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ancheta economică

I. COZMĂ
Tribunalului Suprem

O investigație întreprinsă recent în citeva din uzinele brașovene constructoare de mașini ne-a oferit pri- lșri ’ să constatăm că, în general, se mjffc'Sfestă o preocupare susținută pentru utilizarea cit mai eficientă a metalului, pentru a se realiza din el un număr cît mai mare de produse, cu performanțe tehnice și calitative superioare. De menționat că. în ultimul an, s-au întreprins acțiuni pentru a depista și închide o serie de surse de risipă și proastă gospodărire a metalului.Ne-am oprit, mai întîi. la uzina de 
tractoare. Din datele furnizate de inginerul Boris Stratan, responsabil cu normele de consum, reiese că în 1967

riști suedezi și corespondenți al presei străine acreditați la Stockholm.O companie de onoare, formată din trupe de elită, aliniată pe aeroport, prezintă onorul.Sînt intonate imnurile de stat ale celor două țări.Cei doi șefi de guverne trec în revistă garda militară de onoare.Premierului român și celorlalți oaspeți le sînt prezentate apoi persoanele oficiale suedeze venite în întîmpinare.De la aeroport, oaspeții români, însoțiți de personalități suedeze, s-au îndreptat spre Palatul Haga din capitala Suediei, reședință ce le-a fost rezervată.
★Zburînd deasupra teritoriilor R. P. Ungare, R. S. Cehoslovace și R. D. Germane, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a adresat, de la bordul a- vioriului, telegrame de salut președintelui guvernului revoluționar munci toresc-țărănesc ungar, președintelui guvernului cehoslovac și președintelui Consiliului de Miniștri al R.D.G.

cială, la invitația primului ministru al Suediei, Tage Erlander.Avionul special a aterizat pe aeroportul Arlanda, la ora 11,30, ora locală. Situată la liziera unei frumoase păduri de conifere, poarta aeriană de intrare în „Veneția Nor- duluV' îi întîmpină pe oaspeți împodobită sărbătorește. Este o zi senină șî luminoasă, anticipare a primăverii ce face acum primii pași pe aceste meleaguri nordice. Flutură majestuos drapelele de stat ale celor două țări.La coborîrea din avion, oaspeții români sînt întîmpinați cu cordialitate de primul ministru al Suediei, Tage Erlander, ministrul afacerilor externe, Torsten Nilsson, O. Jodahl, secretar general al Ministerului Afacerilor Externe, contele W. Waphtmeister, directorul Direcției politice din Ministerul Afacerilor Externe, M. Giron, ambasador, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, și alte persoane oficiale.Sînt de față Eduard Mezincescu, ambasadorul României la Stockholm, membri ai ambasadei române și ai agenției economice, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice a- creditați la Stockholm. Sînt pre-
-®snți,—de~asemeneaț numeroși-'zia- '(Continuare în pag. a VI-a)

Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre Stockholm, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste. România. Ion Gheorghe Maurer, care, însoțit de ministrul afacerilor externe, Cor- neliu Mănescu. va face o vizită o- ficială în Suedia, la invitația guvernului suedez.I.â plecare, pe aeroportul neasa, erau prezenți tovarășii Verdeț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîr- lădeanu, Alexandru Drăghici, Maxim Berghianu, Florian Dănălache, Janos Fazekaș, Gheorghe Rădules- cu, Vasile Vîlcu, îosif- Banc, Petre Blajovici, Mihai Gere, Petre Lupu, Manea Mănescu, Gheorghe Gaston Măriri, membri ai guvernului, alte persoarie oficiale.Cu același avion a plecat și baron Cari Rappe. ambasadorul Suediei la București.
★STOCKHOLM 8. — Trimisul special Agerpres, Chișu Vasile, transmite : Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste. România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, a sosit luni la-Stocktiohn, intr-o vizită -of tu

reselor legitime ale cetățenilor. Este esențial 
faptul că persoana și 
drepturile ei sînt puse 
alături de cele mai 
înalte valori sociale (su
veranitatea, indepen
dența și unitatea statu
lui. proprietatea socia
listă) pe care legea pe
nală este chemată să 
le apere (art. 1 din proiect). în acest fel; proiectul urmărește să asigure, prin mijloace specifice dreptului penal, realizarea plenară a prevederii cuprinse în art. 13 din Constituție, potrivit căreia, în țara noastră, întreaga activitate a organelor statului are ca scop creșterea continuă a bunăstării materiale și culturale a poporului, asigurarea libertății și demnității, o- mului. afirmarea, țriul- tilaterală a personalității umane.

în proiectul codului penal. Dar superioritatea proiectului față de actualul cod penal mai este ilustrată cu evidență de modul cum au ’ fost reglementate o serie de instituții juridice noi, de simplificarea sistemului pedepselor, de restrîngerea sferei ilicitului penal, de gruparea mai judicioasă, pe criterii riguros științifice, a infracțiunilor în. raport de natura relațiilor sociale pe care sînt chemate să le o- crotească.Dintre trăsăturile de ansamblu ce caracterizează proiectul noii legiuiri penale, o deosebită însemnătate prezintă promovarea cu consecvență a principiului umanismului socialist. In categoria acestor reglementări intră, în primul rînd, textele prin care se consfințesc garanții în vederea asigurării drepturilor și inte-

Elaborarea proiectului noului cod penal și supunerea lui discuției publice marchează un moment important în desfășurarea procesului de perfecționare continuă a legislației noastre socialiste în raport de prefacerile intervenite în baza economică, structură socială, conștiința oamenilor și atitudinea lor față de îndatoririle cetățenești. 
Adoptarea unei noi le
giuiri penale este recla
mată e.u necesitate atit 
de stadiul de dezvol
tare în care se află în 
prezent țara noastră, 
cit și de caracterul pe - 
rimat al multora dintre 
reglementările cuprinse 
în actualul cod penai, care — după cum se știe — este în vigoare de peste trei decenii și, cu toate că a suferit modificări substanțiale, nu mai este in măsură să asigure înfăptuirea cu succes a legislației penale a statului- nostru în etapă desăvîrsifii construcției socialiste.

Pentru ca legislația 
noastră penală să poa
tă apăra cît mai efi
cient valorile funda
mentale ale socialismu
lui, este imperios ne
cesar să fie pusă in 
concordantă cu cerin
țele etapei pe care o 
străbatem. Aceasta pre- ; supune reglementarea unor modalități de antrenare tot mai largă a colectivității la rea ordinii de folosirea în ... ____mare măsură a mijloacelor de convingere în vederea asigurării respectării, legilor și a celorlalte reguli de conviețuite socială. In a- celașî timp, legea penală trebuie să constituie în continuare un instrument puternic de luotă contra manifestărilor antisociale grave, exercitarea fermă a constrîngeriî de stat fiind un mijloc important de nrevenire a infracțiunilor.Fiecare din aceste deziderate consider că a fost transpus în viată.

