mențin la un nivel atît 
de scăzut producțiile medii 
la plantele furajere ? O a- 
naliză efectuată la coope
rativele agricole din Șer- 
bănești, Costache Negri și 
alte unități din județul Ga
lați arată că pentru plan
tele furajere au fost rezer
vate cele mai slabe tere
nuri, pe care nu s-au apli
cat, la nivelul cuvenit, lu
crările agrotehnice și nu 
s-au dat decît sporadic în
grășăminte naturale sau 
chimice. Această situație 
se menține și anul acesta 
îndeosebi într-o serie de 
cooperative agricole din 
județele Argeș, Dolj și al
tele.

Intre multiplele cauze 
care determină carențe în 
asigurarea alimentației a- 
nimalelor, se numără și 
faptul că nu se folosesc nici 
pe departe metodele mo
derne în cultivarea plan
telor furajere, încă nu a 
fost stabilită tehnologia de 
cultivare, recoltare, produ
cere a semințelor etc. Este 
cazul să amintim că, din 
cauza concepțiilor eronate 
ale unor specialiști agricoli 
despre rolul și însemnăta
tea plantelor de nutreț, in 
comparație cu alte culturi, 
s-a ajuns la unele măsuri 
arbitrare privind structura 
culturilor de pe suprafețele 
destinate bazei furajere. 
Astfel, în unele .coopera
tive agricole din județul 
Constanța la grîul semănat

agricole să se 
hectare cu lu-
vedere această

rezultă 
din lu- 
concen- 
județe : 
Teleor-

Pentru realizarea unei pro
ducții mari la ha anul a- 
cesta se vor iriga 12 000 ha 
lucernă.

O pondere însemnată în 
balanța furajelor au pă
șunile și fînețele naturale. 
De pe cele 4,2 milioane ha 
de pajiști naturale anul tre
cut s-au realizat în medie 
numai 4 273 kg masă verde 
și abia 1682 kg fîn. Nu este 
posibil să se realizeze mai 
mult ? Cooperativele agri
cole din Batoș, Tăut și 
Talpoș, județul Bihor, da
torită aplicării în complex 
a lucrărilor de îmbunătă
țire — curățiri, fertilizare, 
tarlalizare etc. — pe o su
prafață de 900 ha au rea
lizat în medie 37 000 kg 
masă verde la ha. Unii sînt 
tentați să creadă că aici 
s-au dat îngrășăminte chi
mice cu nemiluita. Este 
adevărat că s-a adminis
trat și azotat de amoniu, 
dar pe lingă aceasta s-au 
folosit intens îngrăsămin- 
tele organice semilichide.

(Urmare din pag. I)
Se înțelege că toate acestea au in
fluențat negativ prețul de cost al 
produselor.

Să vedem cum stau lucrurile la 
Uzina chimică Valea Călugărească.

— La instalația de sulfat de so-, 
diu, consumul specific de materie 
primă este depășit din cauza pierde
rilor prin cruste și slamuri, și 
chiar prin scurgeri de soluție — a 
precizat ing. Ion Strugariu, șeful 
serviciului cercetări din această în
treprindere.

Șeful serviciului tehnic al acele
iași uzine, ing. Vasile Degeratu, a a- 
dus în discuție o chestiune deosebit 
de delicată, pentru solutionarea că
reia colectivul întreprinderii se zba
te în zadar de cîtiva ani : „Depă
șim sensibil consumurile specifice de 
materiale și utilități, iar prețul de 
cost al produsului finit — sulfatul 
de sodiu — este cu circa 30 la sută 
mai mare decît cel înscris în pro
iect, deoarece funcționează azi doar 
instalația de sulfat de sodiu din fos- 
fogips ; cea care trebuia să prelu
creze leșiile reziduale, recepționată 
încă din 1956, nu produce. Din a- 
ceastă cauză, diferite cheltuieli se 
împart pe o producție mai mică și 
prețul de cost crește".

Am întrebat: de ce nu funcțio
nează instalația respectivă ?

— Pentru că ea se bazează pe o 
tehnologie nouă, proprie, iar cînd 
s-a trecut de la faza laborator la faza 
industrială, adică atunci cînd s-a 
construit instalația, au apărut mari 
dificultăți' în functionarea utilajului 
— ne-a spus tov. Aurel Banu, di
rectorul uzinei. Acum, această insta
lație a fost dezafectată de orice sar
cină de plan, rămînînd să servească 
pentru încercări. '

Este de neînțeles ușurința cu care 
forurile _de resort din Ministerul In
dustriei 'Chimice au renunțat. cu 
bună știință, la fructificarea unei in
vestiții de cîteva milioane de lei. Dar 
atît în cazul de față, cît și în cel al 
instalației de antipiretice de la Uzina 
de medicamente București, amînarea 
termenelor de realizare a indicato
rilor calitativi, de eficienta econo
mică, este consecința unor greșeli de 
concepție. Instalația de sulfat de 
sodiu din leșii a fost proiectată și 
realizată numai pe bază de cercetări 
de laborator, iar cea de-a doua și 
pe baza unor experimentări într-o 
stație-pilot, fără să se treacă însă 
prin faza de cercetare semiindus- 
trială. absolut necesară pentru elu
cidarea tuturor problemelor de or
din tehnologic și constructiv. „Tri
butul" plătit pentru superficialitatea 
dovedită la aprobarea acestor inves
tiții este foarte mare : devizul inițial 
al lucrărilor s-a umflat cu sute de 
mii și chiar milioane de lei cheltuiți 
pentru procurarea de noi utilaje și 
efectuarea a tot felul de încercări. 
Iar în prezent se pierd alte milioane 
de lei prin depășirea prețului de 
cost al producției.

Anumite cadre de la Institutul 
IPROCHIM din Capitală, — unde 
am continuat investigațiile — au adus 
ca argument pentru deficientele în 
realizarea indicatorilor proiectați în
tr-o serie de întreprinderi ale indus
triei chimice marea varietate și cu
noașterea incompletă a specificului

Superior al Agriculturii, 
rezultă că după ce au pri- 

■ mit pășuni în folosință 
multe cooperative agricole 
nu numai că nu au aplicat 
lucrările de îmbunătățire 
recomandate, dar nici pe 
cele de întreținere strict 
necesare. Din această cauză 
producția de iarbă a stag
nat sau chiar a scăzut. Pînă 
în anul 1962 s-au aplicat 
lucrări de îmbunătățire pe 
500 000 ha de pășuni natu
rale, costul acestora însu- 
mînd mai multe sute de mi
lioane de lei. Urmează ca 
lucrări asemănătoare să fie 
luate de la început, bineîn
țeles, cu alte milioane. Pe 
izlazurile date în folosință 
cooperativelor agricole, pot 
și trebuie să se aplice lu
crări ameliorative, întrucît 
membrii acestor unități sînt 
beneficiari ai producției 
suplimentare de carne, 
lapte etc. ce se realizează.

Deficitul balanței fura
jelor, la capitolele masă 
verde si. fînuri eșț'e ip .măre.

măsură determinat de 
mentalitatea greșită că 
„iarba crește oricum". A- 
ceasta explică de ce se per
petuează de la un an la 
altul o serie de anomalii 
privind gospodărirea pa
jiștilor naturale. în timp 
ce, în mod firesc, pentru 
plantele de cîmp se des
fășoară ample campanii a- 
gricole, rareori se între
prind acțiuni privind ame
liorarea pajiștilor. Or, în 
multe județe ca Maramu
reș, Hunedoara, Harghita 
și altele, unde pășunile au 
o mare pondere în structura 
suprafețelor agricole și de
sigur în structura balanței 
furajelor, este indispensa
bil ca direcțiile agricole, 
uniunile cooperatiste, con
ducerile unităților agricole, 
să-și concentreze efortu
rile pentru a antrena ma
sele de crescători de ani
male la executarea lucră
rilor de ameliorare a pajiș
tilor. Pînă în prezent, la 
Consiliul Superior al Agri
culturii nu se cqnoaște ce 
se face sau nu în acest an 
pe milioane de ha de pa
jiști. Postura de „cenușă
reasă" care este rezervată 
acestei mari bogății a țării 
pe care o reprezintă pa
jiștile naturale, chiar dacă 
nu este rezultatul unei 
concepții exprimate, se 
poate totuși lesne cons
tata din modul de neîn
țeles în care este asigurată 
și folosită baza materială 
necesară. Spre exemplu, 
din cele 1 161 500 tone de 
îngrășăminte chimice re
partizate cooperativelor 
agricole numai 55 000 tone 
se dau pentru producția de 
furaje de pe întreaga su
prafață de pajiște exis
tentă, la care se adaugă 
861 mii ha plante de nutreț 
cultivate în cooperativele 
agricole. Este extrem de 
puțin dacă luăm în consi
derare faptul că un singur 
kg de azotat de amoniu 
poate asigura un spor de 
15—20 kg masă verde, su
ficientă pentru obținerea a 
4—6 litri de lapte.

După cum se vede există 
multiple posibilități neva
lorificate pentru echilibra
rea balanței furajelor. în 
prezent este necesar ca orga
nele agricole județene, con
ducerile unităților agricole 
să analizeze' toate posibili
tățile pentru mărirea pro
ducției de furaje și îmbu
nătățirea' el calitativă, să 
ia măsuri operative pentru 
ca însămînțarea plantelor 
de nutret. aplicarea lucrări
lor ameliorative pe pajiști 
să fie impulsionate, să se 
asigure respectarea meto
delor agrotehnice specifice 
în scopul asigurării unei 
alimentații cît mai rațio
nale a șepteluluî.

G BORDEIANU

Mersul 

lucrărilor 
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primăvară

însămînțările de primăvară se 
desfășoară cu intensitate în întreaga 
țara. Pe baza datelor centralizate la 
Consiliul Superior al Agriculturii re
zulta că pînă la 31 martie s-au se
mănat 1 287 009 ha. Au terminat se
mănatul culturilor din prima epocă 
cooperativele agricole din județele 
Brăila, Buzău, Dolj, Galați, Ialomița, 
Ilfov, Mehedinți și Vrancea. în Tran
silvania și Moldova s-au obținut re
zultate mai bune la însămînțarea 
culturilor din prima epocă în jude
țele Mureș, Cluj și Suceava. în ce
lelalte județe din aceste zone — Bo
toșani, Brașov, Covasna, Harghita, 
Hunedoara, Iași, Vaslui, Maramureș 
— desprimăvărarea tîrzie nu justi
fică întîrzierea însămînțărilor, deoa
rece în ultima vreme au fost con
diții bune pentru a se lucra în cîmp. 
Trebuie terminat grabnic în- 
sâmînțatul sfeclei de zahăr In Jude
țele Covasna și Harghita, ai fiorii- 
soarelui în județele Botoșani, Caraș- 
Severin, Iași și Vaslui, iar a! carto
filor timpurii și de vară în județele 
Suceava, Covasna, Brașov, Neamț 
și Cluj. Ținînd seama că arborii au 
pornit în vegetație, este necesar să 
fie grăbit plantatul pomilor fructi
feri, această lucrare făcîndu-se In 
cooperativele 'agricole doar în pro
porție de numai 59 la sută. Trebuie, 
de asemenea, urgentată plantarea 
viței de vie și, totodată, lucrările de 
îngrijire în vii și livezi de care de
pinde în mare măsură realizarea 
producției prevăzută în acest an, 
iar unitățile producătoare să bene
ficieze de noul regim stimulativ de 
vînzare a strugurilor.

Deoarece în unele zone cum sînt 
sudul Munteniei, Olteniei și Dobro- 
gei, sud-vestul Banatului tempera
tura solului a crescut, Consiliul Su
perior al Agriculturii a recomandat 
ca în aceste zone să înceapă se
mănatul porumbului. In toate jude
țele trebuie să se desfășoare din 
plin plantatul cartofilor d« toamnă.

In secția melanjeria a Filaturii de lînâ pieptănată din Capitală 
Foto : Agcrpres

Metamorfoze 
în lumea șantierelor
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proceselor tehnologice noi din a- 
ceastă ramură. Aceasta este o reali
tate evidentă. Evoluția rapidă a 
tehnicii și complexitatea mare a 
acesteia în domeniul industriei chi
mice nu pot constitui totuși o justi
ficare plauzibilă pentru lipsa de dis- 
cernămînt în alegerea tehnologiilor, 
în contractarea echipamentului și 
utilajelor din tară și din import. „La 
aceasta se adaugă. încă un element
— ne-a spus tov. ing. Constantin 
Cîrlogan, directorul acestui institut
— și anume, modul defectuos 
în care se selecționează și se 
pregătesc cadrele pentru noile o- 
biective. Nu este pentru nimeni un 
secret că la Combinatul petrochimic 
din Ploiești și în alte întreprinderi 
ale industriei chimice, productivita

tie de sută la sută, adică întregul 
personal al uzinei a trebuit să fie 
înnoit prin plecarea cadrelor mai 
vechi. Situația care s-a creat aici nu 
se regăsește integral în alte unități 
din această ramură, dar fenomenul 
în sine, al fluctuației mari, este ge
neral. De aceea, nici un efort nu este 
prea mare pentru a pune capăt aces
tui fenomen, iar Ministerul Industriei 
Chimice și alte organe economice 
centrale au datoria de a găsi cele 
mai bune soluții pentru sprijinirea 
întreprinderilor în acest scop.

Nu este greu de demonstrat cît de 
greșită este concepția potrivit căreia 
unii _ conducători de întreprinderi 
consideră că, dacă au atins capaci
tatea proiectată, au făcut de-acum 
totul, scăpînd din vedere celelalte

ignorați 
în industria 
chimică

tea muncii este mult mai mică în 
comparație cu cea realizată în uni
tăți similare din alte țări. Motivul e 
simplu : s-a înrădăcinat la noi o 
practică cu totul greșită potrivit că
reia calificarea insuficientă să fie 
suplinită printr-un plus de personal. 
Dacă la un punct de comandă este 
necesar un operator chimist experi
mentat. conducerile întreprinderilor 
pun acolo trei oameni cu o calificare 
mai slabă. Realitatea arată că cei 
trei oameni se încurcă unul pe altul, 
iar efectul pentru producție nu este 
cel scontat".

Fără nici o exagerare se poate a- 
firma că dereglările în funcționarea 
unor obiective noi din industria chi
mică își au originea tocmai în nea
junsurile în pregătirea cadrelor de 
muncitori, maiștri și tehnicieni. La 
aceasta se adaugă și inexplicabila 
lipsă de grijă pentru stabilitatea și 
permanentizarea cadrelor gata for
mate. Este limpede, de pildă, de ce 
la Uzina de medicamente din Capi
tală se prelungește nejustificat de 
mult „odiseia" însușirii noilor teh
nologii, dacă avem în vedere că in ' 
anul trecut a existat aici o fluctua-

laturi care caracterizează în cel mai 
înalt grad eficienta economică a ac
tivității productive — prețul de cost, 
rentabilitatea producției, productivi
tatea muncii și calitatea produselor. 
Doar realizarea volumului produc
ției nu dă întreaga imagine a roade
lor ce se scontează de pe urma in
vestițiilor făcute. Deopotrivă trebuie 
realizați și indicatorii economici, 
pentru că ei reflectă în ce condiții 
și cu ce rezultate se obține produc
ția și. in ultimă instanță, aportul fie
cărei întreprinderi la creșterea ve
nitului naționai.

Anacronismul acestei concepții este 
agravat de încercarea unor condu
ceri de întreprinderi de a consacra 
decalajul ce s-a creat între nivelul 
producției și cel al indicatorilor eco
nomici prin recaloularea parametri
lor proiectați. Cu alte cuvinte, după 
paravanul unor motive a căror obiec
tivitate este în multe cazuri sub un 
mare semn de întrebare, se caută 
a se coborî „ștacheta" acestor indi
catori la o cotă care să poată fi cu 
ușurință trecută. Conducerea Com
binatului petrochimic Ploiești, de 
exemplu, a întocmit o asemenea lu

crare în care a propus ca prețul de 
cost din proiect la etilenă să fie de 
3 072 lei pe tonă (am amintit mai 
sus că în ianuarie și februarie a.c. 
s-a realizat un preț de cost în jurul 
a 2 800 lei pe tonă), iar la polietilenă 
de 6 714 lei pe tonă (realizat în ia
nuarie a.c. 5 891 lei. iar în februarie 
5 845 lei pe tonă).