colectivul uzinei a reușit să utilizeze mai rațional metalul și, în consecință, să realizeze o economie de circa 1 000 tone.— Măsurile luate de colectivul nostru vizează în special două aspecte, ne spune inginerul : reproiectarea unor subansamble și piese cu consum ridicat de metal și reducerea pierderilor din rebuturi. Să ne referim la primul aspect. Numai prin reproiectarea a 27 repere de la tractorul S-650 s-a reușit să se obțină o reducere a consumului de metal cu 54 kg pe tractor. La alte 67 repere s-au revizuit normele de consum. în urma reproiectării. carterul transmisiei finale de la tractorul ■ S-650 „a slăbit" cu 25 kg. Dacă calculăm această economie la numărul) de tractoare S-650- care -Se vor -produce- în- acest an, rezultă un cîștig dă circa 13 tone metal. Un alt caz. (Prin schimbarea soluției tehnologice a cilindrului de fontă de la S-I 300?, greutatea presei scade cu 20 kg. șipul exemplelor ar putea, desigur, continua. Acțiunea de revizuire a documentației de fabricație continuă într-un ritm susținut și vizează direct reperele care la ora actuală se mai produc cu un consum ridicat de metal.Nu mai puțin eficiente s-au dovedit măsurile luate, în ultima vreme, pentru reducerea rebuturilor. Și în acest domeniu rezultatele sînt vizibile.— Pe primul loc se situează turnătoria de oțel, ne relatează inginerul 
Ion Persu, șeful serviciului C.T.C. din uzină. De peste un an colectivul de aici duce un „război" hotărît împotriva rebutului. Sînt folosite toate căile : revizuirea și îmbunătățirea tehnologiei de turnare, mai ales la reperele'considerate dificile unde rebutul este ridicat, verificarea periodică a stării mașinilor și utilajelor, respectarea prescripțiilor tehnologice și a rețetelor de turnare. Efectul a- cestor măsuri : rebutul a scăzut de Ia 5,65 la sută în 1966, Ia 2,16 la sută în 1967 și sub 2 la sută în trimestrul I din acest an.
(Continuare în pag. a III-a)
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IN MEDIUL RURAL
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ancheta socială

Mihai CARANFIL Radu BOGDAN

(Continuare în pag. a V-a)(Continuare în pag. a Il-a)

doina și portul,

întregul locuinței tendință noii si-

nr. 1 din Craiova
Foto : Gh. Vintiiă

După ce au terminat semănatul florii-soarelui. al sfeclei de zahăr și altor culturi, țăranii cooperatori, mecanizatorii și lucrătorii din întreprinderile agricole de stat și-a-< cptfcentrat atenția și mijloăce- I /mecanizate la semănatul po- rumbului. în județele Brăila, Galați, Teleorman și Ialomița s-a îrisămînțat 45—52 la sută din suprafața prevăzută.In întreaga țară, după cum rezultă din datele Consiliului Superior al Agriculturii. întreprinderile agricole de stat ș> cooperativele agricole au însă- mînțat, pînă la 8 aprilie, 18 la sută din suprafața rezervată porumbului. De asemenea, cartofii au fost plantați pe jumătate din suprafața prevăzută, potaii — în proporție de 98 la sută, vița de vie — de 48 Ia sută, iar legumele au fost semănate în proporție de 38 la sută.Există posibilități ea, în a- ceastă săptămînă. în județele din sud să se termine semănatul porumbului, iar în cele din nord să fie mult intensificat. Atenția specialiștilor și a conducerilor unităților agricole socialiste atît spre folosirea deplină parcului de mașini, cit mai ales spre asigurarea pregătirii terenului, adîncimii de semănat, densității de plante la hectar și alegerea hibrizilor .corespunzători condițiilor specifice din primăvara aceasta — umiditate mai scăzută și temperaturi ridicate. Aceste condiții impun, de asemenea, grăbirea plantărilor de pomi șî viță de vie, semănatul legumelor și al celorlalte, culturi în această perioadă. Mai mult decît în ceilalți ani, este necesar controlul semănăturilor în vederea depistării dăunătorilor și aplicării la vreme și cu eficiență sporită a măsurilor de prevenire și combatere.(Agerpres)

In ziarul

DE AZI

Dezbaterea 
publica a Proiec
tului de lege pri
vind folosirea te
renurilor agri
cole

o Ancheta peda
gogica : Labora
toare și materia
le didactice care 
nu-și ajung des
tinația

Excelenței Sale NICOLAE CEAUSESCU
Președintele Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste România BUCUREȘTIMulțumim călduros Excelenței Voastre pentru mesajul de felicitări și urări pe care ați avut bunăvoința să ni-1 adresați cu ocazia celei de-a Vil-a aniversări a urcării pe tron și avem plăcerea să vă transmitem urări de fericire personală, iar poporului român prieten, prosperitate.
HASSAN II

Kegel* Marocului

(Continuare 
în pag. a V-a)

Pe șantierul unității de îngrășăminte azofoase de mare capacitate

ESTETICA" DE BILCI
Dintotdeauna un vast a- telier de creație artistică — satul românesc a tere acelor opere de geniu care se numesc balada, jocul și covorul și ceramica, arhitectura populară și încrustaturile în lemn ca și acel interior de casă unde toate aceste creații populare se întrunesc într-o desăvîrșită ambianță artistică. Țăranul și-a transformat astfel lumea obiectelor care-1 înconjoară și de care se slujește într-un univers decorat cu viziunile sale artistice, cu ideea sa de frumos. Generații după generații și-au transmis simțul ascuțit al frumosului și capacitatea de a-i da expresie în forme surprinzătoare. Cultul frumosului a însotit întotdeauna dezvoltarea socială a satului.Supus unor adinei transformări economice și sociale, satul înregistrează acum o substanțială creștere a nivelului său de viață, mutîndu-și întreaga existentă pe teritoriul civilizației moderne și luînd cu el, în această nouă eră. tot ce avea mai bun din moștenirile sale spirituale. Dragostea pentru frumos,

simțul estetic se află. în această ordine de idei, între valorile de prim ordin. Mai mult ca oricînd se manifestă astăzi în viața țăranului dorința de a se înconjura de lucruri frumoase, de a se îmbrăca frumos, de a-și popula universul existenței cu tot ce poate fi, potrivit accepției sale, mai frumos.— Interiorul țărănesc actual — ne spune Romulus 
Vulcănescu. șeful secției de etnografie a Institutului de etnografie și folclor al Academiei — este pe cale de a se urbaniza. Apare mobilierul modern și inventar casnic al orășenești. Este o firească, potrivită tuații materiale a țăranului și aspirației sale către viața modernă, este expresia exercitării dreptului său de a se bucura în mod egal de valorile civilizației și culturii. Numai că acest vast și profund proces de asimilare a noilor valori este însoțit adesea de hibridări inestetice, de penetrația unor gusturi aluvionare...Nu numai interiorul casei țărănești ■ suferă mutația către urbanizare, ci între-

gul mediu de viață al satului se înscrie, sub raport estetic, într-o zonă de gravitație urbană. Satul asimilează cu aviditate tot ce e modern. Dar oare tot ce 
poartă eticheta de modern 
poate fi luat ca atare ? Sub 
această etichetă își fac loc, 
din păcate, și produse care 
n-au nimic comun cu ade-

noile construcții sînt mult mai spațioase și mai solide, oferind un confort sporit. Funcțional ele se apropie de locuința orășenească. Numai că, sub raport estetic, puse' alături, o veche și una nouă îți comunică suficiente motive de neliniște. Casa veche cu prispă, cu cerdac sau cu

vârâtele valențe ale moder
nității. De multe ori prostul 
gust derutează tocmai prin 
aparența înșelătoare de 
modernitate. Și datorită bunei credințe a țăranului, satul oferă un mediu mai lesnicios unei asemenea confuzii,...Comuna Bucșani, din apropierea orașului Tîrgo- viște. Una dintre localitățile rurale în care s-au construit sute de case noi. Ele dovedesc, evident, un substanțial progres economic. Judecate în comparație cu vechile case ale satului,

foișor, cu pereții albi, e de o eleganță simplă și fără cusur. Casa cea nouă, vopsită în ulei, violent împo- poțonătă, colorată strident, cu arabescuri improvizate, purtînd pe fațadă și o „pictură" cu bărci, lebede și castele medievale (!), pare o replică arhitecturală a... Coanei Chirița.Am bătut la poartă și-am întrebat. Nu, sigur, nu gazda a pictat. Pentru asta a fost adus un „artist", un meșter de la Tirgoviște. Tot de acolo au fost aduși și stîlpii „rococo", din ipsos

plantați în „logia" de la intrare. Nu-i de ajuns că această nouă casă, construită după proiectele tip lansate de DSAPC, nu respectă nici pe departe spiritul arhitecturii populare românești cu atît de bogate însușiri artistice, dar i-au mai fost adăugate și niște „podoabe" de cel mai prost gust. După exemplul meșterului de la Tirgoviște s-au apucat acum și cîțiva dintre meșterii satului să „picteze modern" casele. 
Cînd nu este stopat cu pri
cepere, cînd nu i se opune 
o rezistență prostul gust 
devine contagios, ofensiv.— Am văzut într-un sat din Bărăgan, vestit pentru meșteșugul căruțelor țărănești, cum sînt înlocuite tradiționalele motive ornamentale florale cu... nuduri. Bineînțeles, nuduri care n-au nimic comun cu arta — spune Romulus Vulcă
nescu. Cum au apărut, nu-mi dau seama 1 E de- a.juns că aceste căruțe, care 
circulă pe drumurile satelor, propagă violent un gust

Cînd, acum citeva luni, mai mulji reprezentanți oficiali 
britanici au întreprins turnee înfr-o serie de țări din zo
nele Golfului Persic și Extremului Orient penfru a „ex
plica" iminentele măsuri de repliere a dispozitivului 
militar englez de la „est de Suez", pufini observatori 
politici au acordat atenție unor vizite „de sfudiu* între
prinse de emisari din S.U.A. imediat după reprezentanții 
britanici și cam prin aceleași locuri. Abia în momentul 
cînd Eugene Rostow, subsecretar de stat al S.U.A., a de
clarat că „în prezent se întreprind pași penfru a s« 
umple vidul" ce se va crea prin retragerea trupelor 
britanice, a devenit clar pentru majoritatea comentato
rilor că aceste vizite „de studiu" urmăresc un țel poli
tic precis — acela de a prelua pozițiile, devenite in
comode penfru partenerul britanic, ca urmare a luptei 
anticolonialiste a popoarelor din zona respectivă.

Toful se bazează pe doctrina imperialistă a „vidului d« 
putere", care sfidează voința de libertate și indepen
dență a popoarelor. Formulată în perioada de după cel 
de-al doilea război mondial, în condițiile avîntului miș
cării de eliberare națională și prăbușirii imperiilor colo
niale, această doctrină urma să constituie un suport 
„teoretic" al politicii imperialismului american de aca
parare a pozițiilor pierdufe de fostele metropole și do 
intervenție în treburile interne ale popoarelor care scu
turaseră jugul colonial. Politica promovată în conformi
tate cu doctrina „vidului" urmărește înlocuirea vechii 
asupriri printr-una nouă, mai deghizată, rolul adminis
trației coloniale preluîndu-l adesea bazele militare ame
ricane, ca forță de oprimare a mișcării democratice, de 
apărare a pozițiilor monopolurilor, de scut în slujba 
unor guverne rupte de propriile popoare. De altfel, prac
tica respectivă datează de multă vreme. Se știe, da 
pildă, că Statele Unite au acaparat la sfîrșitul celui de-al 
doilea război mondial pozițiile pierdufe în anumite zone 
ale lumii de Germania și Japonia, iar mai aproape de 
timpurile noastre au pătruns în Indochina, pe urmele 
foștilor stăpini coloniali din această parte a lumii înlă
turați de mișcarea de eliberare națională. Ziarul „Inter
national Herald Tribune" recunoaște deschis că „poli
tica externă fundamentală a S.U.A., după cel de-al 
doilea război mondial, decurge din prăbușirea unor im
perii și din necesitatea de a împiedica apariția unor 
viduri de putere" în diferite părți ale lumii. Deci, toate 
acestea în încercarea disperată de a frîna procesul 
istoric al dezvoltării independente a popoarelor, de a 
restaura privilegiile imperialismului.

S.U.A. și Marea Britanie au ajuns la o înțelegere în 
ce privește diviziunea prezenței lor militare în diferite 
părți ale lumii. Statele Unite își stabiliseră o așa-numită 
„zonă de responsabilitate" în Pacificul de vest, de la 
Insulele Aleutine pină în Filipine, iar Marea Britanie — 
de-a lungul marelui arc situat la est de Suez, de la 
Marea Roșie la Singapore. In ultimii ani, amplificarea 
dificultăților economice și financiare ale Angliei — ca 
urmare a creșterii mișcării de rezistență a popoarelor 
oprimate din regiunile respective, cît și a pierderii unor 
considerabile resurse asigurate de fostele posesiuni co
loniale — a demonstrat însă că Marea Britanie nu poate 
suporta imensele cheltuieli cerute de menținerea rolului
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Cum
s-a circulat

I. G. 0. CĂLĂRAȘI

Flori și brazde 
pentru zone verzi

Așa cum v-am informat la vreme, sîmbătă și duminică organele de circulație ale miliției au întreprins o amplă acțiune de control și dirijare a traficului rutier în Capitală și pe traseele dens circulate : București—Ploiești—Brașov ; București—Pitești—Rm. Vîlcea ; Găiești—Tîrgoviște—Ploiești și Pitești—Cîmpulung. Iată rezultatele : duminică dimineața, la ieșirea din București pe șoseaua Ploiești, traficul rutier a atins cifra de 1 000 mașini/oră (dincolo de Cîmpina—600 mașini/oră sens). S-au înregistrat, în aceste două zile, un singur accident mai grav — și 9 tamponări ușoare (fără răniri de persoane). Au fost sancționate 760 persoane pentru încălcarea normelor de circulație, din care: 94 pentru nerespectarea regimului de viteză ; 91 pentru neefectuarea corectă a depășirilor; 81 pentru staționarea pe partea carosabilă a șoselei naționale și pentru o- priri nereglementare ; 23 —pentru conducere sub influența alcoolului ; 18 — neacordareapriorității; 31 — nerespectarea semnificației marcajelor ; 16 — transportare nereglementară de persoane, în autocamioane ; 82 — bicicliști etc. Cifrele acestei sumare statistici indică „direcțiile" în care rămîn tributari mulți dintre conducătorii auto.
„Rezolvat"