Propuneri similare s-au făcut și 
pentru ceilalți parametri proiectați. 
Simpla examinare a cifrelor prezen
tate arată că, dacă vor fi aprobate, 
combinatul ploieștean va apare din- 
tr-o dată că și-a atins și depășit toți 
indicatorii din proiect, fără să mai 
depună vreun efort în plus. De ne
înțeles este însă faptul că proiec
tantul și-a însușit integral acest 
punct de vedere, iar consiliul teh- 
nico-ștlințific din minister a aprobat 
lucrarea respectivă și a trimis-o la 
Comitetul de Stat al Planificării și 
la alte organe economice centrale 
pentru avizare.

Acesta nu este un caz singular. A 
apărut în ultimele luni o adevărată 
„epidemie" de propuneri pentru asa- 
zisa „reactualizare" a indicatorilor 
tehnico-economici proiectați la dife
rite obiective ale industriei chimice 
— Uzina chimică Valea Călugăreas
că, Uzina de aluminiu Slatina, Uzina 
de medicamente și uzina „Neferal"- 
București etc. în total, la aproape 
30 de obiective s-a depus și se de
pune /încă multă sudoare pentru a 
convinge organele în drept că azi 
sînt alte condiții decît cele de acum 
unul, doi sau trei ani și că indica
torii tehnico-economici de proiect 
trebuie neapărat modificați. Nu în 
sensul îmbunătățirii lor, cum normal 
ar fi, ci nentrfi diminuarea Io11. 
Aceasta este o dare înapoi de la cri
teriile de eficientă economică avute 
în vedere Ia aprobarea investițiilor 
pentru construirea obiectivelor res
pective și este necesar C3 ministerul 
și organele economice centrale să 
analizeze cu toată răspunderea fie
care caz în parte procedînd în a- 
ceastă privință cu maximum de dls- 
cernămînt.

Forurile de resort din Ministerul 
Industriei Chimice apreciază că pro
blema atingerii parametrilor proiec
tați la noile instalații chimice este 
azi în centrul atenției la toate nive
lurile : în întreprinderi, institute de 
proiectări și de cercetări, în direc
țiile generale din minister. S-au con
stituit colective puternice de specia
liști care examinează situația de la 
fiecare instalație șl capacitate nouă, 
stabilesc planuri de măsuri, iar în 
cadrul ministerului s-a creat recent 
un organism de lucru a cărui sar
cină expresă este coordonarea ți 
urmărirea întregii activități ce se 
desfășoară în acest. domeniu, subor
donat direct unui adjunct de minis
tru.

Considerăm că lucrurile trebuie 
privite cu toată răspunderea cuvenită 
și luate măsuri energice și radicale 
pentru înlăturarea hotărîtă a defi
ciențelor, a stărilor de lucruri nega
tive care provoacă pierderi economiei 
naționale. Numai astfel întreprinde
rile din industria chimică intrate în 
funcțiune în ultimii ani vor reuși să 
se angreneze efectiv în efortul gene
ral de ridicare a eficienței economi
ce, pentru perfecționarea întregii ac
tivități productive.

unde, retribuit bine, muncind în- 
tr-un ritm mai egal ; cazul său nu 
e singular. De ce preferă totuși Lo
trul ? Pentru că e o lucrare de mare 
amploare și frumusețe tehnică. Ten
tația gloriei ar fi puerilă, fiindcă 
o mare hidrocentrală, o dată termi
nată, nu glorifică doar un singur 
nume, opera tuturor se încorporează 
naturii, într-un anonimat măreț. En
tuziasmul oamenilor de la Lotru e 
imul dedus, nu unul afirmat doar 
de ei ; mai puternic, deși mai „ne
poetic" pentru auzul îneîntat de cu
vinte. Caligrafia metaforelor suferă 
prefaceri; dacă cineva vrea să re
producă exact limbajul curent al Lo
trului își încarcă bloc-notesul de 
prozaism ; „să fie făcut cu cap", „să 
aibă organizare", „să meargă șnur" 
sînt expresii favorite în limbajul de 
șantier, alături de altele, care cen
zurează toate divagațiile nepractice : 
„din păcate, costă scump !“, „ne arde 
ia buzunar" (ultima, ușor pitorească). 
Acest, limbaj demodează brusc între
bările de felul : „cum visați, cum 
văi imaginați hidrocentrala", pentru 
bunul motiv că, dacă Eicazul tre
buia imaginat, ne.avînd precedent, 
Lotrul trebuie „văzut", „studiat", 
„realizat", — tocmai pentru că există 
precedentul durabilelor realizări an
terioare. Limbajul se adecvează unui 
sens interior în care se desfășoară 
viața pe Lotru. $i aici, la Lotru, 
cred că cel mai important lucru ce se 
întîmplă e reconsiderarea Bicazului 
de către el însuși. Oamenii simt ne
voia reconsiderării, reînnoirii intime 
a lumii care le place și pe care o 
duc pește tot cu ei, lumea șantierelor 
electrificării.

Reconsiderarea meseriilor e prima 
care se observă. Procesul acesta cu
noaște nu numai victorii, ci și răs
cruci dramatice, etape organice ale 
evoluției. Un miner de la Bicaz, care 
la Argeș devenise maistru, aici vrea 
să se reîntoarcă la o veche atribu
ție : „șef de echipă". N-are deloc 
sentimentul că „decade din funcție", 
fiindcă același colectiv îl cunoaște 
și ca simplu miner și ca maistru, 
apreciindu-1 în ambele ipostaze. Dar 
la barajul Lotru cerințele puse în 
fata unui maistru includ o vedere de 
perspectivă pe care omul deocam
dată n-o are. Dorește să revină la 
un domeniu știut, poate mai ușor, 
dar chiar aici, el trebuie să îmbine 
lucrul de calitate cu istețimea orga
nizatorică : să-și recruteze cei mai 
buni oameni (lucru deloc simplu, 
pretenții asemănătoare peste tot), să 
se bată pentru aprovizionarea cu 
materiale, să exploateze superior 
utilajele. La scară redusă, proble
mele acestea complexe sînt ale unui 
inginer, ale unui maistru. Marcu 
Raicovici vede necesitatea evoluției 
sale, chiar dacă se întoarce pe o 
treaptă deja parcursă a meseriei.

Apoi, e reconsiderarea lucrării, 
dacă o putem numi așa, crearea 
unui nou raport între ea și cons
tructori, receptarea sa aproape la 
proporțiile exacte. Poate și fiindcă 
era cea dinții, hidrocentrala de la 
Bicaz părea, uneori, că depășește în 
grandoare pe constructorii săi. Nou
tatea și freamătul din jurul ei îi dă
deau un aer vag — misterios. La 
Lotru, poate tocmai pentru că au 
desăvîrșit trei mari șantiere, oamenii 
își reprezintă mai exact lucrarea. 
La asta ajută, cred, și concomitenta : 
se ridică barajul, dar se vede și 
cota drumului de acces la corona
ment și colonia definitivă, -abia în
cepută, de la Vidruța. Deci, Lotrul 
va însemna : o mare hidrocentrală, 
un d'um montan spectaculos, o 
splendidă așezare turistică. Oricît 
de mare, un baraj e, în ultimă in
stanță, numai un baraj, operă teh
nică : utilă, durabilă și nemisterioa- 
să. Mi se pare că. astfel, trecînd de 
greutățile specifice. Lotrul le e mai 
familiar constructorilor decît Bica- 
zul. firește nu ca atmosferă, fiindcă 
întîiul șantier va beneficia pururea 
de aura primei iubiri.

Această familiaritate are de-acum 
și puternice implicații în relațiile 
dintre oameni. Șeful atelierelor cen
trale, Nicolae Domnescu, îmi spune 
că el nu ar pleca de la Lotru, deși 
ar putea găsi un loc comod de mun
că, fiindcă vrea să evite „o criză 
de adaptare". Are aproape 35 de ani, 
de 13 lucrează în același colectiv, 
cunoaște nu numai stilul de lucru 
al oamenilor, ca și ticurile fiecăruia, 
„deloc neimportante" — precizează 
el — modul de viață, petrecerile, li
mitele de supărare... O atare cu
noaștere a 'altui colectiv i-ar lua cel 
puțin trei ani; nu riscă acest inter
val din timpul său de evoluție și 
realizare. Motivul nu e al unuia sin
gur, ci, în mare măsură, al tuturor.

Provizoratul așezărilor în care 
muncesc și trăiesc constructorii a 
născut, paradoxal, un spirit defini

tiv de legatară, o prietenie deschisă, 
aproape de rudenie. Ca orice familie 
cu vechime, și cea a electrificării 
are un ramificat arbore genealogic ’ 

■și, în acest sens, mi se pare foarte 
ilustrativă o biografie rezumată ast
fel : „Cum zici că nu-1 cunoști pe 
inginerul Florescu, de la grupul de 
proiectare Mălaia ? (zisesem și așa 
era). E băiatul bătrînului Florescu, 
de la I.C.H., frate cu Mirel, care 
lucra la baraj la Bicaz..."

Aici, în relațiile dintre oameni, în 
casele lor, mi se pare că imaginea 
știută a vieții de șantier cunoaște 
una dintre cele mai subtile transfor
mări. Colonia baraj e așezată la 
aproape 1 200 m altitudine, ca să vezi 
cerul larg trebuie să dai capul mult 
pe spate ; timpul de strălucire a soa
relui este redus de la patru la două 
ore pe zi, din cauza văii înguste. 
Drumul e noroios, priveliștea, cu 
brazi de o neînchipuită subțirime — 
sălbatică. Dar intrînd în casa labo
rantei Sanda Nicolau mă moleșește 
o căldură plăcută, caloriferul func
ționează din plin, pe rafturile bi
bliotecii găsesc noutăți dispărute. în. 
Capitală-în cîteva ore ; peisajul stîn- 
cos și păduratic capătă dulceață pri
vit prin geamul odihnitoarei odăi. 
Toate barăcile de la Lotru au încăl
zire centrală, duș, confort maxim în
tr-un asemenea loc.

Pentru că se trăiește mai bine de
cît vreodată pe șantierele electrifi
cării, familiile sînt unite, cadre ne
cesare construcției, altădată, fluc
tuante (medici, învățători ș.a.) s-au 
stabilit la Lotru, problemele cazării, 
sub acest raport, s-au simplificat. 
Calitatea doar de „soție de inginer, 
de șef" — e aproape io raritate, șefii 
sînt tineri, majoritatea căsătoriți pe 
șantier, nevestele lor muncesc : Lu
cia Druckman — învățătoare la Voi- 
neasa, soția inginerului Simionescu 
— farmacistă la Ciunget-Uzină, doc
torița Clim — la baraj. Lucrează, 
îngrijesc de copil, timpul afectat 
acum 10—15 ani „comentariilor" s-a 
redus simțitor, mai toate femeile de 
la Lotru trăind din plin, și nu doar 
reflectat în preocupările soților, tre
pidanta viată a șantierului. (Chiar 
misoginii recunosc că e mai liniște 
în coloniile Lotrului în comparație 
cu altele). Profesoara Ligia Podho- 
rodețki sesizează un amănunt care 
semnifică valoros sentimentul de le
gătură al acestei lumi : tratamentul 
față de copii. Un puști care se tre
zește singur în casă (părinții sînt la 
lucru) n-are decît să traverseze co
ridorul și 10—12 usi se deschid să-I 
primească : singurătatea, spaima, îi 
sînt alinate de 10—12 mame și mătusi 
improvizate ; casele tovarășilor de 
muncă sînt deopotrivă ale prieteniei, 
după lucru — ale ajutorului plin ds 
căldură.

Deși oamenii sînt mai ocupați, mai 
tracasați, viața pe Lotru, în condiții 
de mai mare izolare deâît altundeva, 
mi se dezvăluie mai civilizată decis 
cea cunoscută cu ani în urmă. Șoferii 
de șantier, se știe, par departe de a 
fi cavaleri ai politeții, și nu le-ar 
fi cerut-o nimeni, de n-ar fi fost... 
drumurile Lotrului care le-au impus 
maniere de o eleganță derutantă. Pe 
drumurile foarte înguste și acciden
tate doi șoferi întîlniți față în față 
renunță la coloratele „turniruri" ver
bale, dimpotrivă, își dau sfaturi în 
manevrarea utilă a mașinilor pentru 
degajarea drumului; relațiile cor
diale dintre ei — o necesitate da 
producție. La clubul Ciunget-Uzină, 
recent inaugurat, un afiș cere „ți
nută obligatorie". După șut, Augustin 
Duncă, Victor Codreanu, Francisc 
Mezel îmbracă haine potrivite sălii 
strălucind de curățenie și își caută 
locurile de pe bilete. Operație nu 
tocmai ușoară, fiindcă scaunele nu 
sînt toate de același fel și de aceeași 
mărime; dar, toate, absolut, au li
pite. pe dosul spătarului, eticheta 
școlare cu numere scrise cu cernea
lă : ultimul rînd : M — locurile 1—12,

Chiar relevîndu-i detaliile frumoa
se. viața pe Lotru nu e simplă, scu
tită de eforturi ; dacă n-ar fi, de 
pildă, decît faptul că. din stația de 
cale ferată Lotru si pînă la colonia- 
baraj constructorii, femeile și capiii 
lor n-au un autobuz D.R.T.A. și 
ajung, care cum pot, cu mașini de 
ocazie, schimbînd două și chiar trei 
pînă la destinație. Fapt aparent mă
runt — care mărește izolarea, și așa 
existentă, a oamenilor care lucrează 
pe marele șantier. Dar viața lor, aici, 
reîntîlnirea cu propriul entuziast» 
de acum 10—15 ani în urmă, care l-a 
adus la Bicaz, examinarea lui, în 
complexele date ale hidrocentralei 
Lotru, se desfășoară plenar. Așa sa 
numără acum, la Lotru, anii prezen
tului și viitorului apropiat. Nicide
cum statică, nostalgică, amintirea 
Bicazului intră în ritmul general al 
țării, componentă a zilei noastre.
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— orele 17,30 și seria 2311 
20,30) REPUBLICA — 9 ; 
13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15.
• Pentru cîțiva dolari în 
LUCEAFĂRUL — 9,15 ; ■

20,45, FESTIVAL
18 ; 21, MODERN — 6 

16,30 ; 19 ; 21,30.

aman de cultura generala

PROFESIONAL Șl TEHNIC

științifică a cfdretor 
didactice implică 
soluții elastic®

5 Ing. Gheorghe MITOIUDirecția învățămînt din Ministerul Căilor Ferate

c s n e m a
• Bela (film pentru ecran panora
mic) : PATRIA — 10 ; 12,30 ; 16,15 ; 
10,45 ; 21,15.
e Eu, eu, eu... șl ceilalți : SALA 
PALATULUI (seria de .bilete 2316 

orele 
11,30;

Studiul privind dezvoltarea învă
țămîntului de cultură generală pre
vede că informarea științifică de spe
cialitate a profesorilor se va face la 
nivel postuniversitar de către insti
tuțiile de învățămînt superior. Mai 
întîi trebuie să spun că sînt întru 
totul de acord cu această prevedere. 
Există totuși unele aspecte care cred 
că merită să fie discutate în legă
tură cu această soluție propusă.

La prima vedere s-ar părea că, în 
continuare, informarea profesională 
a membrilor corpului profesoral ar 
putea fi făcută de Institutele de per
fecționare a cadrelor didactice. De 
aici și concluzia aparent logică că 
nu trebuie modificat nimic sau a- 
proape nimic în domeniul informării 
profesionale a cadrelor didactice.

în ceea ce mă privește, consider că 
problema trebuie privită mult mai 
serios, mai puțin formal. Dat fiind 
.faptul că n-am putea pretinde ca 
fiecare universitate să-și asume pre
gătirea temeinică a profesorilor de 
toate specialitățile, cred că ar fi util 
ca fiecare dintre ele să primească 
sarcina să organizeze asemenea 
cursuri doar pentru una sau două 
discipline. Cadrele care urmează să 
predea la aceste cursuri să fie re
crutate din toate instituțiile de în
vățămînt superior și din institutele 
de cercetări ale Academiei. Este ne- 

, îndoielnic că dacă nu se vor organi-

za cursuri centralizate nu se vor pu
tea exploata toate posibilitățile de 
informare de specialitate a cadrelor 
didactice. Pe de altă parte, adunarea 
laolaltă a tuturor profesorilor din 
țară, dintr-o anumită disciplină, ar 
permite stabilirea- unor contacte 
fructuoase între ace'știa,. statornicirea 
unor tradiții valoroase.