Hotărîndu-se să refacă unele 
artere de circulație, edilii de la 
Medgidia au pornit la treabă 
anul trecut, desfundînd străzile. 
Cetățenii au sărit să dea o mină 
de ajutor, scoțînd piatră din ca
rieră, pentru pavaj. Curînd însă, 
edilii au lăsat totul baltă. Stră
zile au devenit maidane șl 
gropi. In căutarea soluției, gos
podarii orașului au ajuns la 
concluzia că pentru a scăpa de 
bălti trebuie să fie desființată cișmeaua publică de pe strada 
Bucovinei nr. 2. Și au retezat-o. 
Scurt! In felul acesta cetățenii 
au rămas si fără stradă pavată și fără cișmeaua publică. Asa e 
mai simplu si mai original. 
Mart lucru e inițiativa !
Gmdiți-vă 
bineÎnfierea este un act de mare răspundere morală șl socială. Unii însă îl privesc cu oarecare superficialitate. Ca și soții Ș. din Baia Mare. Sînt oameni serioși și respectați. Simțeau un gol în viața de familie. Golul a- cesta s-a umplut o dată cu înfierea orfanei Terezia, pe atunci în vîrstă de 7 ani. Fata a ajuns școlăriță, timpul a trecut (are acum 14 ani) și familia era mulțumită. Dar iată că anul trecut fata * rămas corigentă. Insuficient pregătită pentru examen, a rămas repetentă. Ca urmare, părinții și-au schimbat brusc atitudinea. De atunci ei încearcă să desfacă actul înfierii. Supusă unei tensiuni sufletești, pe care o resimțea din plin, Terezia a ajuns la un sanatoriu din Sinaia. Se bucura că are și ea părinți. Fericirea copilăriei îi va fi oare înșelată 7 Facem apel la rațiune.
La concret

Pe rampa stafiei C.F.R. Gă
iești se află 90 de chesoane pre
fabricate, pentru acoperitul ha
lei de la viitoarea uzină de pie
se de schimb și reparații de uti
laje, din Găiești. Expeditor : în
treprinderea de prefabricate din 
beton, de la Turda; Cele 90 de 
chesoane sînt refuzate de uzină, 
fiind deteriorate. Asa a început 
conflictul dintre întreprinderile 
sus amintite — și C.F.R. Cine suportă paguba de circa 45 000 
lei — la care se mai adaugă 
cheltuielile de transport si ma
nipulare 7 Pînă acum nu s-a 
stabilit datornicul. Fiecare ar
gumentează, motivează — bine
înțeles, cu elemente... prefabri
cate. Oricum, din pricina aces
tor chesoane stricate, cineva tot 
va rămîne „descoperit". Să-l 
vedem 1

Spiritul de răspundere, inițiativa" constituie trăsături definitorii ale stilului muncii de partid. Azi însă, cînd organelor de partid, tuturor organismelor sociale li se cere să folosească din plin atribuțiile sporite ce li s-au acordat, însemnătatea lor apare deosebit de pregnantă. De aci concluzia necesității eforturilor perseverente pentru a cultiva și stimula înclinațiile, tendințele pozitive în acest domeniu, pentru a le ajuta să se dezvolte. Este, mai mult decît oricînd, 
momentul ca spiritul de orientare, 
inițiativa, responsabilitatea partinică 
să ocupe — pretutindeni — locul de 
prim plan ce 11 se cuvine în aprecie
rea calităților activiștilor, în politica 
de selecționare și promovare a ca
drelor.în această ordine de Idei, tov. Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean de partid Brașov, se referea într-un articol publicat în „Scînteia" la faptul că unii s-au deprins să vină la partid pentru orice chestiune, cît de măruntă ar fi ea. Ar putea, desigur, să acționeze singuri, operativ, aplicînd sarcinile generale la condițiile specifice ale unității respective ; ei însă doresc, chipurile, „să informeze", „să ceară părerea, ajutorul", „să se sfătuiască cu tovarășii de la partid". Unii pun preț pe un asemenea stil de muncă și adesea spun : „este un tovarăș bun, disciplinat, nu acționează de capul lui, consultă organul de partid". Oare așa să fie ? Adevărul este că, lipsiți de inițiativă și spirit de răspundere, asemenea oameni vin la partid să-și ia „porția de îndrumări" pe care le notează conștiincios, dar pe care nu întotdeauna le duc la îndeplinire.De multe ori, căutînd să descifrezi cauzele care au făcut ca unități ac- ționînd în condiții apropiate să obțină rezultate mult diferite, constațl că ele se datoresc modului inegal de acțiune al unor factori subiectivi cum sînt spiritul de răspundere, capacitatea de orientare, inițiativa organizației de partid. Atunci cînd forța 
potențială a acestor factori este va
lorificată intensiv se ajunge ia solu
ționarea cu proprii mijloace a unor 
probleme pentru care în alte locuri 
se așteaptă cu seninătate intervenții 
din afară. în cadrul discuțiilor purtate în jurul „mesei rotunde", cu tov. Francisc Olah, secretar al comitetului municipal de partid, Szolossi Martin, loan Vasile, Simion Crișan, Va- sile Pașcu, secretari ai unor organizații de partid din Tg. Mureș, arătau că deficiențe în organizarea producției prezentate în alte părți drept „greutăți obiective" au putut fi înlăturate la Combinatul de îngrășăminte azotoase, Complexul C.F.R., I.R.A., I.P.C.I. — prin inițiativă, perseverență, spirit de răspundere.îndeosebi acum, în condițiile creșterii atribuțiilor organizațiilor de partid și de stat locale, sporirii autonomiei unităților economice, cînd nimeni nu-și va mai putea justifica pasivitatea prin faptul că... așteaptă instrucțiuni, ar fi greu de imaginat o mai dăunătoare denaturare a e- senței disciplinei de partid, a cerințelor centralismului democratic decît încercarea de a camufla lipsa oricărui efort creator propriu, comoditatea prin necesitatea de a primi — oricînd și pentru orice — indicații, instrucțiuni, avize.Daunele unei asemenea mentalități se vădesc în două direcții: pe de o parte, ea garantează... stagnarea ; pe de altă parte, obișnuința de a solu
ționa doar probleme gata soluționate 
slăbește spiritul militant, amenință 
să atrofieze însăși capacitatea de a 
întreprinde vreo acțiune oarecare din 
proprie inițiativă. La Fabrica de pielărie, la „Electromureș" și „Metalo- tehnica" s-au produs într-un timp încălcări ale disciplinei financiare, acte de risipă în avutul obștesc, relata tov. Vasile Rus, prim-secretar al Comitetului municipal de partid. Tg. Mureș. Totuși, organizațiile de partid respective au așteptat să fie împinse de la spate spre „a intra în arenă". Tov. Remus Pojan, șeful secției de propagandă dețean de partid tendințe similare chimic Tîrnăveni „23 August" în

vățămîntului de partid. Și într-un loc și în altul, comitetul de partid din întreprindere constata neajunsurile, le înregistra, făcea observații critice, după care lucrurile continuau ca și înainte. Și ele au continuat, în- tr-adevăr, pînă ce s-a intervenit „din afară".Greșit concepută ca un ajutor, ca un mijloc de a asigura îndeplinirea sarcinilor, dădăceala nu întîrzie să-și arate roadele în deprinderea tutela- ților de a nu face un pas fără a fi luați de mină. Cînd microbul e lăsat mult timp să acționeze, el a- junge să anihileze nu numai inițiativa, ci însuși spiritul de răspundere.„într-o întreprindere am constatat ilegalități evidente, relata tov. Pragai Ștefan, șeful secției organizatorice a Comitetului județean de partid Mureș. Am cerut unor cadre de partid să explice de ce s-au ținut de o parte". „Nu ni s-au dat indicații, nu ni s-a spus ce să facem".Am fost în Maramureș la unități
viața de partid