Este evident că alegerea conținu
tului pentru aceste cursuri va trebui 
făcută cu deosebită grijă. Mai în
tîi, încă din lunile octombrie-noiem- 
brie ar trebui stabiliți profesorii par
ticipant! la cursuri, dîndu-li-se ast
fel posibilitatea să-și exprime păre
rea asupra capitolelor și temelor pe 
care ar dori să le audieze. Odată 
fixat conținutul cursurilor, Ministe
rul învățămîntului va trebui să 
stabilească din timp conferențiarii 
pe care îi consideră cei mai potri
viți, pentru ca aceștia să aibă po
sibilitatea să redacteze capitolele ce
rute, urmînd ca multiplicarea mate
rialelor să se realizeze cu cel puțin 
o lună înainte de începerea cursuri
lor. De asemenea, pentru a se evita 
aspectul descriptivist sau formal al 
acestor cursuri, tematica va trebui 
să aibă un caracter foarte limitat. 
In sfîrșit, cursurile n-ar trebui în
cheiate fără unele anchete sociologice 
care să permită o îmbunătățire con
tinuă a informării.

Consider că propunerea făcută 
în Studiu ca elevii anului II al șco
lilor profesionale să efectueze prac
tica în atelierele-școală ce se vor în
ființa nu este indicată pentru toate 
specialitățile, în special pentru me
seriile cu specific de întreținere și 
exploatare a utilajelor.

Mai concret, pentru exemplifica
re, mă voi referi la meseriile de 
montator și electrician locomotive 
abur, Diesel electrice și hidraulice, 
montator și electrician vagoane, me
canic întreținere și exploatare uti
laje construcții și terasamente căi 
ferate. Aceste meserii în care uti
lajele de lucru sînt voluminoase și 
de tip multiplu, pot fi însușite cores
punzător nivelului tehnic actual nu
mai în unitățile de exploatare, sub 
îndrumarea unor muncitori cu înal
tă calificare. Este adevărat că la u- 
nele întreprinderi desfășurarea in
struirii practice a elevilor 
Iilor profesionale, și în s
a celor din anul II, a 
dorit, dar deficiențele se 
media, dacă în statele de 
ale școlilor se vor prevedea posturi 
de maiștri pentru îndrumarea practi
cii în producție și dacă colectivele 
de conducere ale respectivelor între
prinderi vor răspunde — deopotrivă 
cu școala — de îndeplinirea planu
lui de pregătire si educare a viitoa
relor promoții de cadre calificate.

șco- 
special 

lăsat de 
pot re- 

funcțiuni

RetițșSr
w

Incepînd din anul 1967 s-a intro
dus forma de calificare prin ucenic 
cia la locul de muncă. Primele rezul
tate obținute în domeniul construc
țiilor ilustrează cu prisosință faptul 
că o asemenea modalitate de califi
care corespunde întru totul cerinței 
de a se asigura șantierele cu mun
citori bine pregătiți. Dar dacă for
mula uceniciei la locul de muncă 
se dovedește a fi valoroasă, modul 
ei de organizare e încă discutabil.

Să începem cu recrutarea candida- 
ților. In acest an școlar, de pildă, în 
cadrul trustului nostru, au fost re
partizați pe șantiere 217 ucenici. Nu
mărul celor reușiți la examenul de 
admitere a fost mai mare, dar o 
parte dintre ei nu s-au mai prezen
tat la locul de muncă. Iată de ce 
consider că recrutarea viitorilor mun
citori ar trebui să se facă mai a- 
tent decît pînă acum, să-și fixeze ca 
obiectiv important nu numai împli
nirea unei anumite sarcini de școla
rizare chiar cu riscul acceptării ce
lor care respinși la alte examene vin 
la noi pentru că nu au încotro, ci și 
o selecție bazată în mai mare mă
sură pe înclinațiile tinerilor, pe do
rințele și aptitudinile lor personale.

Se înțelege de Ia sine că ucenicii

Ing. N. ȚUCMAN director general al Trustului nr. 1 construcții-montaj din București
instruiți la locul de muncă trebuie 
să dobîndească în final o calificare 
de cel mai înalt nivel. Viața arată 
că atît în construcții cît și în alte 
domenii de activitate o asemenea ca
lificare nu se poate obține în cadrul 
unor colective cu mai puțină expe
riență. De aceea propun ca în forma 
definitivă a Studiului să se prevadă 
că, în genere, școlarizarea pe calea 
uceniciei la locul de muncă e ad
misă numai în unitățile mari, unde 
există condiții tehnico-organizato- 
rice dintre cele mai bune și mai 
variate pentru temeinica formare a 
viitorilor muncitori. Ținînd seama 
de rolul important pe care șeful for
mației de lucru. îl are pentru buna 
pregătire a ucenicilor, sugerez să se 
analizeze posibilitatea recompensării 
conducătorilor de echipă printr-o 
indemnizație fixă pentru fiecare u- 
cenic instruit, indemnizație care să 1

se acorde numai după promovarea 
tînărului la examenul anual.

în momentul de față, instruirea 
teoretică a ucenicilor în construcții 
este concentrată în perioada aprilie- 
iunie. Or, după cum se știe, acesta 
este un sezon de vîrf în domeniul 
lucrărilor de construcții și ucenicii, 
solicitați intens în procesul de pro
ducție, participă mai greu la _pro
gramul instruirii teoretice. După pă
rerea mea, ar fi mai util ca această 
perioadă să fie fixată în lunile de 
iarnă. O soluție și mai avantajoasă 
ar fi școlarizarea teoretică pe tot 
parcursul anului de învățămînt, cîte 
3 ore după amiaza în trei zile ale 
săptămînii, pentru că ar oferi posi
bilitatea unei, continuități în pregă
tire și a unei mai bune îmbinări în
tre cunoștințele teoretice și cele 
practice.

In încheiere propun, de asemenea, 
să se studieze posibilitatea pregă
tirii-tinerilor într-un profil mai larg, 
asigurîndu-li-se în perioada uceni
ciei la locul de muncă însușirea unor 
cunoștințe din 2—3 meserii înrudite. 
Aceasta s-ar încadra în mod corect 
în sistemul policalificării construc
torilor, despre a cărei necesitate nu 
există nici o îndoială.

t V

17,30 — Pentru cel mici : Ecranul
cu păpuși „Pagini din isto
ria rîsulul", de Valentin 
Silvestru — Interpretează 

un colectiv al Teatrului de 
păpuși din Tg. Mureș.

18,00 — T.T.T. — Teletelinlca pen
tru toți.

18.30 — Curs de limba franceză
(lecția a 10-a).

19,00 — Pentru tineret : „Vă place 
muzica ?“ ; Dialog... în 
cheia sol. — Intîlnlre la 
magazinul „Muzica".

19.30 — Telejurnalul de seară.

19,50 — Buletinul meteorologic. — 
Publicitate.

20,00 — Film serial: Thierry la 
Fronde.

20,26 — Album de poezie : Din liri
ca românească contempo
rană.

20,3S — Zece minute la... Piatra 
Neamț.

20.45 — Seară de teatru : „Punctul
O" de Ives Jamlaque. — 
Transmisiune de Ia Teatrul 
„Matei Millo" din Timi
șoara. — In pauză — Poșta 
Televiziunii.

82.45 — Telejurnalul de noapte.

18 ;
15 ;
14 ;
o Răpirea fecioarelor : 
REȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30
18.45 ; 21, FEROVIAR — 8
13.15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, EXC
— 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ;
21 (la ambele completarea Mitică 
șl formula lui de viață), GLORIA 
(completare Dacă aș fi știut) — 9 ; 
11,15; 13,30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30, MELO
DIA (completare Orizont științific 
nr. 1/1968) — 9 ; 11,15; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
O Noaptea nunții în ploaie: CA
PITOL (completare Cîntece în 
lemn) — 16,15 ; 18,30 ; 20,45, ARTA 
(completare Orizont științific nr. 
1/1968) — 8,45—15,45 în continuare;
18.15 ; 20,30.
« Doctorul Aumădoare: CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 
18 ; 20,30.
• Lumea comică a Iul Harold 
Lloyd : CINEMATECA — 10 ; 12,30. 
O Hocus-Pocus : VICTORIA (com
pletare Stadioanele vă așteaptă)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

o Sfîntul la . pîndă : LUMINA 
(completare Creerul) — 9,15 ; 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, GIULEȘTI 
(completare Flora australiană)
— 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30,
FLAMURA (completare Gustav șl 
cioara nerecunoscătoare) — 9; 11,15;
13.30 ; 16 ; 13,15 ; 20,30.
O Tom și Jerry : CAPITOL — 9 ;
10.45 ; 12,30 ; 14,15 DOINA (comple- , 
tare Fuga Dușcăi) — 9 ; 10,30 ; 12 ; 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Am întîlnit țigani fericiți : u- 
NION (completare Anatolia ospi
talieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30, DRU
MUL SĂRII (completare Lauri ce
lor mai buni) — 15 ; 17,30 ; 20.
0 Digul — Flori pentru litoral — 
Cînd frumosul este util — Repor
taj prin Țara Bîrsei — Pepite — 
Trei povești de dragoste : TIM
PURI NOI — 9—21 în continuare, 
e Valetul de pică : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE (completare 
Stăpîn pe sine) — 10 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30.
©Leul african: DACIA (completare 
Năică 'pleacă la București) — 9— 
17 în continuare ; 19 ; 21, AURORA 
(completare O după-amlază plină 
de peripeții) — 9,30 ; 11,30 ; 13,45 ;
16 ; 18,15 ; 20,30.
6 Căutați idolul : BUZEȘTI (com
pletare Pledoarie pentru box) — 
15,30; 18; 20,30.
0 Secerișul roșu : GRINGAȘI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Cu toată viteza, înainte ! : GRI- 
VIȚA (completare Lupta internă a 
speciilor) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 
20,30.
e Eroii de la Teiemark : BUCEGI
— 9,13; 12; 15; 17,45; 20,30, FLO- 
REASCA — 10; 12,30; 15; 18; 20,30. 
0 Post-Sezon : UNIREA — 15,15; 
17,45; 20,15.
0 Două bilete la matineu : TOMIS 
(completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
O Cel șapte samurai : FLACĂRA
— 15; 17,45; 20,30.
0 încercuirea : VITAN (completa
re Salut, Kenya !) — 15,30; 18; 20,30.
0 O lume nebună, nebună nebu
nă : MIORIȚA — 9,30; 13; 16,30; 
19,45, LIRA — 16; 19,30.
0 Muzicantul : POPULAR (com
pletare Miracole) — 15,30; 18; 20,30.
0 împușcături pe portativ : MUN
CA (completare împlinire) — 16; 
18; 20. RAHOVA (completare Ori
zont științific nr. 12/1967) — 15,30; 
18; 20,30.
0 Dimineți de iarnă : COSMOS 
(completare Io ,Mircea Voievod)
— 16; 18; 20..
0 De trei ori București : PACEA 
— 16; 18; 20.

teatre
o Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Regina de 
Navara — 19,30, (sala Studio) :
Castiliana — 19,30.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din str. Al. Sahla nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric. — 20. 
o Teatrul Giulești (în sala Teatru
lui de Comedie) : Visul unei nopți 
de iarnă — 19,30.
e Teatrul Mic : Goana după flu
turi (spectacol prezentat de Tea
trul din Pitești) — 20.
e Teatrul „Ion Creangă" : Năzdră
văniile lui Păcală — 9,30, Toate 
pînzcle sus — 16.
e Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi 
— 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Papuciada — 10 
(sala din str. Academiei) : Vrăji
torul din Oz — 10; 17.
e Teatrul de estradă „Ion Vaslles- 
cu“ ; Adam și Eva la revistă — 
19,30.
O Circul de stat : Ansamblul Cir
cului Mare din Moscova — 20.

Mi-a reținut atenția, nu de mult, 
articolul publicat pe această temă de 
Cornel Regman în Tomis (nr. 2,1968). 
Tendințe ale unui exclusivism ? Fără, 
a contesta cîștigurile importante do- 
bîndite de critica și istoria noastră 
literară în ultimii ani, autorul de
monstra că, în o seamă de cazuri, se 
încearcă „impunerea unui singur tip 
de critică și istorie literară și dis
creditarea pe toate căile a oricăror 
altor formule...". De-atunci, acest as
pect a mai fost relevat și de către 
alte articole.

Există realmente un asemenea fe
nomen și care ar fi modurile lui de 
manifestare în activitatea curentă a 
criticii ? Iată o problemă care se cu
vine a fi discutată cu toată seriozita
tea ținîndu-se seamă de accentele 
dominante ale momentului literar 
actual : libera afirmare a indivi
dualităților creatoare, confruntarea
— în numele unității superioa
re, de țel — a celor mai di
verse formule și stiluri artistice. 
Este un adevăr care se impune cu 
forța evidenței acela că ultimii ani 
ai literaturii noastre se caracteri
zează printr-un război declarat uni
formității, printr-o meditație a- 
dîncită asupra eficacității mijloace
lor artistice (experimentîndu-se, cu 
o avidă curiozitate, cele mai moder
ne forme de tehnică literară), lăr- 
gindu-se nebănuit de mult conștiința 
estetică, orizonturile creației. Avem 
de a face, nici vorbă, cu procese în 
mișcare, cu rezultate uneori inegale 
ca valoare, cu modificări subterane 
greu perceptibile de la prima ve
dere etc. dar din tot acest panora
mic multilateral și dinamic, declan
șator de perspective inedite, iradia
ză spiritul anilor noștri, forța în
demnurilor adresate de conducerea 
partidului cu privire la asigurarea u- 
nui climat de vie emulație, în vede
rea rezolvării tuturor problemelor 
de creație prin dezbateri largi, din 
care să se elimine metodele restricti
ve, sentințele fără drept de apel.

Or — surprinzător într-un ase
menea context de mare noblețe și 
înțelegere — se poate într-ade
văr observa cum pentru autorii unor 
articole dreptul de a avea 6 opinie 
proprie se confundă cu dreptul la in
toleranță, mergînd pînă la ambiția, 
afișată nu rareori gălăgios, de a im
pune literaturii un singur gust, de a 
decreta dreptul la existență, doar 
a anumitor modalități, împărțin- 
du-se într-o parte și într-altă jude
căți absolutiste (reflex extrem al ex
clusivismului de altădată). Cînd vezi 
cîte un critic (abia ieșit din găoace, 
cum spune Cornel Regman) sforțîn- 
du-se să impună literaturii contem
porane nu știm ce imuabile legi, te 
întrebi cum ai putea mai frumos să-1 
convingi că drumul către adevărurile 
definitive nu este chiar atît de scurt, 
ci mult mai sinuos, iinplicînd depă
șirea unor impresii de moment, 
smulgerea de sub atracția cîmpului 
magnetic al unor prejudecăți de 
conjunctură sau modă etc. (Cunoscu
tul critic francez R. M. Alberes, cu o- 
cazia unei anchete literare, depista 
această curioasă optică ce face ca în 
materie de artă să se pretindă sa
crosancte verdicte dar să se consi
dere fapt foarte firesc ca un fizician
— fizica fiind totuși un domeniu mai 
apt clasificărilor hotărîte — în 
fața unei ipoteze „să facă simultan 
dovada interesului și a spiritului 
critic, a prudenței și a curiozi
tății..."). Pretenția de a stabili o dată 
și pentru de-a pururi jaloanele 
drumurilor în artă a constituit de tot
deauna sursa unor prezumțiozități 
hilare.

Pentru a nu ocoli, — cum se mai 
întîmplă — prin considerații de ordin 
general domeniul (mai accidentat) al 
exemplelor, voi cita articolul apărut 
în „Amfiteatru" sub semnătura lui 
M. Ungheanu : „Conspecte de is
torie . literară actuală. Filiera unei 
disensiuni (1963—1967)“. Am rămas 
stupefiat descoperind cum un titlu 
voit științific („Conspecte de istorie 
literară"...) poate ascunde un astfel 
de arbitrariu în mînuirea faptelor, o 
asemenea pasiune în a emite sentințe 
definitive. Pentru M. Ungheanu 
n-a existat, înainte de 1963, decît 
haosul sociologismului vulgar, al 
dogmatismului etc. deasupra căruia 
plana salvator doar duhul criticii lui 
G. Călinescu. Faptul că tabloul anilor 
respectivi va fi fost puțin mai com-

plicat, că alături de G. Călinescu vor 
fi activat și alte personalități de 
prim orfain ale culturii noastre, că, în 
sfîrșit, întregul' proces de evoluție al 
criticii actuale a fost determinat de 
o multitudine de factori — nu nu
mai estetici — iată aspecte peste care 
autorul articolului din „Amfiteatru" 
trece foarte ușor. El stabilește cu 
strășnicie punctele de răscruce 
(primul moment de victorie al căli- 
nescianismului îl constituie discuția 
din jurul conflictului în proză : nici 
mai înainte, nici mai în urmă) indică 
traseele de viitor, etc. Folosind /a- 
ceastă metodă a scoaterii faptelor 
dintr-un context atît de complex, 
M. Ungheanu ajunge să despartă (în- 
sfîrșit !) apele, împărțind net critica 
de azi între cei care, într-un fel sau 
altul, pot intra în categoria călines- 
cienilor și „ceilalți" — primii vor 
beneficia de o gîndire creatoare, vor 
fi personalități (aici se înscrie modest 
și pe sine, neomițînd citarea cronicii 
din „Ramuri") ; ultimii vor fi „ano
nimi" (sic !) sau cu indulgentă „ex- 
ponenți" — un maniheism care pare 
a fi dispărut și din cuprinsul celor 
mai mediocre lucrări de proză dar, 
după cum se vede, se poate răsfăța 
netulburat.

puncte 
de vedere
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lui N. Manolescu (și-o spun fără 
nici un fel de ironie) să se petreacă 
lucrurile așa, cît privește însă ro
manul lui G. Călinescu eroii sînt și 
niște aventurieri politici, și exporienți 
ai celor mai reacționare pături ale 
societății vremii. Cînd vezi cum, se
dus de teza sa, criticul nu ia în 
seamă un întreg șir de fapte din ro
man, încercînd să-1 ridice pe Ga- 
vrilcea la rangul de pur „filozof al 
neliniștii existențiale", îți amintești 
de remarca făcută cîndva de G. Că
linescu : sînt cugetători care „văd is
toria modernă a României ca o des
fășurare continuă de silogisme, în 
care o eroare politică nu-i decît o 
eroare de gîndire".

Am amintit acest exemplu deoarece 
și în articolele altor critici ne întîm- 
pină cîteodată opțiuni exclusiviste 
în favoarea unei literaturi care in
vestighează teme cu caracter abstract 
(irealul, visul ș.a.). Să mai subliniem 
că includerea acestor preocupări a 
avut efecte dintre cele mai pozitive 
în diversificarea și în ’ lărgirea re
gistrului tematic și artistic al crea
ției ? în același timp ni se pare însă 
tot atît de adevărat că este .fel puțin 
nedrept ca față de operele care-și 
propun cuprinderea unei problematici 
concret-istorice să existe apriorice 
rețineri, ca aceste opere să fie iden
tificate automat cu copiile netrans
figurate ale realității, opace la re
flexele absolutului și inefabilului.

S-a mai atras atenția, în critica 
noastră, asupra unor astfel de sim
plificări, arătîndu-se, bunăoară, că 
valoarea prozei românești o consti
tuie armonioasa îmbinare de ten
dințe diverse (adevărate și superbe 
arcuri de boltă interioare) : pe de o 
parte „Hanul lui Mînjoală", pe de 
alta „Momentele", pe de o parte 
„Nopțile de Sînziene", pe de alta, 
„Ion" și „Răscoala", pe de o parte 
„Cimitirul Buna Vestire" și „Craii 
de Curte Veche", pe de alta „Enigma 
Otiliei" și „Patul lui Procust" 
etc., etc.

Nu o singură dată, mari persona
lități ale culturii noastre s-au pro
nunțat împotriva tendințelor de uni- 
lateralizare, a orientării artistice. Si 
deoarece am citat de cîteva ori nu
mele lui G. Călinescu, să ne amintim 
că într-o perioadă de aprig proustia- 
nism el s-a simțit obligat să scoată 
în evidentă virtuțile romanului de 
tip obiectiv (într-un articol publicat 
în „Viața Românească", nr. 3 din 
1933). Constatînd că literatura mare
lui scriitor francez se transformase 
pentru unii într-un neîndurător pat 
al lui Procust („Ori scriem ca 
Procust, ori murim"), G. Călinescu 
•preciza : „Asemenea critică este de
primantă pentru o literatură nouă 
ca a
„ea 
față

Să
sînt ■ și astăzi de o mare actualitate. 
Căci nu încearcă unii să fetișizeze 
anumite formule de creație cu în
țelesul : „ori scrii așa, ori încetezi 
de a mai fi considerat scriitor" ? 
Cineva releva această situație 
cvasi-comică : pentru unii critici li
teratura noastră pare a sfîrși și a 
începe în fiecare an cu ultimii de- 
butanți, ale căror scrieri amintesc de 
obicei formule 
adevăr, există 
celor artistice, 
teraturi nu se 
funda cu un jurnal de modă. Si nu 
înțeleg de ce dacă altădată anumite 
cărți erau considerate valoroase 
doar pentru motivul că abordau 
unele teme, trebue acum să se re
pete greșeala cu modificarea că cine 
folosește anumite „unelte" (dacă 
scrie, bunăoară, ca Alain Robbe- 
Grillet), automat trebuie să fie „sus- 

' pectat" că ar avea geniu. Aici văd
urmările păgubitoare ale tendințelor ' 
exclusiviste : subminarea dreptei ju
decăți, tulburarea aprecierilor valo
rice. Creații de o certă vocație sînt 
uneori ignorate, ori nu li se recu
noaște nici un merit, în vreme, ce al
tora li se face o reclamă exagerată 
și nu de puține ori puerilă, — ca și 
cum ele ar începe o nouă eră artis
tică — (mai ales cînd intervin și in
terese precise de grup). Să luăm în 
considerație listele de autori și opere ' 
care circulă în anumite articole 
pentru a ne convinge la ce imagine 
simplificatoare a peisajului literaturii 
contemporane se poate uneori 
ajunge.

Da, e adevărat, acționează o evo
luție implacabilă a creației care se
pară scrierile a căror semnificație a 
fost supralicitată din diverse motive 
de conjunctură, de cele cu o 
valoare durabilă, da, e necesară o 
separare și mai hotărîtă a ceea ce 
e viabil în planul artei, de ceea ce 
e mediocru, efemer, dar tocmai da 
aceea trebuie să se impună întot
deauna studiul obiectiv, profund, 
fără pripeli subiectiviste — aștep- 
tîndu-se în o seamă de cazuri și 
verdictul timoului (persoană emina
mente imparțială, imună la lingușiri 
sau intimidări) — și mai ales, vai ! 
mai ales, nu sub imperiul prejude
cății că în literatură nu pot 
încăpea decît cîțiva. Căci aceasta 
mi se pare esența manifestărilor 
de exclusivism : concepția provin
cială că afirmarea unor scriitori în
seamnă implicit scoaterea altora, 
neînțelegîndu-se că oricît de nume
roși și de strălucitori vor fi noi! 
aștri — numai aștri să fie — locul 
lor nu-1 ocupă nimeni pe firma
mentul literaturii care e infinit, 
după cum infinit e și timpul și spa
țiul. O cultură este cu atît mai 
portantă cu cît înmulțește seriile 
sibile, de valori autentice.

Desigur, ar fi o greșeală dacă 
acorda tendințelor exclusiviste

Mai este nevoie oare să demons
trăm că o cultură modernă este in
teresată vital în dezvoltarea mai 
multor moduri de a concepe și de 
a face critică ? G. Călinescu este ace
la care, în 1938, declara ferm : „Lite
raturii române de azi îi lipsește nu un 
critic, ci acea sută de critici de spe
cialitate care face armătura unei 
culturi".

Mai rău e că de acest joc „de-a 
exclusivismul" se molipsesc cîte o- 
dată și unii dintre criticii noștri 
tineri de valoare, al căror cuvînt a 
căpătat de-acum greutate în viața 
literară. Drept exemplu, mă voi re
feri la articolul lui N. Manolescu in
titulat „Ioanide și eroziunea timpu
lui" apărut în revista „Astra", unde 
ambiția exclusivistă afectează zone 
și mai importante, de conținut. Reîn- 
tîlnim și în acest articol» spiritul mo
bil al criticului, grația unor disocieri, 
dar impresia ultimă cu care rămî- 
nem este aceea de speculații ce trec, 
cu o excesiv de mare candoare, peste 
rigorile unei cercetări aplicate. Se 
știe că „Bietul Ioanide" a făcut cu 
ani în urmă obiectul anumitor co
mentarii îngust-sociologice care, în
tre altele, limitau „judecătorește" 
romanul lui G. Călinescu la aspec
tele de ordin social-politic, ignorînd, 
bunăoară, dilemele și aventurile e- 
roului principal din planul spiritual- 
intelectual. N. Manolescu își pro
iectează considerațiile la polul opus, 
absolutizînd celelalte fațete ale ro
manului. Pentru el „Bietul Ioanide 
nu e un roman politic, nu e romanul 
unei epoci istorice, dar o scriere 
cu caracter abstract, un fel de 
«conte philosophique», în care nu e- 
xistă personaje cu suflet complex, 
ci pure ipostaze morale sau spiri
tuale, în care singurul plan adevărat ' 
este acela al ideii". Sentimentul că 
ne aflăm în fața unei interpretări 
exagerate, care forțează datele obiec
tive ale romanului lui G. Călines
cu, este acut. Lucrurile ne apar 
cu totul evident — îmbrăcînd 
chiar forme supărătoare — atunci 
cînd criticul îi caracterizează pe 
Gavrilcea și Tudorel. Pentru. el 
respectivele personaje „simbolizea
ză ideea de trăire spirituală", pre- 
cizînd că „pentru alții ei nu sînt 
decît niște aventurieri politici". S-ar 
putea ca într-o variantă, imaginară 

Bietului Ioanide". aparținîndu-i

noastră..." între altele deoarece 
afirmă inutilitatea efortului 
de neprevăzut".
recunoaștem că aceste afirmații

de ultimă oră. într- 
o evoluție a mijloa- 
dar mișcarea unei li- 
poate nicidecum con-

la cî- 
ni s-a 
putină 
sobră,
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Arta adevărată înseamnă
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MCA, SERIOZITATE, CULTURA
Gongul ultimului specta

col al festivalului interna
țional de la Brașov a tăcut 
de mult, dar glasurile tu
turor celor care muncesc 
în acest domeniu, sau cel 
al criticilor, încă se mai 
fac auzite aproape zilnic 
în ziare. Polemici, păreri, 
sugestii diverse asupra a- 
cestei pînă nu de mult „ce- 
nușărese" a genului muzical 
se publică în gazetele 

, noastre, și poate că toate 
aceste discuții vor sugera 
căi și măsuri de remediere 
a situației existente în a- 
cest domeniu. Eu mă voi 
referi la un singur aspect: 
pregătirea cîntărețului de 
muzică ușoară, o problemă 
de mare importanță, care 
pînă acum, din nefericire, 
a fost destul de neglijată.

Există o clasă, pe lîngă 
școala populară de artă, 
frecventată în special de ti
neri sau tinere (îndeobște 
din producție) cu oarecari 
calități vocale. Au existat 
niște cursuri experimentale 
de 45 de zile pentru profe
sioniști, înființate acum doi 
ani de către C.S.C.A., care 
s-au încheiat, și alte ini
țiative nu s-au mai luat. 
Desigur că acest lucru este 
insuficient, cînd ne gîndim 
că tn toate celelalte do

menii ale artei există pro
fesori experimentați, școli 
de unde ies interpreți bine 
pregătiți. Ca să devii cîn- 
tăreț de muzică ușoară, 
după părerea multora, e su
ficient să ai un fizic agrea
bil, „ceva voce", să copiezi 
bine două sau trei cîntece 
de pe banda de magneto
fon, și dacă mai ai șansa 
să fii și foarte „telegenic" 
— televiziunea te face, pes
te noapte, vedetă ; am vă
zut însă cu toții, cu ocazia 
acestei confruntări inter
naționale, că nu e chiar 
așa de simplu cum s-a cre
zut pînă în ziua de 5 mar
tie. Știți ce s-a întreprins, 
practic^ pentru pregătirea 
artistică a soliștilor care au 
participat la acest festival 
atît de important, fie ei 
concurenți, fie în afară de 
concurs ? Să vă spun eu, 
care, am fost de fată la 
unele repetiții. Nimic ! Dar 
absolut nimic.

In ce-i privește pe con- 
curenți (și nu numai pe ei), 
ar fi fost firesc ca pregă
tirea să înceapă cu alegerea 
repertoriului, cu alegerea 
unor lucrări care — în con
dițiile date — să-i ajute 
pe aceștia- să fie ei înșiși, 
să se simtă „ca acasă" și 
nu să-i oblige să-și adapteze

Gică PETRESCUartist emerit
personalitatea la niște cîn
tece care nu se potriveau 
stilului lor. (O altă consta
tare care se impune : a- 
proape nici unul dintre 
cîntăreții noștri nu au un

dinainte, printr-o serioasă 
școală de interpretare, și 
spre asta ar trebui să tin
dem. Organizatorii festiva
lului cunoșteau această di
ficultate. Totuși, la Brașov, 
preocuparea unică a regi
zorilor a fost cum să ia 
imaginile, din ce • unghiuri 
(și au fost, într-adevăr, reu
șite) ; pe unde să intre sau 
să iasă din scenă solistul,

DISCUȚII DESPRE MUZICA UȘOARĂ

repertoriu de recital, capa
bil să retină, prin varietate 
și substanță, atenția publi
cului timp de o oră). Dar 
lucrul cel mai important, 
ajutorul cel mai necesar 
privea interpretarea pro- 
priu-zisă. Aici ar fi fost sa
lutară intervenția unor re
gizori. menită să compen
seze, măcar într-o măsură, 
lipsa de știință și artă a 
interpretării a concurenți- 
lor noștri, evidentă în com
parație cu felul cum s-au 
prezentat pe scenă oaspeții 
străini.

Desigur, ar fi fost ideal 
dacă reprezentanții noștri 
la concurs ar fi trecut,

și cum să taie mai mult 
din repertoriul cîntăreților 
români, aflați în afara con
cursului, ca să aibă timp cei 
străini să-și facă progra
mul cu bis-uri, tris-uri și 
alte „isuri".,. Foarte bine — 
în fond toată lumea era 
curioasă și dornică să as
culte vedetele mondiale, 
care vin mai rar pe la noi. 
Dar n-am înțeles de ce s-au 
tăiat piesele cele mai bune 
și mai reprezentative din 
repertoriul unora dintre 
noi, cele de inspirație fol
clorică, sub motiv că nu 
sînt piese de muzică u- 
șoară, ca apoi să aplau
dăm, în repertoriul Amaliel

Rodriguez, tocmai piesele 
care au reprezentat folclo
rul portughez ; oare noi, 
cei în afară de concurs, nu 
trebuia să arătăm, într-un 
recital de 30 de minute, 
toate posibilitățile noastre 
artistice, abordînd toate 
genurile, de la cuplet, cîn- 
tec liric, pînă la muzica 
noastră cu iz popular (mă
car cei cîțiva care putem să 
facem lucrul ăsta)? Dar am 
fost opriți, și ni s-a limitat 
și redus repertoriul 
teva bucăți. Și nouă 
recomandat cît mai 
mișcare, Ținută 
„demnă de un festival in
ternațional". Mai tîrziu, a- 
ceastă ținută rigidă la unii 
a fost interpretată ca lipsă 

■ de „talent scenic"...
Străinii, în schimb, au 

făcut și au cîntat tot ce au 
știut ei că e mai bun și de 
mai mare succes pentru 
public. Pe lingă faptul că 
au fost multi dintre ei fa
vorizați de textele șansone- 
telor, texte care povesteau 
întîmplări rupte din viață 
și pe care le-au interpretat 
cu tot talentul lor de vede
te mondiale, căci aveau 
și ce.