unde activitatea U.T.C.-uIui bătea de mult pasul pe loc, ca urmare a unei orientări anacronice, a unor metode perimate, lipsite de forță de înrîu- rire. „De ce nu urniți lucrurile din loc, de ce nu-i ajutați să să dezbare de metodele rigide, închistate în care s-au cantonat 7 Ați văzut doar cît de mult se insistă în Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. asupra răspunderii nemijlocite ce revine organizațiilor de partid în educarea tineretului..." l-am întrebat pe cîți- va secretari ai organizațiilor de partid. Cu mici variante, răspunsul a fost același : „Da, am citit, dar nu am primit încă indicații ce să facem. Nu se poate să nu ne spună...".Așadar, după publicarea unei Ho- tărîri a C.C. care constituia prin fiecare din prevederile ei un îndemn la acțiune, la combaterea inerției se aștepta ca regiunea, raionul să dea semnal de declanșare a inițiativei.„Rentabilitatea" spiritului de răspundere a fost ilustrată de tov. Ki- raly Carol, prim-secretar al Comitetului județean de partid Covasna, în cursul unei convorbiri, prin progresele realizate de cooperativele agricole din Aita Seacă și Tg. Secuiesc în creșterea producției și veniturilor, ca urmare a spiritului de inițiativă cu care organizațiile de partid de aci au acționat pentru punerea în valoare a rezervelor de sporire a producției agricole. în contrast,; nocivitatea atitudinii de expectativă se reflectă grăitor în deficiențele de organizare a producției la uzinele textile „Oltul" și întreprinderea de

mobilă din Sf. Gheorghe, unde răspunsul stereotip: „Știe ministerul, știe direcția" a slujit comitetului de partid spre a justifica pasivitatea cu care s-a limitat „să constate", „să semnaleze" deficiențele în folosirea capacităților de producție, în respectarea disciplinei muncii, fără a acționa energic spre a determina remedierea lor.Supraprudența reprezintă cea mal eficace auto-frînă, principalul factor inhibator al inițiativei. Din grija obsedantă de a merge la sigur, de a evita riscul oricărei greșeli se a- junge la cea mai iremediabilă dintre ele — aceea de a renunța la inițiativă, cu alte cuvinte a te auto- condamna la stagnare, Ia eșec.
Inițiativa nu e o plantă aeriană, 

Bolul care o fertilizează constă în 
competență, studiul aprofundat al 
realităților, cunoașterea noilor fe
nomene și tendințe.Progrese reale pot fi realizate prin- tr-o acțiune susținută pentru dezvoltarea pregătirii cadrelor de partid, paralel cu încetățenirea consultării frecvente a specialiștilor, atragerii celor mai buni dintre aceștia în activul de partid. Apare pe deplin îndreptățită în această privință relația nemijlocită subliniată de tov. Andrei Tiriba, secretarul comitetului de partid de la Combinatul „Azomu- reș" între gradul de competență, e- ficiența muncii de partid în marile întreprinderi unde organizațiile de partid înglobează zeci și zeci de ingineri, economiști, alți specialiști și modalitatea participării acestora la elaborarea diferitelor decizii.Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu în expunerea la recenta consfătuire desfășurată la C.C. al 
P.C.R. „Este necesar să acordăm mai 
multă atenție atragerii în munca co
mitetelor de partid a unui larg activ 
obștesc din rîndul muncitorilor, ță
ranilor, intelectualilor. Trebuie să 
devină o practică curentă consultarea 
celor mai buni specialiști din dome
niile de activitate care fac obiectul 
analizei și măsurilor ce urmează a 
fi luate de comitetele respective de 
partid. Numai în măsura în care 
comitetele județene de partid vor 
ști să se sprijine pe cei mai buni 
activiști și specialiști, atrăgîndu-i 
nemijlocit la elaborarea soluțiilor ce 
se impun, ele Iși vor putea îndeplini 
în condiții bune rolul ce le revine în 
îndrumarea activității din județul 
respectiv".O activitate multilaterală privind perfecționarea pregătirii activiștilor, ridicarea nivelului instruirii activului de partid, conceperea și desfășurarea politicii de cadre ca o acțiune de largă perspectivă, reprezintă principalele căi pentru a asigura — prin competență — o temelie trainică desfășurării inițiativei.

Tudor OLARU

Primăvaia, anotimpul florilor, amintește gospodarilor iubitori de frumos sâ-șl amenajeze grădinițele și spațiile verzi. ÎNTREPRINDEREA DE GOSPODĂRIE ORĂȘENEASCA din CALARAȘI produce răsaduri de flori care se pot procura de la magazinul întreprinderii. De asemenea, produce și brazde pentru amenajarea zonelor verzi din parcuri sau grădini familiale.
Produse chimice 

de uz casnic
Se găsesc în magazinele de 

specialitate o serie de produse 
chimice utile in orice casă. 
Mobila de bucătărie, araga
zul, frigiderul sau linoleumul, 
precum și suprafețele emailate 
sau lăcuite cu Duco pot fi 
bine întreținute, curățate și 
lustruite cu ajutorul emulsiei 
LUST ROL. Un asemenea fla
con costă 6,50 lei.

O pastă utilă pentru curăța
tul geamurilor, a cristalelor, 
obiectelor cromate, nichelate 
sau emailate este STICLINUL, 
care se găsește în tuburi a 
cite 4,50 lei bucata.

Alte produse sînt CROME- 
XUL (un tub costă 2,50 lei), o 
pastă pentru curățirea și lus
truirea obiectelor metalice, 
cromate, nichelate și a obiec
telor din metale neferoase și 
PROTEXUL, pastă destinată 
protejării suprafețelor meta
lice contra ruginii. Un tub cos
tă 3,75 lei.

Mobilier
tehnologic

Un sector important extins 
și modernizat al fabricii „11 
Iunie" din Galați este profi
lat pe execuția de mobilier 
tehnologic destinat, îndeosebi, 
întreprinderilor industriei u- 
șoare. Aici se realizează con
tainere și cărucioare de dife
rite tipuri necesare efectuării 
operațiilor de transport în in
dustria textilă, mese de lucru 
pentru una, două și trei men
ghine, mese de control și 
scaune rotative. Pe lîngă aces- . 
tea, se produc și o serie de 
piese de mobilier pentru can
tine și restaurante, pentru 
vestiare.

Unde-i 
cheia ?Urmăriți, prindeți și înaintați pe numitul „ss. indescifrabil", mecanic lăcătuș, care a dispărut cu cheia de la tabloul de comandă al termoficării Capitalei. Acum, cînd cetățenii au început să se plimbe în talie, în cartierele termoficate caloriferele dudule de mama focului ! Pînă la găsirea vinovatului, sugerăm ca buletinele despre starea vremii să cuprindă, pe lîngă maximele la soare și la umbră, temperatura din locuințe, pentru a ne putea da seama dimineața în ce „atmosferă" vor decurge relațiile noastre de familie din ziua respectivă. Apropo, dacă mobila dv. a început să troz- nească de atîta căldură, nu vă alarmați. Protestează în felul ei, împotriva termoficării (iraționale) de primăvară.