Asta nu înseamnă că nu 
putem să avem și noi texte 
valoroase, dar de alt gen de-

cit cel al șansonetei france
ze, atît de lăudate în acest 
festival (și pe bună dreptate) 
E foarte adevărat că pro
blema textelor este și va 
fi o mare problemă pentru 
toți cei cointeresați în a- 
cest domeniu. Revenind la 
pregătirea tinerilor noștri 
cîntăreți, trebuie să recu
noaștem că ne-am complă
cut în a-i promova în di
verse instituții de artă, 
turnee etc, în loc de a în
cerca să-i convingem sau 
poate chiar să-i determi
năm să urmeze, în preala
bil, niște cursuri, fie chiar 
la școala populară de artă, 
sau să se încadreze în tea
trele de estradă (unde pre
gătirea interpreților de mu
zică ușoară ar trebui să 
devină o preocupare cen
trală, antrenînd — ca pro
fesori — cadre artistice 
competente), pentru a în
văța. măcar în oarecare 
măsură, meșteșugul scenei, 
disciplina profesională, ca- 
lificîndu-se mai întîi „la 
locul de producție". Din 
nefericire, ei au preferat 
drumul „liberului profesio
nism", care, bineînțeles, din 
punct de vedere material 
era foarte avantajos, dar 
din păcate roadele acestui 
raționament le-am văzut și 
simțit cu prisosință.

Părerea mea este că pînă 
la viitorul festival națio
nal de la Mamaia, ar trebui 
să se ia urgente măsuri 
de către C.S.C.A. și Radio- 
televiziune, împreună cu 
oameni de specialitate, în 
vederea pregătirii viitorilor 
participant la acest con
curs, pregătire foarte se
rioasă, de dict.ie, repertoriu, 
mișcare scenică, interpre
tare Și ținută vestimentară, 
ca să nu se mai reediteze 
situația de la Brașov.

im- 
po-

am 
o 

importanță mai mare decît o merită. 
Dacă totuși ne-am oprit asupra lor 
e pentru că ele pot să întrețină o 
agitație sterilă, pentru că, în ori
ce caz, nu ajută la conlucra
rea tuturor forțelor scriitoricești, la 
valorificarea tuturor potentelor li
teraturii în vederea acelui țel su
prem : realizarea a cît mai nume
roase opere durabile, care să cele
breze epoca și țara noastră.

■Avem nevoie, nici vorbă, de a 
cultură structurată complex în 
care să nu-și găsească loc unilate- 
ralitățile de nici un fel, în care con
tinuul aflux de talente să fie stimu
lat prin toate mijloacele, cu atenția 
maximă la promovarea celor mai 
diverse formule personale.
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SOSIREA MINISTRULUI 
ENERGIEI ȘI RESURSELOR 

NATURALE
AL REPUBLICII TURCIA

iâ:P Luni la amiază a sosit în Capitală ministrul energiei și resurselor naturale al Republicii Turcia, Refet Sezgin, cu soția, însoțit de un grup de specialiști, pentru a face o vizită în țara noastră la invitația ministrului petrolului, Alexandru Boabă. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întâmpinat de Alexandru Bqabă, cu soția, de funcționari superiori din Ministerele Comerțului Exterior, Petrolului, Minelor și Energiei E- lectrice. Erau prezenți),ambasadorul Turciei la București, Kâmuran Gti- run, cu soția, și membri ai ambasadei.Pe aeroport ministrul turc a declarat reprezentanților presei : Scopul vizitei mele este acela de a contribui la dezvoltarea în continuare a relațiilor dintre țările noastre, relații care au căpătat un nou curs cu ocazia vizitelor premierului român Ion Gheorghe Maurer în Turcia și a premierului turc Suleyman Demirel în România. în țara noastră sînt cunoscute și apreciate realizările poporului român din domeniile petrolului, e- nergeticii și din alte sectoare. Dorim să extindem colaborarea între i cele două țări ale noastre.
L ★P După-amiază au început discuțiile dintre delegația română, condusă de Alexandru Boabă, ministrul petrolului, și Refet Sezgin, ministrul energiei și resurselor naturale al Republicii Turcia, și specia-■ liștii săi. Au fost abordate probleme privind dezvoltarea în continuare a colaborării economice și tehnice între cele două țări.Seara, ministrul petrolului a oferit,. în cinstea oaspetelui turc, o masă la restaurantul Pădurea Băneasa. A fost prezent ambasadorul , Turciei la București.

PLECAREA ÎN DANEMARCA 
A PREȘEDINTELUI 

CAMEREI DE COMERȚ 
b Luni după-amiază a părăsit Capela o delegație comercială coni' Aă de Victor Ionescu, președin- ' Vie Camerei de Comerț, care la i invitația Camerei de Comerț din Copenhaga și a Camerei de Comerț provinciale din Danemarca va face o vizită în această țară. Printre persoanele oficiale prezente la plecare, pe aeroportul Băneasa, se afla și Richard Wagner Hansen, însărcinatul cu afaceri ad-interim 

al Danemarcei la București.
CONCERT SIMFONIC

Dirijorul argentinean Faure Rodri
quez a condus luni seara concertul or
chestrei simfonice a Filarmonicii de 
stat din Oradea. Programul a cuprins :

' „O noapte pe Muntele Pleșuv" de 
Musorgsld, „Simfonia în do major 
(opus posthumus)" de Schubert și „Con
certul nr. 2 în re majoț pentru vioară 
ți orchestră K. V. 211“ de Mozart, a- 
vînd ca solist pe violonistul Ștefan 
Gheorghiu din București.

flff nAstase l-a Învins pe mulligan 
iar ion tiriac pe di maso

Turneul internațional de tenis de la Roma va avea o iinală româ
nească în proba de simplu bărbați. Comportîndu-se excelent, tenismanil 
noștri și-au eliminat puternicii adversari- cu care au jucat luni în semifi
nale : Țiriac l-a învins cu 6—4, 6—1, 6—2 pe italianul Di Maso, iar Năs- 
tase l-a întrecut cu 6—3, 2—6, 8—6, 6—4 pe australianul Martin Mulligan. 
Performanța lui Ilie Năstase, îndeosebi, este foarte valoroasă, Mulligan fi
ind cotat între cei mai buni Jucători care evoluează în prezent în Europa. 
De remarcat că Țiriac și Năstase vor juca astăzi și în finala probei de 
dublu bărbați, avînd ca adversar cuplul Mulligan-Pietrangeli.

FOTBAL

(Agerpres)
LISTA DE CÎȘTIGURI 

ÎN OBIECTE
la depunerile pe librete de economii 

C.E.C. cu dobîndă și cîștiguri
TRAGEREA PE TRIMESTRUL 1/1968

Am vrea ca măcar în comentariul 
de astăzi să nu suflăm nici un cuvînt 
despre calitatea partidelor. Iarăși 
despre „nivelul mediocru", iarăși des
pre „inconstanța echipelor", mereu 
discul avînd imprimat cîntecul des
pre jocul monoton, cu iz arhaic ? Șla
gărul acesta fotbalistic, ca orice șla
găr, îl recunoaște omul chiar trezit 
în miez de noapte. Culmea, cu toată 
critica violentă și continuă, la adresa 
culorii indiscutabil cenușii a fotba
lului din prima noastră divizie, supor
terii sînt la post, etapă după etapă, 
pe băncile deloc comode ale stadioa
nelor. De unde se poate deduce fie 
că mulțimea tribunelor n-a dat încă 
în păcatul estetismului, fie că fotba
lul își exercită atracția făcînd să vi
breze profund și alte corzi decît ace
lea sensibile doar la frumusețea pro- 
priu-zisă a jocului.

Preferăm de aceea să ne oprim as
tăzi puțin la faptele care plusează in
teresul pentru campionatul național. 
Cu 9 etape înainte de încheierea 
competiției, joaca pe scrînciob dintre 
Steaua și F. C. Argeș în fruntea cla
samentului amenință să se prelun
gească și să devină mai pasionantă 
decît era de așteptat. Ipotetic, mai 
sînt două sau trei echipe care ar pu
tea, la un moment dat, să deregleze 
ceea ce presa sportivă denumește 
„schimbul de ștafetă" dintre militarii 
bucureșteni și argeșenii aflați mereu 
la discreția zodiacului de formă al lui 
Dobrim Dar, deocamdată, practic, 
nici Farul, nici Universitatea din Cluj 
nu prezintă garanții suficiente că se 
pot insera la lupta pentru titlu. In
teresant de remarcat că F. C. Argeș 
a simțit și el, ca și Steaua, pe piele 
proprie, implicațiile zicalei despre 
frații care-și negociază brînzeturile 
pe bani. Aidoma Stelei, care în dubla 
sa confruntare cu A.S.A., a pierdut 
trei dintre cele patru puncte posibile, 
și piteștenii n-au reușit să cîștige de
cît un singur punct din duelurile cu 
„colegii" lor, dinamoviștii bucu
reșteni 1

Pînă la întrecerea directă, pe arena 
din Pitești, la 19 mai (o dată de reți
nut !) nu credem că cele două pre
tendente se vor putea departaja deci
siv. De pildă, chiar în etapa viitoare, 
echipa cu cel mai eficace atac 
(Steaua — 31 goluri) are un meci greu 
la Brașov, iar formația cu cea mai 
bună apărare (Argeș — prin grația 
lui Pîrcălab și compania — doar 14 
goluri primite), va 'găzdui, fiind net 
favorită, pe A.S.A. din Tg. Mureș.

. D)M •«- 
Z
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Nr. libre
tului cîști 

0ătOI

Valoarea cîștlguriloi

parțială totală

1 212 510 1'0.000
1 901 801 1'0.000
1 656 518 1'0.000
1 830 423 1'0.000
1 1 382 425 ro.ooo
1 1' 138 267 1'0.000
1 1 285 689 1'0.000
1 176 125 1'0.000
1 1 575 600 ro.ooo
1 1 751 641 1'0.000
1 770 188 1'0.000 110 000

19

Terminația 
libretului 
cîștiqător

41 083 5.000
19 19 146 5.000
19 15 352 5.000
19
19

30 944
16 394

5.000
5.000 , 475 000

190 7 428 2.000
190 0 788 2.000 760 £00
190 5 394 1.000
190 7154 1.000
190 4 871 1.000 570 000
190 4 948 500
190 1 671 500
190 5 500 500
190 1 143 500
190 0 175 500
190 7 632 500
190 7 099 500
190 3 730 . 500 760 000

2576 Total cîștiguri 2 675 000obiecte

F. C. Bruges — pe locul II

In campionatul bslgian
Cu 5 etape înaintea încheierii cam

pionatului de fotbal al Belgiei, în frun
tea clasamentului se afiă echipa Ander- 
lecht cu 5 puncte avans față de Bru
ges, care la 9 aprilie va'întîlni pe teren 
propriu în meci amical pe Steaua Bucu
rești. Cîteva rezultate tehnice : Ander- 
lecht — Daring 2—0 ; Waregen — Bru
ges 1—0 ; Standard Liege — Beeringen 
3—1 ; Charleroi — Trond 2—0.

LISTfi DE CÎȘTIGURI
la depunerile pe librete de economii 

C.E.C. cu câștiguri
TRAGEREA DA SORȚI PE 

TRIMESTRUL 1/1968

Cîștigurile ieșite la sorți se acordă 
integral libretelor de economii care 
au un șold mediu trimestrial egal cu 
cel puțin 100/o din valoarea cîștigului. 
Dacă soldul mediu trimestrial este 
mai mic de 10°/o din valoarea cîști
gului se acordă un cîștig de 10 ori 
mai mare decît soldul mediu trimes
trial el libretului.

Obiectele se vor ridica de la fi
lialele C.E.C. de care depind unități
le care au emis libretele cu dobîndă 
și cîștiguri ieșite la sorti.

Diferențele în plus sau în minus 
între valoarea obiectelor alese și va
loarea cîștigurilor se lichidează în 
numerar, la înmînarea obiectelor.

Nr cri.
Terminațiile 
numerelor 
libretelor 

cîștigătoare

Procentele 
de cîștig

1 273 250»/.
2 041 200»/.
3 067 100%
4 257 50»/.
5 697 25%
6 928 25»/.
7 183 25»/.
8 922 25»/o
9 830 25»/.

10 649 25»/.
11 453 25»/.
12 051 25»/o
13 705 25»/.
14 259 25»/.
15 142 25»/.

Calcularea și înscrierea cîștigu- 
rilor în librete se face de către fili
alele C.E.C., după normele stabilite 
prin regulament.

Prilej propice pentru o nouă schim
bare de nivel în clasamentul general?

Probabil și sub influența sancțiu
nilor la adresa lui C. Limona și G. 
Popovici, arbitrii s-au arătat ceva 
mai fermi în etapa trecută, dictînd 
printre altele 4 penalități maxime. 
Arh dori' ca judecătorii de joc să per
severeze pe această cale. Se știe *că 
regulamentul în vigoare favorizează 
persistența și dezvoltarea sistemelor 
defensive cu tot cortegiul de infrac
țiuni, slab pedepsite de legea fotbalu
lui. Dacă la acestg carențe regula
mentare arbitrajul mai adaugă și o 
interpretare în dauna atacanților, fi
rește, se produce o înclinare consi
derabilă tocmai spre apărarea prin 
orice mijloace. Dar păreri ca „nu era 
un fault sancționabil cu 11 metri", 
sau „l-a faultat pe „X" dar acesta nu 
era în poziție de a marca" sînt direct 
contrarii chiar actualelor reguli de 
joc ! Arbitrii au și acum o armă pu
ternică în articolul 12 „Greșeli și in
corectitudini" ; totul depinde de inter
pretarea pe care i-o dau !

Spipuim spre atenția publicului, 
dar și a corpului de arbitraj, cîteva 
dintre infracțiunile de obicei trecute 
cu vederea și care, o dată comise in
tenționat în careu, sînt pasibile de 
„penalti" : încercarea de a lovi cu 
piciorul pe un adversar ; încercarea 
de a-1 provoca căderea, fie folosind 
piciorul, fie aplecîndu-se în fața sau 
în spatele lui; săritura asupra unui 
adversar ; ținerea unui adversar cu 
mîna sau cli o parte oarecare a bra
țului ; împingerea unul adversar cu 
mîna sau cu o parte oarecare a bra
țului (sublinierile noastre). Iată deci 
că nu este neapărat nevoie ca ata
cantului să-i sară tibia țăndări pentru 
a se dicta un 11 metri. Iată deci că 
este suficientă intenția de incorecti
tudine în careu pentru a fi declanșată 
sancțiunea maximă. (Măcar din acest 
punct de vedere decizia lui Aurel 
Pop, la meciul Dinamo — F. C. Ar
geș, nu poate constitui obiect de con
troversă). Iată că, în fond, arbitra
jul dispune de paragrafele legale, 
chiar în condițiile actualului regula
ment de joc, spre a încuraja faptic 
ofensiva și a bara calea apărărilor 
incorecte. Arbitrii dispun de paragra
fele legale necesare. Dar opinia pu
blică sportivă este în drept să pretin
dă cavalerilor fluierului ca ei să Ie 
și aplice curajos și intransigent în 
toate împrejurările campionatului na
țional.

Valeriu M1RONESCU

•âr

JOI pe STADIONUL DINAMO din 
Capitală se va desfășura MECIUL 
INTERNAȚIONAL DE FOTBAL din
tre echipele de juniori DINAMO 
BUCUREȘTI și SPARTAK SOFIA. 
Jocul începe la ora 16.

Eiteștenii încearcă să ajungă la o „înjelegere" cu arbitrul Aurel Pop, I în legătură cu lovitura de la 11 m., acordată. Arbitrul pare să se „predea" jucătorilor dar în realitate n-a abdicat de la punctul său de vedere. Scena de față este însă jenantă, cel puțin.
Foto : Gh. Vințilă
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Tînărul și talenta

tul fotbalist de la 
Dinamo București, 
care — după cum 
se știe — a sufe
rit un serios acci
dent in meciul de du
minică, este actual
mente in afara orică
rui pericol. Ieri, con
ducerea clubului ne-a 
informat că Dumi- 
trache va face o 
scurtă spitalizare, 
după care medicii se 
vor pronunța asupra 
momentului cînd va 
putea relua antrena
mentele. Ne facem e- 
coul iubitorilor fotba
lului, urînd tânărului 
Dumitrache însănăto
șire grabnică.® „TERENURILE DE Lfi DREPT"

Formula „n-avem ‘ 
baze sportive, pentru că 
altfel..." revine ca un 
leit motiv în adevăra
tele pledoarii pe care le 
desfășoară diferiți acti
viști sportivi- atunci 
cînd trebuie să-și justi
fice... inactivitatea.

Argumentul îl poți 
întîlni și în discuțiile cu 
unele dintre cadrele di
dactice — cu speciali
tatea sport — de la 
Universitatea din Bucu
rești, altfel gata oricînd 
să facă declarații de 
amor față de profesia 
pe care și-au ales-o. 
Și... Ei bine, și rămti 
perplex constatând de
zinteresul acestora pen
tru terenurile din curtea 
instituției amintite, a- 
cele terenuri care, cu 
ani în urmă, erau ade
vărate focare în viața 
sportivă a Capitalei.

Cine nu-și amintește 
de celebrele dimineți 
sau seri de sport de pe 
„terenurile de la 
Drept" ? Aici au fost 
organizate și competiții 
de anvergură, întîlniri 
internaționale prestigi
oase.

Acum P Acum, nu 
mai este nimic sau a- 
proape nimic, terenurile 
în cauză, frumoasa bază 
sportivă complexă de 
aci, degradîndu-se în-

cet, dar sigur, sub pri
virile indiferente ale ce
lor interesați. Ai impre
sia, privindu-le, că te 
afli în curtea unei case 
părăsite, sau, cel mult 
a unei locuințe în care 
mai trăiesc doi bătrîni 
uitați de lume. Grupul 
sanitar e o- calamitate : 
„tot va fi dărîmată, la 
toamnă, cabana", ne-a 
declarat senin dumini
că dimineața unul din
tre îngrijitorii vestiare
lor și a bazei, în ge
neral, uitind că în „ca
bană" există destul de 
multe instalații ce ar 
putea fi folosite încă 
10—'15 ani dacă „stă- 
pînii" ar fi mai gospo
dari. Adică, mai precis, 
dacă s-ar considera cît 
de cît responsabili față 
de bunurile ce le-au 
fost încredințate spre 
folosire dar ji spre păs
trare.

Este aproape jenant 
să descrii starea deplo
rabilă în care se află a- 
ceste terenuri, plasate 
în plin centrul Capita
lei, sub ochii conduce
rii Universității, să vezi 
cum milioane de lei (va
loarea acestor baze) sînt 
pur fi simplu irosite.

„Veniți, miercuri, și 
o să vedeți că vor avea 
altă înfățișare — ne-a 
asigurat îngrijitorul des
pre care aminteam mal 
sus — refer induse la 
terenurile de baschet. 
Au fost aduse cîteva 
vagoane de zgură".

La început am crezut 
că e vorba de o glumă 
proastă dar... omul a ri
dicat din umeri. Un 
gest care voia să însem
ne „Atîta pot, atîta 
fac".

Cîteva sute de metri 
mai departe, la barul 
„Tosca", într-o fumă- 
raie s-o tai cu cuțitul, 
douăzeci sau treizeci de 
studenți își consumau 
Spleen-ul, desființîn- 
du-și sănătatea: Cea 
mai normală consecință.

9 ÎN LOC DE...
Nemulțumirea pu

blicului aflat dumini
că pe stadionul Di
namo, la meciul gaz
delor cu F.C. Argeș, 
s-a amplificat serios 
datorită unei pofte 
continue de vorbă a 
fotbaliștilor piteșteni

în timpul jocului. In
terlocutorul fortuit 
le-a fost însuși arbi
trul. Sigur, nu-i vina 
acestuia că s-a văzut 
„încolțit" cu tot felul 
de întrebări din par
tea foștilor lideri; a 
pretinde explicații din 
partea conducătorului 
de joc este permis și 
de regulamentul fot
balului. Insă, în limi
tele bunei cuviințe. 
Ni s-a părut cu totul 
nefiresc modul în 
care, pentru orice 
sancțiune dictată de 
arbitru (cînd îi defa
voriza, se înțelege), 
piteștenii solicitau in 
corpore „amănunte", 
dînd apoi replici nu 
dintre cele mai res
pectuoase. Sau poate 
că de această dată 
ei au vrut să-și eta
leze talentele „avocă
țești?". Căci de fot
balul practicat, să nu 
mai vorbim...© DERBI CU „PETE"

Un adevărat re
cital al măiestriei 
sportive într-un ca
dru de primăvară 
minunată — iată ce 
a însemnat derbiul 
rugbistic Grivița ro
șie — Steaua, care a 
făcut ca tribunele co
chetului teren din 
Parcul copilului să 
cunoască asaltul a.cî- 
torva mii de specta
tori. Așii rugbiului 
nostru au căutat să 
nu-și dezmintă repu
tația și — într-un 
meci fără miză, dar 
căre a declanșat. do
rința intimă a fiecă
ruia de a obține vic
toria — au oferit 
momente de joc de 
bună calitate. Poate 
că acest derbi ar fi 
meritat elogii fără re
zerve; în unele mo
mente însă nervii (a 
căror educație lipseș
te, din păcate, la o 
serie de jucători) au 
declanșat „clinciuri" 
și schimburi de 
pumni, văzute sau ne
văzute de arbitru. Doi 
dintre „protagoniști" 
au luat loc pe tușă, 
înainte de încheierea 
meciului. De ce era 
nevoie de un astfel de 
epilog?

viața internațională

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

— Un articol de Sebastian HAFFNER din revista „Der Stern *

„Să nu ne lăsăm duși de iluzii: criza. 
dolarului care a izbucnit în mod fă
țiș la 15 martie 1968 și care a dus, 
la toate bursele lumii, la o fugă în 
panică de dolar, constituie o primej
die pentru întreaga lume capitalistă. 
Și ea nu a fost încă înlăturată.

Președinții băncilor de emisie în
truniți recent la Washington, asemă
nător unui consiliu de medici la că
pătâiul unui grav bolnav, au aplicat 
un tratament doar simptomelor. Poate 
nici măcar atît. Se creează impresia 
că ei, în loc să încerce să obțină o 
scădere a temperaturii — ceea ce n-ar 
fi înlăturat încă motivele bolii — n-au 
făcut altceva decît să agite termome
tre.

Fuga de dolar se exprimă în exte
rior ca o fugă în aur. Pentru început, 
la mai multe burse, vînzările de,aur 
au fost oprite, iar pe viitor s-au sta
bilit două prețuri la aur: unul ofi
cial, practicat de băncile de emisie 
în schimburile între ele, cursul rămî- 
nînd cel vechi — 35 dolari pentru o 
uncie aur, și un preț „liber" — o așa- 
zisă bursă neagră legală pentru aur, 
la care cursul dolarului se va schimba 
de la o zi la alta.

Rămîne de văzut dacă această mă
sură va avea cel puțin un efect de 
scurtă durată. Poate că va crea o 
pauză în starea generală de tensiune. 
Este însă puțin probabil că ea ar pu
tea preveni, în viitor, o devalorizare 
a dolarului. Pentru că fuga de dolar 
nu constituie pur și simplu o manifes
tare de speculă. Cei ce cred aceasta 
se înșeală.

Este vorba despre o adevărată cri
ză de încredere. Cursul oficia! al do
larului nu mai este proporțional nu 
numai cu aurul, ci nici cu celelalte 
valute. Dolarul care mai este și as
tăzi schimbat oficial la 4 mărci (vest- 
gerinane), deși puterea sa de cumpă
rare a fost întotdeauna mai mică, 
pierde de ani de zile, încontinuu, 
din valoarea sa.

Acesta este motivul pentru care 
dolarul a devenit în multe țări occi
dentale o valută nedorită și toată, 
lumea caută să scape de el cît mai 
repede. Desigur că, aceasta fiind situa
ția, la ea se adaugă și specula care 
înrăutățește și mai mult maladia va
lutei americane. Numai specula nu 
poate însă zbuciuma un dolar sănătos.

Trebuie presupus că noua bursă 
neagră legală pentru aur va stabili un 
nou curs al dolarului,' mai mic decît

cel oficial de 35 dolari pentru o un
cie de aur. Iar acest curs de la bursa 
neagră va deveni adevăratul curs al 
dolarului.

Președinții băncilor de emisie ar fi 
procedat probabil mai bine, inclusiv 
în interesul dolarului, dacă ar fi_ ob
ținut acum o devalorizare oficială a 
lui, Tn acest caz în lume ar fi existat’ 
o situație clară, iar dolarului i s-ar fi 
oferit o șansă să se stabilească la un 
nivel mai scăzut și să-și reia din nou 
funcțiunea de mijloc intemațibnal de 
plăți. Situația cu care ne confruntăm 
acum este o devalorizare camuflată a 
dolarului despre care nimeni nu știe 
exact cum se va manifesta.

Dar chiar o devalorizare a dolaru
lui care, după cît se pare, este acum 
inevitabilă, ar constitui doar un tra
tament al simptomelor. Nici ea nu ar 
merge pînă la rădăcinile răului.

Pentru că prăbușirea valorii dola
rului nu este întîmplătoare. Ea a fost 
determinată de faptul că, de ani de 
zile, S.U.A. trăiesc peste posibilitățile 
lor. S.U.A. s-au- depășit pe ele însele i 
cursa înarmărilor, cursa spre Cosmos, 
exportul de capital, rolul de polițfit 
mondial... La așa ceva nu poate re
zista mult timp nici cea mai .viabilă 
economie.

Picătura care a dus Ia revărsarea 
butoiului este războiul din Vietnam. 
S.U.A. n-au mai putut finanța acest 
război — al cărui eșec moral, politie 
și strategic nu va fi abordat aici —- 
din rezerve financiare aflate la dis
poziție, ci îl duc, în mod practic, pe 
credit. Acest credit urmează să-l o- 
fere alte țări, cumpărând hîrtii de va
loare americane. In trecut s-ar fi zis : 
să ofere Americii un credit de război. 
Dar toată lumea știe cît valorează un 
credit de război neacoperit. Cu timpul 
el devalorizează orice valută.

Dacă dolarul vrea să se însănăto
șească și să se stabilească la o pari
tate mai scăzută, S.U.A. trebuie să 
aleagă una din două alternative : fie 
să pună capăt războiului din Vietnam, 
fie să treacă, la ei acasă, la o econo
mie de război. Deocamdată ele nu 
manifestă dorința să aleagă una din 
aceste alternative.

Dacă America va face acum ordina 
la ea acasă, atunci va putea fi înă
bușită în rîndurile aliaților, clienților 
și creditorilor ei, chemarea: Să se 
salveze cine poate! In caz contrai 
fuga de dolar va deveni o fugă • de 
alianță cu S.U.A., dacă nu chiar o 

in capitalism".
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BIN TOATE SPORTURILE
REUNIUNILE ZONALE DIN CA

DRUL CAMPIONATELOR REPU
BLICANE DD BOX rezervate SE
NIORILOR vor avea loc între 9 și 14 
APRILIE la IAȘI, TG. MUREȘ, PLO
IEȘTI și CRAIOVA. FINALELE sînt 
programate între 27 MAI și 2 IUNIE 
pe RINGUL STADIONULUI REPU
BLICII.

La 15 APRILIE LA BUCUREȘTI, 
în cadrul semifinalelor „Cupei cam
pionilor europeni" la volei masculin, 
STEAUA va juca cu SPARTAK 
BRNO. Meciul DINAMO — LEGIA 
VARȘOVIA, care va avea loc, de a- 
semenea, în semifinalele „C.C.E.", 
este programat la 16 APRILIE la 
București.

S-a stabilit ca prima „manșă" a 
meciului de volei feminin DINAMO 
BUCUREȘTI — Ț.S.K.A. MOSCOVA

din cadrul „C.C.E." să se dispute la 
18 APRILIE la BUCUREȘTI.

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE SCHI DE LA ROSSLAND (CA
NADA) a continuat cu desfășurarea 
probei de slalom uriaș (masculin) 
care a avut loc în două manșe. Vic
toria a revenit austriacului Herbert 
Huber, care a totalizat timpul de 
3’07”ll/100. El a fost urmat în cla
sament de Reinhart Tritscher (Aus
tria) — 3’07”71/100 și Guy Perillat 
(Franța) — 3’08”39/100. La această 
probă nu a participat Jean Claude 
Killy (Franța), triplu campion olim
pic la Grenoble.

în CUPA MONDIALĂ conduce 
JEAN CLAUDE KILLY — cu 200 de 
puncte, care nu mai poate pierde 
primul loc, urmat de Dumeng Giova-

COMIȘIfi DE fiPEL fi FEDERfiȚIEI ITfiLIENE DE FOTBfiL fi DECIS, CU FfiTHU ETfiPE ÎNOTE, CfiMPIOfiNfi :fi.C.MILfiN
A. C. Milan este campioana Italiei, 

la fotbal, pentru sezonul 1967—1963. 
Aceasta este concluzia care poate fi 
trasă, oficial, după ce Comisia de apel 
a Federației italiene de fotbal a con
firmat decizia Comisiei de disciplină 
a aceluiași for, decizie prin care s-a 
dat meci pierdut echipei Internazio- 
nale, în favoarea formației Cagliari, 
după acea partidă de la Milano (14 
ianuarie a.c.), în care, la pauză, un 
spectator a aruncat cu o monedă de 
100 de lire, rănindu-'l pe jucătorul 
Longo de la Cagliari (partida fusese 
cîștigată pe teren de către Xnternazio- 
nale cu 3—0, fapt care i-ar fi îngă
duit ca în condițiile omologării aces
tuia, să spere o victorie la sprintul 
final, în „duelul" cu A. C. Milan).

Astfel, această hotărîre a Curții de

aped a Federațieii italiene decide, tot
odată, campioana deoarece pînă la 
sfârșitul competiției mai sînt doar 
patru etape și A. C. Milan conduce, 
la ora actuală, cu 9 puncte.

O Federația italiană de fotbal a sta
bilit lotul de jucători ce vor face de
plasarea Ia Sofia pentru partida din 
6 aprilie, contînd pentru sferturile de 
finală ale Campionatului european de 
fotbal. Iată numele jucătorilor ce vor 
sta la dispoziția antrenorului FER
RUCCIO VALCAREGGI : ALBER- 
TOSI, VIERI — portari, BURGHICH, 
FACHETTI, POLETI — fundași, 
BERTINI, GUARNERI, PICCHI, 
BERCELLINO. SALVADORE — mij
locași, DOMENGHINI, MAZZOLA, 
FERRINI, JULIANO, LODETTI, 
PRATI, RIVERA, RIVA.

noii (Elveția) cu 119 puncte și Ger
hard Nenning (Austria) cu 102 puncte.

Proba feminină de slalom uriaș, cu 
care s-a încheiat concursul de la 
Rossland, a fost dominată de cam
pioana olimpică canadiana Nancy 
Greene, cronometrată în l'26”85/100. 
Florence Steurer (Franța) a realizat 
— r28’'41/100, iar Getrude Gabl (Aus
tria) a fost înregistrată cu l’29”41/100. 
Ca și Jean Claude Killy, CANADIA
NA NANCY GREENE A CÎȘTIGAT 
PENTRU A DOUA OARĂ „CUPA 
MONDIALĂ" totalizînd după acest 
concurs 186 puncte. Urmează Isabelle 
Mir (Franța) cu 150 de puncte și Flo
rence Steurer (Franța) cu 144 puncte.

Cu prilejul unui concurs de nata- 
ție desfășurat în bazinul de la Hano
ver (New Hampshire), înotătorul a- 
merican MIKE BURTON a fost cro
nometrat în proba de 1 650 yarzi cu 
timpul de 15’59’’4/10. Mike Burton 
este primul înotător din lume care 
reușește într-un bazin de 25 yarzi să 
parcurgă această distanță sub 16 mi
nute. Recordul mondial în proba de 
1 500 m liber este deținut de același 
sportiv.