Rubricd redactată de
Ștefan ZIDAR1ȚA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

I

I

I 
J

a Comitetului ju- Mureș, descifra la Combinatul și la IPROFIL- organizarea în-
(Urmare din pag. I)de cea mai dubioasă extracție.Agresivitatea prostului gust se manifestă tocmai prin acele lucruri care „iau ochii", care se substituie valorilor autentice prin spectaculozitate ieftină, vulgară. Este și cazul tablourilor cu țigănci dezgolite (pictura de gang), a statuietelor din ipsos vopsit pe care țăranul le cîștigă în bîlci la roata norocului. Pe alt plan — mai nociv poate — se înregistrează șl o pătrundere în sat a cîntecului de mahala.— Ce se întîmplă, de pildă, la nuntă ? spune conf. univ. Gheorghe Ciobanu, șeful secției muzicale a Institutului de folclor. Ca să dea petrecerii un caracter mai „emancipat" țăranul cheamă o orchestră de la oraș, care să cînte muzică „mai acătării". Pînă aici totul e bine. Dar ce orchestră vine 7 Sînt acele mici formații alcătuite în grabă, „ca să ia banii țăranului". Acești „muzicanți" aduc în sat repertoriul suburban și un mod vulgar de interpretare. In locul baladelor și al cîntecelor țărănești de petrecere, în locul frumosului repertoriu al nunții țărănești, se aud cîntece impregnate de concepții morale obscure, pline de aluzii deochiate. Nu se găsește nimeni care să controleze acest repertoriu 7Odată cu și prin meșterul zugrav de la Tîrgoviște, cu lăutarii din Fața Luncii de la Craiova, cu căruța „pictată" în Bărăgan, prostul gust se deplasează în

cumpărători

Noul cartier „Gheorghe Gheorghiu-Dej' din Sibiu (Foto : Agerpres)

Am vizitat zilele acestea magazinele de desfacere a produselor industriale din orașele Iași și Pașcani. In avans față de anii trecuți, unele mărfuri contractate pentru sezonul de primăvară-vară au și sosit în depozite ; la unele sortimente, cantitățile sînt cu 10—17 la sută mal mari decît anul trecut. Furnizorii au livrat la timp produsele contractate. Ceva întîrzieri în trimiterea unor cantități de pînză albită și șifoane ar fi de semnalat din partea fabricii „Țesătura" — Iași, iar în ceea ce privește articolele mărunte de uz casnic — din partea industriei locale. Dar a- cestea nu produc, deocamdată, perturbări, pentru că și depozitele I.C.R.T.I., și cele ale I.C.R.M. sînt arhipline. De exemplu, în depozitele I.C.R.T.I, se găsesc stocuri peste plan, la tricotaje, în valoare de 2,5 milioane lei, confecții de 4 milioane lei, încălțăminte de 7 750 000 lei. Deci, mărfuri există. Să vedem cum sînt puse la îndemîna cumpărătorilor.Pot fi numărate pe degete magazinele care au în rafturi acum, cînd primăvara s-a instalat din plin, toate sortimentele cerute de consumatori și care există în depozite. E drept, cîte ceva am găsit la magazinele nr. 24 confecții din Piața Unirii, nr. 13 textile din strada Ștefan cel Mare. Dar de ce numai atît, cînd orașul are peste 80 de magazine de textile-în- călțăminte și peste 100 magazine pentru produse metalo-chimice, iar Pașcanii — 57 de unități 7 In discuțiile pe care le-am avut, am amintit de cele cîteva vagoane de încălțăminte care zac în depozitul din apropierea gării. Drept răspuns, tovarășul Petru Ple
te», directorul I.C.R.T.I., a dat neputincios din umeri : „Ce să facem ? Nu cer cumpărătorii". Dar cum să ceară mărfuri pe care nu le văd ?Aici este vorba de un adevărat cerc vicios : unii gestionari nu cunosc ce
rințele, se tem pur și simplu de mar
fă; și nu comandă ce și oît trebuie ; 
I.C.R.T.I. nu trimite merocologii și 
voiajorii săi comerciali să studieze 
cerințele în magazine și să recoman
de marfa existentă în depozite, iar 
atunci cînd comenzile sînt totuși for
mulate, ele nu sînt onorate operativ 
de către depozite. Am găsit, de exemplu, o comandă făcută de magazinul nr. 40 pentru țesături și bumba- ce, care s-a onorat abia după 18 zile ; o altă comandă, a magazinului nr. 41 pentru produse de mercerie, a fost onorată după 10 zile.Aprovizionarea neritmîcă și insuficientă a magazinelor se datorește și faptului, recunoscut de altfel de reprezentanții I.C.R.T.I. și ai direcției comerciale județene, că în unele 
depozite, marfa este așezată claie 
peste grămadă, îneît gestionarilor Ie 
vine greu să găsească sortimentele, 
mărimile și nuanțele cerute în notele de comandă. Și atunci, ori întîrzie livrarea, ori trimit magazinelor ceea ce le vine la îndemîna.Plaga prelungirii inventarelor a devenit, de multă vreme, obiectul criticilor justificate ale presei, ale cetățenilor. Au fost date indicații precise în acest sens de către forurile centrale de resort. Și totuși 1 Depozitul de mătăsuri al I.C.R.T.I. a stat în inventar două săptămîni, perioadă în care nici un magazin din Iași n-a putut fi aprovizionat cu a- ceste articole: magazinul „Moto- vele" a fost închis de la 3 februarie la 17 martie, iar centrul nr. 7 de