Boxerul francez MARCEL CER- 
DAN jr a obținut o nouă victorie in
ternațională. în meciul disputat la 
Beziers, el l-a învins prin abandon 
dictat de arbitru în repriza a 4-a pe 
GUNTHER VALTKINE (R. F. a Ger
maniei).

TURUL CICLIST AL MAROCU
LUI A CONTINUAT CU ETAPA A 
2-A, SAFI—ESSAOUIRA (130 km), 
cîștigată de suedezul Joseph Ripfel 
în 3h 12’43". Primul dintre concu- 
țenții români a sosit GH. MOLDO- 
VEANU, pe locul 6, Ia 30" de învin
gător. Moiceanu, Stoica și Ardeleanu 
au venit cu plutonii! trei la 3’18“. în 
clasamentul general individual con
duce Ripfel, secondat de Soederlund 
la 13“. Moldoveanu se află pe locul 
6, la 2’03“, iar Moiceanu pe locul 8, la 
2’08“.

ANKARA 1 (Agerpres). — La An
kara s-au încheiat convorbirile ofi
ciale dintre delegațiile guvernamen
tale ale Turciei și Iugoslaviei, con
duse de premierul turc, Suleyman De
mirel, și Mika Șpiliak, președintele 
Vecei Executive Federale a R.S.F. 
Iugoslavia.

Purtătorul de cuvînt al Ministerului 
Afacerilor Externe al Turciei a decla
rat că convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de prietenie și înțe
legere. Șefii celor două guverne au 
examinat probleme privind colaborarea 
bilaterală și în primul rînd posibili
tățile de sporire a schimburilor co
merciale și culturale și de dezvoltare 
a cooperării în domeniul industriei și 
turismului.

Duminică, miniștrii afacerilor ex
terne ai celor două țări au semnat 
convenția consulară dintre Iugoslavia 
și Turcia. Ei au declarat că aceasta 
contribuie la întărirea prieteniei și în
țelegerii dintre cele două țări și va

E3SESEBNB

Ieri în țară : Vremea s-a men
ținut călduroasă în sudul și sud- 
vestul țării, dar s-a răcit în 
Transilvania și Moldova. Cerul a 
fost variabil, cu înnorări mai 
accentuate în nordul și estul 
țării. Au căzut ploi locale în 
Transilvania și în Moldova. Vîn- 
tul a suflat slab, pînă la potri
vit, cu unele intensificări în su
dul ță-ț-ii, din sectorul vestic. 
Temperatura aerului, la ora 14, 
oscila între 9 grade la Sulina și 
Mangalia și 25 de grade la Bucu
rești, Ploiești, Turnu Măgurele, 
Titu și Giurgiu. In București : 
Vremea a fost călduroasă, cu ce
rul variabil. Vîntul a suflat slab, 
pînă la potrivit. Temperatura 
maximă a atins 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 3, 4 și 5 aprilie. în țară : Vre
me schimbătoare, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea ploi lo
cale, mai ales în jumătatea de 
nord a țării. Vînț potrivit, cu 
intensificări locale. Temperatu
rile minime în nordul țării vor 
fi cuprinse între minus 2 și plus 
4 grade ș;i în sud între 3 și 9 
grade, iar maximele în nord vor 
fi cuprinse între 8 și 12 grade și 
între 14 și 20 de grade în sud. 
în București: Vreme schimbă
toare, cu cerul temporar noros, 
favorabil averselor de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperatura ușor 
variabilă.

stimula schimbul de bunuri și de per
soane între Iugoslavia și Turcia, pre
cum și între toate țările balcanice.

Mika Șpiliak și persoanele care îl 
însoțesc au plecat la Izmir, după care 
vor vizita Istanbulul.

GIESSEN

REVENDICĂRILE 
TINERETULUI 
SOCIAL-DEMOCRAT

La Giessen, R. F. a Germaniei, 
a avut loc conferința anuală 
a „Tinerilor socialiști" din su
dul landului Hessen, organiza
ție a P.S.D.G. După abordarea 
în dezbateri a unor probleme 
politice dintre cele mai actua
le, conferința a adoptat o re
zoluție adresată conducerii par
tidului, grupului parlamentar și 
tuturor organizațiilor Partidului 
social-democrat din Gerrrjania.

In rezoluție — arată ziarul 
„Frankfurter Rundschau” — 
„tinerii socialiști" se ex
primă împotriva oricărui sprijin
— moral, material sau militar
— acordat de R.F.G. agresiunii 
americane în Vietnam. Ei cer 
inițierea în Bundestag a unei 
dezbateri asupra problemei viet
nameze în scopul de a se obține 
„încetarea necondiționată a in
tervenției militare a S.U.A. în 
Asia de sud-est și recunoașterea 
F.N.E. din Vietnamul de- sud". 
Concomitent, ei cer guvernului 
federal să acorde azil politic 
americanilor care refuză să lup
te în Vietnam.

In rezoluție se cere recunoaș
terea frontierei Oder-Neisse, re
nunțarea la revendicarea guver
nului R.F.G. de a fi singurul re
prezentant al poporului german, 
recundașterea R. D. Germane și 
stabilirea de relații diplomatice, 
pe baza deplinei egalități în 
drepturi, între cele două state 
germane.

Conferința și-a exprimat, de 
asemenea, opoziția față de pro
iectul legilor excepționale, in
diferent sub ce formă ar fi 
prezentat el, precizează ziarul 
amintit. Ea a lansat o chemare 
adresată organizațiilor de tineret 
ale P.S.D.G. din toate landurile 
ca, alături de celelalte organi
zații democratice vest-germane, 
să participe la un marș de pro
test spre Bonn împotriva adop
tării acestor legi. Participant^ 
la conferință au formulat și 
cererea ca Republica Federală 
să părăsească N.A.T.O. în 1969, 
arătînd că ..acest pas este nece
sar deoarece N.A.T.O. blochează 
promovarea unei politici euro
pene de pace".



(Armare din pag. I)

*la Palatul Guver-
satisfacție în legătură care ,se desfășoară

în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-un spirit de prietenie și colaborare, au fost abordate probleme ale dezvoltării în continuare, pe diverse planuri, a relațiilor dintre cele două țări.Răspunzînd întrebărilor ziariștilor — prezenți în mare număr în sala de recepții a Palatului Guvernamental — premierul Ion Gheorghe Maurer și-a exprimat deosebita cu modul în convorbirile. •
La amiază, namental, a avut loc solemnitatea semnării unor acorduri între Republica Socialistă România ți Finlanda.Miniștrii afacerilor externe ai României și Finlandei au semnat acorduri privind y transporturile rutiere, desființarea vizelor și un protocol de colaborare culturală.La solemnitate au fost de față .președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mauno Koivisto, ambasadorii celor două țări, consilieri și experți români și finlandezi.Cu acest prilej, Comeliu Mă- nescu și Ahti Karjalainen au rostit scurte cuvîntări, în care au subliniat importanța acordurilor încheiate pentru dezvoltarea relațiilor economice, a schimburilor cultural-științifice și pentru intensificarea turismului.

★Oaspeții români însoțiți de ministrul industriei al Finlandei, Grels Teir, au făcut o scurtă vizită în orașul satelit — Tapiola, unde au fost salutați de președintele Consiliului municipal, Erkki Laine. De la ultimul etaj al unui bloc turn a fost admirată panorama tînărului oraș Tapiola — mărgea arhitectonică a salbei de mi- croraioane moderne ce dantelează extremitățile orașului Helsinki. Situat în imediata apropiere a golfului Finic, orașul-grădină Tapiola. ilustrează pregnant, pe o suprafață 
de aproximativ 270 de hectare,

Adresîndu-se oaspeților, premierul finlandez le-a urat un călduros bun venit în Finlanda, exprimîn- du-și marea bucurie pentru vizita președintelui Consiliului de Miniștri al României, prima de acest fel din istoria celor două țări.Această vizită, care marchează un eveniment istoric în relațiile dintre țările noastre, constituie totodată un jalon important. Ea este o mărturie a efortului nostru cres- cînd de a crea noi raporturi trainice între diferitele țări, a dorinței noastre de a cunoaște condițiile de trai, concepțiile și aspirațiile din alte părți și, în consecință, de a înțelege mai bine și a accepta pe ceilalți. Intîlnirile - personale oferă posibilități conducătorilor țărilor noastre de a face un schimb de păreri și de a risipi eventuale neînțelegeri șl neîncrederea care au domnit adesea în Europa în cursul deceniilor trecute și făceau dificile relațiile între țări. Se pare că o asemenea concepție a stat la. baza propunerii române făcute și adoptate la cea de-a 20-a sesiune a A- dunării Generale a O.N.U., rezoluție menită înainte de toate să îmbunătățească relațiile dintre țările care au o structură politică și economică diferită. Finlanda sprijină fără rezerve orice activitate în a- ceastă direcție. Sînt, de asemenea, convins că contactele care se înmulțesc între țările europene, dincolo de alianțele militare și de deosebirile ideologice, constituie un factor important pentru reducerea încordării și pentru îmbunătățirea climatului politic pe continentul nostru. Această evoluție ne incită să .redublăm eforturile pentru obținerea celor mai bune rezultate.Astăzi am discutat despre relațiile dintre cele două țări ale noastre. Am putut constata că distanța relativ mare < landa de România, rea din care tradițiile noastre lingvistice șî culturale și-au tras bogăția, nu mai constituie pentru finlandezii și românii de astăzi un obstacol în calea contactelor și a unei cooperări rodnice, ci, dimpotrivă, noi , putem, deși sîntem țări diferite, Să ne oferim reciproc produsele și serviciile de care cealaltă țară are nevoie. Numărul turiștilor finlandezi în România, de exemplu, a sporit considerabil în ultimii ani, compatrioții noștri care călătoresc ■ în România găsesc acolo monumente interesante, vestigii ale îndelungatei dv. istorii, peisaje frumoase și locuri însorite unde să-și petreacă vacanțele.'Sînt încredințat că a- cordul cu privire lâ desființarea vizelor va contribui la dezvoltarea turismului bilateral între țările noastre. .Noi acordăm o importanță deosebită dezvoltării relațiilor noastre economice. Sînt convins că Finlan-

diversitatecare separă Fin- ca și ma- a surselor

Gheorghe Maurmăiestria finlandezului contemporan, care a integrat natura aspră și în același timp pitorească a nordului în viața sa cotidiană, dînd totodată satisfacție cerințelor urbanisticii moderne.După-amiază, premierul român și celelalte persoane oficiale care îl însoțesc au fost oaspeții studenților Universității politehnice din Otaniemi, important centru universitar al capitalei finlandeze, unde se pregătesc pentru economia țării ingineri de diferite specialități — arhitecți, geologi, fizicieni, chi- miști, matematicieni și alte cadra tehnice de înaltă calificare. Urîndu-le bun venit, rectorul universității, profesor Einar Stenij, i-a condus pe oaspeți prin săli de cursuri, laboratoare, dîndu-le ample explicații. Premierul Ion Gheorghe Maurer s-a interesat de unele aspecte privind organizarea și desfășurarea procesului de în- vățămînt și a semnat în cartea de onoare a Universității cuvinte de apreciere la adresa cadrelor didactice și a studenților.în continuare, oaspeții români au vizitat clubul „Dipoli" aparți- nînd complexului studențesc din Otaniemi, luînd cunoștință de unele activități social-culturale ale studenților.
★Seara,.președintele Consiliului de Miniștri al Finlandei, Mauno Koivisto, a oferit la Palatul Guvernamental un dineu în onoarea oaspeților români.Au participat Vieno Sukselainen, președintele Parlamentului, Ahti Karjalaineri, ministrul afacerilor externe, Teir Grels, ministrul industriei, Vairio Leskinen, ministrul comerțului, Ele Alenius, ministrul muncii, E. Raunio, ministrul finanțelor, Sulo Sourttanen, ministrul apărării, I. Linnamo, ministru fără portofoliu, Lauri Aho, primarul o- rașului Helsinki, și alte persoane oficiale finlandeze și române.în timpul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească,' primul ministru al Finlandei, Mauno Koivisto, și președintele Consiliului de Miniștri al României, Ion Gheorghe Maurer, au rostit toasturi.

da și Romania vor putea spori considerabil schimburile comerciale reciproce, dat fiind că resursele naturale ale țărilor noastre, pe de o parte, și sectoarele specializate ale industriilor noastre, pe de altă parte, diferă și, în consecință, se completează. Sper că proiectele în curs de elaborare, urmărind o lărgire a schimburilor noastre comerciale, vor fi rezolvate în mod pozitiv și că ne vom putea oferi reciproc produse, furnizate de noi sectoare, în avantajul ambelor părți. în consecință, ar trebui să facem eforturi continue pentru încurajarea stabilirii de noi contacte între reprezentanții sectoarelor industriale ale celor două țări ale noastre. Am certitudinea că acordul cu' privire la transporturile rutiere internaționale, semnat astăzi, va contribui la rîndul său la lărgirea schimburilor de produse.Astăzi a fost semnat un protocol cu privire la colaborarea dintre Finlanda și România în domeniile cultural și științific, pentru anii 1969—1970. Sperăm că acest document va avea rezultate concrete și ■ va contribui la dezvoltarea schim- ' burilor culturale și științifice.Sînt încredințat că oamenii noștri de știință și artiștii noștri se vor inspira din folclorul dv. național, bogat în tradiții, din literatura dv. strălucită, din muzica dv., și din ,progresul dv. științific tehnic.Rezultatele trainice obținute poporul român în decursul îndelungatei și agitatei sale istorii, ca și civilizația sa, sînt o limpede mărturie a talentului și hărniciei poporului dv. Dominat în mod succesiv de puteri, moravuri și culturi străine, el a fost invadat de numeroși cuceritori, însă, prin forța voinței sale și dragostea sa de libertate, el a știut să rămînă credincios propriilor sale tradiții, să reziste încercărilor la care a fost supus de-a lungul istoriei sale, do- "vedind astfel că posedă forța și pu- . terea necesară pentru a salvgarda trăsăturile sale caracteristice și independența sa națională. Noi, finlandezii, apreciem mult realizările poporului român. Dar noi avem totodată o mare stimă pentru activitatea României în domeniul politicii externe, care urmărește promovarea relațiilor de bunăvecină- tate și de pace, precum și stabilirea de contacte tot mai bune între popoare, dincolo de frontierele ideologice. România, ca și Finlanda, sprijină Organizația Națiunilor Unite și eforturile acesteia pentru consolidarea păcii și securității internaționale. Faptul că în această seară avem în mijlocul nostru pe președintele Adunării Generale a O.N.U., ministrul afacerilor externe Corneliu Mănescu, constituie o dovadă importantă în acest sens.Urîndu-vă încă o dată un foarte

ca
Șide

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scînteii”. Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se fac la oficiile poștale, factorii poștali și difuzoril voluntari din întreprinderi și instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scinteil

călduros bun sosit, d-voastră cît și personalităților care vă însoțesc, ridic paharul în cinstea domnului Ceaușescu, (președintele Consiliului de Stat al României, pentru dez

Adresîndu-se gazdelor, președintele Consiliului de Miniștri al României a spus :Trebuie să vă mărturisesc că am ascultat cu vie emoție cuvintele dumneavoastră pline de căldură și spirit prietenesc față de țara mea. Venind în Finlanda sîntem, la rîndul nostru, purtători ai mesajului de sinceră și profundă prietenie pe care poporul român îl adresează poporului finlandez — ce se bucură de unanimă stimă și admirație pentru vrednicia și priceperea cu care a reușit să dăltuiascăzîn natura aspră a Nordului o civilizație prosperă, înfloritoare.Ne bucură că în zilele noastre, pe deasupra depărtărilor geografice, între România și Finlanda s-au închegat relații tot mai ample de prietenie și. respect reciproc, stimulate de afinitățile și spiritul de comprehensiune firești între popoare ale căror destine au avut de înfruntat de-a lungul timpurilor multe greutăți — în fața cărora ele s-au dovedit însă popoare de oameni dîrji, neînduplecați în lupta pentru independență, cu nesecată dragoste pentru libertatea pămîn- tului patriei lor.Are semnificație de simbol faptul că geniul popular finlandez a creat minunata epopee Kalevala, care înseamnă Țară locuită de viteji.Avem astăzi posibilitatea să constatăm, cu satisfacție, că ultimii ani s-au dovedit rodnici pentru colaborarea româno-finlandeză, pentru dezvoltarea schimburilor comerciale, a legăturilor culturale și științifice, pentru extinderea mul- ' tilateraia a relațiilor dihire țările ■ noastre;: Pe această linie--se înscriu.- acordurile semnate astăzi — cadrul contractual care favorizează dezvoltarea schimbului de mărfuri, înlesnește popoarelor român și finlandez să-și împărtășească bogatele comori ale artei și culturii naționale, creațiile gîndirii științifice, permite intensificarea turismului, spre o mai bună cunoaștere reciprocă. Sîntem convinși că stadiul actual al acestor relații, dinamismul economiilor naționale, hărnicia popoarelor și varietatea resurselor celor două țări oferă un cadru stimulatoriu pentru prospectarea în comun a unor noi posibilități de extindere și adîncire a cooperării dintre România și Finlanda, corespunzător intereselor ambelor popoare, cauzei colaborării internaționale.Tendința popoarelor de apropiere — caracteristică generală a evoluției umanității — se manifestă în zilele noastre cu o insistență deosebită, determinată de dezvoltarea grandioasă a forțelor de producție ale societății. Aceasta formează baza materială, obiectivă, a nevoii resimțite de popoare de a se cunoaște tot mai bine și a conlucra tot mai strîns, a dezvolta între ele relații de colaborare, care-și găsesc încununarea în statornicirea de prietenii trainice. Este un proces care se afirmă tot mai mult în lumea modernă și care va sfîrși prin a-și impune caracterul legic și sen- . sul ireversibil.Ar fi, desigur, de dorit — și a- ceasta depinde de înțelepciunea popoarelor, de gradul în care factorii lor de conducere înțeleg sensul timpurilor actuale — ca tendințele obiective ce solicită dezvoltarea cooperării internaționale să se reflecte cît mai deplin în politica iși activitatea guvernelor, să se instituie în rațiuni de stat care să prezideze pe scară tot mai largă raporturile lumii contemporane. Numai într-un asemenea cadru gigantica dezvoltare a științei și tehnicii poate asigura omenirii posibilitatea de a progresa impetuos, conducînd la .soluționarea grabnică și pe cele mai scurte căi a multor probleme ale umanității.Ca urmare, în lumea de astăzi a sporit considerabil valoarea activității acelor factori politici și acelor state a căror linie de acțiune se află în concordanță cu aceste cerințe, care militează pentru excluderea forței ca instrument în soluționarea litigiilor, se situează pe poziția că numai dreptul creează forța și manifestă atașament față de înrădăcinarea unor principii de justiție în relațiile internaționale. Este unul din cele mai semnificative aspecte ale vieții politice contemporane — respectiv creșterea rolului jucat pe arena mondială de țările mici și mijlocii care, prin însăși factura lor, au o vocație istorică pentru colaborare și înțelegere, o vocație istorică pentru dezvoltarea unor raporturi de bună conviețuire între state.După părerea noastră, este o obligație a oricărui stat, indiferent de mărime, de a-și angreqa întreaga politică și activitate internațio

voltarea favorabilă a relațiilor dintre Finlanda și România, în sănătatea dv., domnule președinte și domnule ministru, precum și pentru succesul tuturor celor prezenți.

nală în complexul cerințelor de dezvoltare a colaborării și cooperării între popoare. Cauza păcii și colaborării este o cauză față de care oricare stat poartă o deplină responsabilitate.în acest context istoric au crescut considerabil posibilitățile fiecărei țări de a influența, prin inițiativele și acțiunile pe care le întreprinde, edificarea unei ambianțe de înțelegere internațională. Mi-aș îngădui să exprim părerea că a- ceasta își găsește o ilustrare în strădaniile perseverente ale țărilor noastre de a contribui la crearea unor zone de liniște, bunăvecinăta- te și înțelegere în spațiul lor geografic, în Nordul Europei ca și în Balcani, la statornicirea unui climat de destindere atît pe plan continental, cît și mondial.Animați de asemenea concepții, împărtășim, împreună cu covîrși- toarea majoritate a omenirii, îngrijorarea generată de persistența u- nor focare de încordare și confruntări armate, cel mai virulent fiind, desigur, Vietnamul. Multiple fapte, inclusiv evenimente recente, arată clar cît de nefaste sînt implicațiile acestui focar de război asupra ansamblului relațiilor internaționale, ce riscuri imense deschide pentru omenire pe planuri foarte largi, ce perturbații și consecințe nocive determină în sfere din cele mai variate.Faptul că, aproape întotdeauna, .geneza sau perpetuarea acestor focare sînt legate de imixtiunile stră- ; ine reliefează și mai pregnant ne- ; ceșitatea respectării cu Strictețe’ a dreptului- fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta — deziderat suprem într-o lume care a ajuns la un stadiu avansat de civilizație.Mi se pare că nimic nu este mai plăcut pentru cel ce șe găsește dincolo de hotarele țării sale decît sentimentul de a se simți înconjurat de un mediu prietenesc. A- cesta este sentimentul pe care îl resimțim încă din clipa de cînd am pășit pe pămîntul ospitalier al Finlandei. Exprimîndu-vă mulțumirile noastre călduroase pentru cordialitatea ce ne-o manifestați, aș dori să ridic paharul în sănătatea Excelenței Sale, președintele Urho Kekkonen, în sănătatea dv., ' domnule prim-ministru, în sănătatea domnilor miniștri și a tuturor celor prezenți, pentru fericirea și prosperitatea poporului finlandez, pentru prietenia și colaborarea rodnică româno-finlandeză !

BRUXELLES 1 (Agerpi'es). — Luni 
după-amiază au fost anunțate rezul
tatele definitive ale alegerilor par
lamentare care s-au desfășurat du
minică în Belgia. Partidul creștin-so- 
cial a obținut 31,73 la sută din vo
turi, față de 34,44 la alegerile din 
1965, urmînd să dețină în noul parla
ment 69 din cele 212 mandate (cu 8 
mai puțin decît în trecutul parla
ment). Partidul socialist a întrunit 
27 la sută din totalul voturilor, față 
de 28,28 la sută în 1965, obținind 59 
de mandate (cu 5 mai puține). Parti
dul libertății și progresului a pierdut 
un loc, deținînd acum 47 de man-

Refuzul gărzii naționale din Panama de a recunoaște autoritatea noului președinte Max Delvalle prelungește tensiunea care caracterizează de mai multe zile viața politică a acestei țări. Duminică, a treia zi consecutiv, garda națională a reprimat demonstrațiile organizate în diferite orașe. Sediul parlamentului este în permanență înconjurat de garda națională, singura forță armată din Panama care continuă să-l sprijine pe fostul președinte Marco Robles. în fotografie : O stradă din Ciudad de Panama blocată de armată

In numeroase țări continuă acțiunile de protest împotriva represiunilor rasiste din Rhodesia. In fotografie : o demonstrație desfășurată recent în centrul Londrei

PRAGA 1 (Agerpres). — Luni, la Praga au reînceput lucrările Plenarei Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia. Pe ordinea de zi figurează, printre altele, probleme privind situația politică actuală în partid și în societate, proiectul programului de acțiune al partidului, propuneri privind reabilitarea unor persoane care au avut de suferit în urma încălcării legalității socialiste și normelor de partid.Participanții au ales comisia pentru elaborarea proiectului programului de acțiune a partidului, comisia pentru pregătirea proiectului de rezoluție al C.C. al P.C.C. cu privire la problemele alegerilor, comisia redacțională pentru elaborarea poziției C.C. în legătură.. cu. situația politică din țară, comisia pentru presă. ..,1 La plenară â‘ luat cuvîntul Al. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a prezentat raportul principal cu pri-

1 (Agerpres). — președinteleMOSCOVAAlexei Kosîghin,Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., ' a părăsit luni Moscova, plecînd spre Teheran, unde va face o vizită la invitația primului ministru al Iranului, Amir Abbas Hoveida.
ALEGERILOR

date parlamentare. Partidul comunist 
și-a menținut pozițiile, dispunînd în 
noul parlament de 5 deputați. Prin
cipalele beneficiare ale alegerilor au 
fost partidele federaliste. Astfel, par
tidul flamand Volksunie a cîștigat 
8 mandate noi, urmînd să dispună în 
noul parlament de 20 de deputați. 
Coaliția partidelor valone a cîștigat 
7 locuri noi, deținînd 12 mandate în 
noul parlament. '

Observatorii apreciază că alegeri
le nu au limpezit climatul politic și 
nu au creat premisele unui guvern 
stabil. 

vire la situația politică actuală. In continuarea lucrărilor au început dezbaterile. Vorbitorii au abordat probleme privind activitatea Comitetului Central și a organelor sale executive, situația din partid, problemele unității și sarcinilor care decurg din programul de acțiune al partidului, dezvoltarea pieței și comerțului interior al Cehoslovaciei, înlocuirea unor lucrători necorespunzători din aparatul economic și de stat, activitatea tineretului, ocrotirea sănătății etc.

WASHINGTON 1 (Agerpres).
Președintele Johnson a rostit dumi
nică seara Ia posturile de radio și te
leviziune americane o cuvîntare, 
consacrată în cea mai mare parte 
războiului pe care Statele Unite îl 
duc împotriva poporului- vietnamez. 
El a elogiat acest război și a asigu
rat guvernul saigonez de tot sprijinul 
S.U.A. în continuarea acțiunilor în
dreptate împotriva forțelor patrioti
ce. Totodată, după cum informează 
buletinul de presă. al Casei Albe, 
Johnson a declarat că a ordonat în
cetarea imediată a bombardamente
lor aeriene și navale asupra unor 
regiuni ale Republicii Democrate 
Vietnam. în ciuda protestelor puter
nice și a cererilor ferme și hotărîte 
ale opiniei publice mondiale ca bom
bardamentele împotriva R. D. Viet
nam să înceteze pe deplin și necon
diționat, președintele S.U.A. a men
ționat că bombardamentele' aviației 
americane vor continua asupra re
giunii nord-vietnameze situate în a- 
propierea liniei de demarcație de-a 
lungul paralelei 17.

L. Johnson a repetat o serie de de
clarații făcute în trecut după care 
S.U.A. „sînt gata să-și’trimită re
prezentanți în orice for, în orice mo
ment, pentru a discuta mijloacele de 
a pune capăt acestui război". El a 
declarat că a adresat un apel Marii 
Britanii și Uniunii Sovietice, în cali
tatea lor de copreședinți ai Conferin
ței de Ia Geneva și membri perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate al 
Națiunilor Unite și către președintele 
Republicii Democrate Vietnam, IIo 
Și Min, pentru rezolvarea problemei 
vietnameze. Președintele S.U.A. a de
semnat pe ambasadorul Averell Har
riman ca reprezentantul său personal 
la eventualele tratative, urmînd ca 
acesta să fie ajutat de ambasadorul 
S.U.A. la Moscova, L. Thompson.

Dar aceste declarații despre „in
tenții de pace" au fost însoțite de

I 'PARIS 1 (Agerpres)'. — Secretarul general al P. C. Francez, Waldeck Rochet, a declarat la 1 aprilie : „Johnson a anunțat încetarea bombardamentelor americane asupra Vietnamului de nord, însă faptul că este vorba doar de o încetare parțială și că el a făcut referiri la formula de la San Antonio arată că ideea unor noi manevre destinate să justifice continuarea agresiunii nu trebuie să fie întrutotul respinsă. Pentru a arăta că doresc pacea, Statele Unite trebuie să înceteze în mod necondiționat bombardamentele și toate actele de război împotriva R. D. Vietnam, să-și retragă trupele din Vietnamul de sud, să recunoască Frontul Națio-

Președlntele Iugoslaviei, Io- 
slp Broz Tito, l-a primit luni ps 
ambasadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Franței la Belgrad, Pierit 
Frandfort. Cu acest prilej, ambasado
rul francez a înmînat răspunsul pre
ședintelui Franței, de Gaulle, la me
sajul președintelui Tito.

O importantă reuniune a 
guvernului libanez a avut loc 
în cursul zilei de luni. După cum 
arată agenția France Presse, a fost 
examinată situația creată în urma ale
gerilor desfășurate duminică în pro
vinciile Bekaa și în Libanul de sud. 
Ziarul libanez „Le Soir“ arată că pre
mierul Yafi își intensifică contactele 
pentru a evita o gravă criză guver
namentală.

Regele Arabiel Saudite a 
acceptat să participe la reu
niunea arabă la nivel înalt 
„dacă misiunea trimisului special al 
secretarului general al O.N.U. în Ori
entul Apropiat va eșua". (U.P.I.)

Astăzi va fl reluată In Fran
ța activitatea parlamentară- 
Este prima reuniune a Adunării Na
ționale Franceze care se desfășoară 
după semnarea la 24 februarie a. c. 
a platformei comune dintre Partidul 
comunist și Federația Stîngii Demo
crate și Socialiste (F.S.D.S.).

Un volum antologic inti
tulat „Povestitori români", 
a fost editat de editura „Manesse" 
din Ziirich.

Prințul moștenitor al Bah- 
reinului, șeicul Hamed Ben Aii Mo
hamed al Khalifa, . în vîrstă de 38 
de ani, a decedat în noaptea de 1 
aprilie.

Martln Luther King, liderul 
populației de culoare din S.U.A., a 
reafirmat hotărîrea organizațiilor : a- 
cesteia de a organiza marșul pens’" 
drepturile civile programat pentru â 
prilie, la care vor participa mii d* 
persoane. El a spus că demonstrații 
ale populației de culoare vor avea loc 
în vara acestui an „poate pe o sca
ră mai largă decît anul trecut".

anunțarea unor noi măsuri în ve
derea intensificării războiului dus 
împotriva poporului vietnamez. Ast
fel, L. Johnson a informat că efecti
vele americane dizloeate în Vietna
mul de sud urmează să fie completate 

■ pînă la cifra de 525 000 de militari și 
a subliniat necesitatea unei noi creș
teri a cheltuielilor financiare desti
nate războiului, cheltuirii suplimen
tare evaluate la 2,5 miliarde dolaa' 
în acest an financiar. Vorbitorul < 
"declarat că S.U.A. vor accelera reîn- 
zestrarea forțelor armate ale Vietna
mului de sud pentru a face față ne
cesităților sporite de armament și .a 
avertizat că va fi necesară o ridicare 
a impozitelor. Astăzi, a spus el, 
sîntem confruntați de cea mai acută 
amenințare financiară din epoca 
postbelică — o amenințare la adresa 
dolarului. în ultimele 8 luni, se 
arată în cuvirutare, prețurile și ra
tele dobînzilor au crescut. Vor fi ne
cesare noi eforturi din partea popu
lației, care este chemată „să suporte 
orice povară și să facă față oricăror 
greutăți".

în legătură cu apropiatele alegeri 
prezidențiale, L. Johnson a declarat: 
„nu voi căuta și nu voi accepta de
semnarea mea de către partid drept 
candidat pentru un nou mandat pre
zidențial".

După cum remarcau presa din Sta
tele Unite și agențiile de presă, cu- 
vîntarea lui L. Johnson și intenția sa 
de a nu-și prezenta candidatura la 
viitoarele alegeri prezidențiale par 
să oglindească eșecul politicii ameri
cane în Vietnam. De asemenea, s« 
apreciază că politica preconizată de 
el în Vietnam nu este de natură să 
liniștească exigențele opiniei publi
ce mondiale, care cere insistent în
cetarea totală și necondiționată a 
bombardamentelor, a tuturor actelor 
de război, o rezolvare pașnică a con
flictului din Asia de sud-est.
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nai de Eliberare și să lase poporul vietnamez să-și rezolve singur problemele în independență și pace".LONDRA 1 (Agerpres). — Ministrul de externe al Marii Britanii, Michael Stewart, a declarat în Camera Comunelor că guvernul său este gata să acționeze, în calitate de copreședinte al Conferinței de la Geneva din 1954.A urmat o scurtă dezbatere. Liderul partidului liberal, Jeremy Thorpe, a exprimat îndoieli față 'de sinceritatea propunerilor președintelui Johnson, declarînd că „numai încetarea totală a bombardamentelor americane ar putea să se soldeze cu un rezultat pozitiv".