desfacere a produselor metalo-chimice a stat închis foarte mult timp după data de 14 februarie. Magazinul nr. 61 „Select", al cărui inventar a fost planificat, cu o inexplicabilă larghețe, între 28 februarie — 6 martie, a prelungit această operație Dină la 22 martie. Atît la direcția comercială județeană, cît si la conducerea O.C.L.-urilor respective se invocă tot felul de justificări: nereguli în evidenta gestiunii, necesitatea etichetării și numerotării mărfurilor, ceea ce ia mult timp. Ne întrebăm: dacă s-ar aplica o formă de sancțiune materială celor în cauză, tot în acest ritm s-ar lucra, tot ar fi încălcate dispozițiile ? Poate că ar merita chiar ca forurile de resort ale comerțului și finanțelor să reflecteze la o asemenea posibilitate.Greutăți în drumul mărfurilor spre cumpărător se ivesc și din cauza 
prelungirii timpului de primire a a- cestora în magazine. Un calcul făcut chiar de I.C.R.T.I. arată că numai pentru primirea mărfurilor, fiecare magazin trebuie să fie închis cel puțin de două ori pe săptămînă cîteva ore. Intervine, în plus, și faptul că magazinele de același fel se închid, pentru primirea mărfii, unul după altul, în aceeași zi, pentru că una și aceeași mașină transportă mai multe comenzi deodată. Pentru îji- lăturarea acestui inconvenient,--Va- ducerea I.C.R.T.I. discută de cîțiva ani problema procurării unor containere, în care să pună mărfurile. Și continuă să discute și acum...Fără îndoială că de responsabilitatea neajunsurilor existente nu pot fi absolviți nici gestionarii, conducătorii magazinelor, care ar trebui în primul rînd să fie interesați într-o bună aprovizionare. Dar un sistem birocratic în rezolvarea celor mai mărunte probleme ale magazinelor — importante pentru acestea — adaugă un plus de nepăsare în ceea ce privește asortarea operativă cu mărfuri.Dar situația trebuie judecată în ansamblu; După cum ne spunea toy. Vasile Iordache, șeful serviciului creditarea circulației mărfurilor de Ia filiala județeană a Băncii Naționale, numai la O.C.L. textile-incălțăminte s-a creat, pînă la ora actuală, lin stoc de mărfuri de circa 40 milioane lei. Din acestea, circa 15 milioane lei sînt mărfuri de iarnă, stocul provenind în mare parte din neprezenta- rea la timp a mărfurilor către cumpărători. Această situație determină blocarea spatiilor din magazii, depozite și chiar rafturi, îngreunînd aprovizionarea în continuare cu mărfuri de sezon. Soluțiile trebuie deci +’ăsite neîntîrziat, recurgîndu-se în iu muj rînd la soldări. Totodată, se impune mai multă preocupare pentru extinderea unităților de desfacere, pentru urgentarea construcțiilor si amenajărilor întîrziate. La Pașcani, oare nimeni nu a văzut că cele mal Importante magazine de produse industriale se găsesc la parterul unui bloc spre care nu s-au mai construit căile de acces și unde cumpărătorii nu pot pătrunde 7Cele cîteva aspecte semnalate în însemnările de față demonstrează că în județul Iași există suficiente cantități de produse industriale care ar putea satisface cerințele cumpărătorilor ; dar pentru punerea lor la îndemîna acestora trebuie înlăturate neîntîrziat obstacolele amintite.

Manole CORCACI
corespondentul „Scînteii"

sat oferindu-și „serviciile" la fața locului. Dar mai există și o cale „organizată" de pătrundere a prostului gust în sat, și anume practica datorită căreia magazinul sătesc este adesea sortit să devină debușeul mărfurilor care „nu merg la oraș" sau care, fiind de proastă factură, sînt considerate de unii organizatori ai rețelei comerciale a fi „bune pentru la țară". Confecțiile și încălțămintea demodate, țesăturile refuzate de rețeaua comercială a orașului, obiectele de uz caznic cu o avansată uzură morală sînt expediate fără discernămînt în magazinele sătești din locurile mai îndepărtate, acolo unde țăranii, avînd mai puține posibilități de a se deplasa la oraș, sînt nevoiți să-și procure cele trebuitoare exclusiv la magazinul sătesc.Tradiția tîrgului,' a briciului, e veche în satele românești ; punct de confluență între sate, între producători șl cumpărători, prilej pentru un larg schimb de mărfuri. Dar la bîlci, ca la bîlci : se găsesc „de toate". Se aduc și mărfurile bune dar și cele proaste ale cooperației meșteșugărești; la fel și în privința produselor industriale de mare serie; vin și creatori de obiecte populare autentice dar și impostori, acei fabricanți și negustori de obiecte țipătoare, adevărate orori, care — culmea ! — sînt oferite a- desea drept „artă populară" (vezi diversele „Suveniruri").Cum își găsesc cumpără

tori ? Cum de se lasă înșelat bunul gust al țăranului 7 Iată un exemplu : am văzut într-un sat din jurul Brăilei, într-o casă nouă, un tablou oribil înfățișînd o țigancă cu basma roșie și cu pieptul dezgolit, cu un zîmbet feroce.— L-am cumpărat de la

fel, supus unui foc concentric (a mai văzut el o cravată „grozavă" la cineva) tînărul țăran cumpără de la șmecherul guraliv și nu mai intră în magazinul unde ar fi putut să găsească o cravată cu adevărat frumoasă. Cum acționează organele de resort împo-

Huta din Oaș am văzut o asemenea pînză într-o casă în care o tînără oșancă țesuse cu mîna ei cergi și ștergare fermecătoare. Pîn- za aceea, pentru desfacerea căreia administrația financiară tăiase senin o chitanță, ocupa acum locul unul ștergar de pus pe perete de

țipător. în satul de olari Gheboaia, meșterul olar 
Ioniță St. Ilie face și străchini tradiționale (pe care le colorează însă altfel decît înainte vreme) dar și figurine reprezentînd o... maimuță 1 Copiată după un bibelou, maimuța de lut n-are desigur nimic comun

un magazin din Brăila. Zicea că-s făcute de un pictor de la București... — îmi explică gazda. Atîta m-a bătut la cap vînzăto- rul, că-i așa și pe dincolo, că-s ultimele trei, că altădată n-o să mai găsesc un chilipir ca ăsta și că tablourile astea se poartă și la oraș, și cîte și mai cîte... Ce ziceți, să-1 dau jos 7Cine n-a văzut pe Lipscani sau în orașele de provincie vînzători ambulanți care-i trag de mînecă pe tinerii țărani veniți la oraș să-și cumpere îmbrăcăminte la modă?!... Ei le oferă cravate de plastic pe care sînt pictate tot felul de ciudățenii, ochelari „Fantomas" și alte obiecte „după ultimul jurnal", de cel mai prost gust. Și ast-

triva acestor indivizi care-și procură cîștiguri ușoare din comercializarea nestingherită a prostului gust 7 Intr-o piață din Baia Mare l-am întrebat pe un vînzător de pînze pentru brodat (acele faimoase lucruri de mînă pentru bucătărie) dacă comerțul său e îngăduit de lege. Mi-â răspuns ca omul care face o treabă cinstită :— Am chitanță și autorizație de la secția financiară. Sînt cu taxele la zi.Deci, la adăpostul unei taxe oarecare, omul putea să difuzeze în satele Maramureșului „operele" sale pe care scria : „Eu vreau un bărbat frumos / Care să nu bea / Bani mulți să cîș- tige / Mie să mi-i dea". O zi mai tîrzlu, în satul

o autentică artă. Iar odată 
infiltrate în sat, aceste lu
cruri ordinare, îmbrăcate 
în straiele amăgitoare ale 
modernității, exercită o in
fluență nefastă asupra ere- ' 
ațiilor de autentică valoare 
ale satului. Și astfel se pro
duce o hibridare de Cea 
mai jalnică speță. Un scurt
circuit estetic 1Astfel în Gorj, în casa unei țesătoare de covoare dintr-un sat vestit pentru tradițiile sale artistice, Bălănești, am descoperit printre covoarele oltenești mai vechi, întinse pe pereți, unele dintre noile covoare pe care le țesea acum gazda noastră. Ele nu mai păstrau decît chenarul vechilor Covoare. In interior se lăfăia fie un peisaj oriental, fie un trandafir enorm, colorat

cu arta curată a olarilor din sat. E un hibrid, un tribut plătit „modei" răs- pîndite de traficanții prostului gust.— Sînt unele sate în care dansul modern — îmi comunică Andrei Bucșan, șeful sectorului de coregrafie al Institutului de etnografie și folclor — tinde să acopere, să denatureze dansul popular. Am putut vedea cum dansul popular de grup a început să fie jucat în perechi înlănțuite ca la tangou. Sau twist-ul dansat ca sîrbă și invers. Este Vorba de o lipsă de instrucție artistică în asimilarea dansurilor moderne și asta duce atît la alterarea dansurilor tradiționale cît și la stîlcirea dansurilor moderne—

Diferitele aspecte relevate în cursul investigației noastre pun în evidență faptul că pe teritoriul satului, 
supus unor adinei prefaceri 
economice, sociale șl cultu
rale, are loc o înfruntare 
între valorile estetice au
tentice, moștenite, și acele 
produse de prost gust care 
pătrund în sat, parazitar, 
odată cu valorile estetice 
autentice ale orașului. O 
luptă între bunul gust do
minant, cu rădăcinile adîno 
implantate în însăși Istoria 
satului și unele manifestări 
ale prostului gust, aluviuni 
sporadice, dar totuși în
grijorătoare. Țăranul are la îndemînă, în această luptă, punctul de referință al gustului său ar
tistic milenar, simțul e- 
chilibrului și al măsurii. Dar îl ajută cineva să dis- cearnă între ceea ce este și ceea ce nu este „modern" 7— Am fost de curînd la Dragomirești, vechi centru de cusături și țesături maramureșene — îmi spunea artistul poporului Vida Geza. Acum femeile țes acolo covoare potrivit anumitor gusturi ale cumpărătorilor — și n-aș zice că cele mai bune. Au părăsit motivele din bătrîni numite „cătane", „în ciocane", „în roți", „cînd e puțul verde"... Căminul cultural era, cînd am fost eu acolo, gătit de sărbătoare. Pereții, de jur împrejur, acoperit! de covoare noi. într-un colț se afla un singur covoraș rămas din bătrîni, ca un mărgăritar între mărgele

de sticlă colorată. L-am întrebat pe directorul căminului cultural : —„ Dumi- tale care covoare îți plac de-aici 7“ Spre surprinderea mea mi le-a arătat pe cele mai urîte, pe cele mai lipsite de personalitatea artistică a creatorilor de covoare din Dragomirești. — „Dar — zic — despre cel din colț, ce spui 7“ — „Făi, — zice — vechitura aia 7 Ăla nu-i covor 1“ Asta o spunea Unul dintre intelectualii satului, menit să exercite o puternică influență în rîndul țăranilor...
în cultivarea bunului 

gust, în vitalizarea acelui 
simț al echilibrului șl mă
surii pe care țăranul și l-a 
însușit printr-un exercițiu 
milenar, se cere întrunită 
contribuția tuturor mijloa
celor dezvoltării spirituale 
a satului. Școala, activitatea așezămintelor cultural- artistice, înrîurirea directă pe care o exercită intelectualul satului asupra țăranilor sînt, toate, elementele unei acțiuni permanente, de înaltă responsabilitate, pentru închiderea canalelor de difuziune a prostului gust, a falselor valori estetice. Elemente hibride, care încearcă să pătrundă în universul spiritual al satului, odată cu fluxul generos al elementelor de autentică și înaltă cultură și civilizație.

Stop! „frumosului" de 
bîlci, stridențelor, ori do 
cîte ori și oriunde ele în
cearcă să altereze armo
niile etico-estetice ale ve- 
trelor spiritualității noastre.
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sipirea terenului arabil să fie aspru sancționați, încă un aspect. Noi am venit cu propunerea la conducerea șantierului de îmbunătățiri funciare ca executarea canalelor secundare în suprafață de 18 ha să fie amînată pînă la toamnă, cînd strîngem

ÎN REALIZAREA
INDICATORILOR PROIECTAȚI

Deși preocuparea pentru sporirea eficientei economice a investițiilor este tot mai evidentă în industria chimică, asigurarea utilajelor și a instalațiilor tehnologice necesare u- nora dintre noile obiective — inclusiv marelui combinat petrochimic care se înalță în zona de sud a orașului Pitești — ca și montarea lor nu se face întotdeauna în condiții optime. Multe utilaje se procură din import, deși s-ar putea fabrica foarte bine în țară ; altele, de proveniență autohtonă, sînt demodate si vizate moral, deoarece asimilarea în fabricație și execuția lor durează uneori trei-patru ani. Lansate uneori tyi-''easul al doisprezecelea, unele comenzi de utilaje nu pot fi onorate decît cu întîrzieri, ceea ce dereglează bunul mers al lucrărilor pe șantiere. Iar montajul, operație extrem de complexă în cazul instalațiilor pentru industria chimică, adesea este fie prea costisitor, fie, din punct de vedere calitativ, nu se ridică la nivelul exigentelor actuale. Așa stînd lucrurile, consider că în prezent se înv- pune luarea unor măsuri care să ducă la înlăturarea anomaliilor păgubitoare de genul celor amintite.După părerea mea. pe șantiere se resimte tot mai puternic lipsa u- nui coordonator al activliățiî'de execuție, livrare și montare a utilajelor și instalațiilor tehnologice pentru industria chimică, adică a unui furnizor general. Este necesar, de aceea, ca cineva să preia și să îndeplinească cu competență și spirit de răspundere atribuțiile de mare însemnătate ale acestei funcții. Personal, consider că rolul de furnizor general de utilaje pentru industria chimică ar re-v-ni Ministerului Industriei Cor»*! icțiilor de Mașini, ale cărui întreprinderi sînt și vor fi chemate să livreze tot mai multe instalații tehnologice complexe și nu numai utilaje disparate, ca pînă acum.Existenta unui furnizor general de utilaje pentru industria chimică ar permite uzinelor noastre constructoare de mașini să participe într-o mult mai mare măsură decît pînă acum, inclusiv in cazul achiziționării unor instalații complexe din străinătate, la executarea și livrarea lor. M.I.C.M. cunoaște mai bine decît oricine profilul și capacitatea uzinelor constructoare de mașini din țară, posibilitățile lor tehnice ; el dispune, de asemenea, de specialiști care pot recepționa în condiții optime orice furnituri de utilaje sosite din străinătate. Ca atare, dacă M.I.C.M. ar fi furnizor general, iar diferitele firme străine — subfurnizoare, el ar putea stabili cu competență, în fiecare caz, ce anume este într-adevăr necesar să fie importat și ce se poate produce în țară, inclusiv în cazurile în care execuția anumitor utilaje, mai mult sau mai puțin complexe, este îngrădită de licențe sau patente și, ca atare, nu pot fi executate și livrate decît de către anumite firme.Au fost cazuri cînd. cu prilejul contractării unor instalații complexe de la diferite firme străine, s-a stabilit ca o parte din utilaje să fie executate în țară. Ulterior, unele uzine constructoare de mașini au refuzat însă să accepte asemenea comenzi, motivul invocat fiind lipsa de experiență și posibilitățile tehnologice de execuție necorespunzătoare. Existența unui furnizor general intern, care să aibă posibilitatea de a impune uzinelor din subordine diversificarea producției și amplificarea posibilităților de satisfacere operativă a solicitărilor extrem de variate ale industriei chimice, va duce, după părerea mea, la dispariția unor atari manifestări flagrante de comoditate și dezinteres economic.Cu cîțiva ani în urmă, la noi în țară s-a construit o fabrică de acri- lonitrll (materie primă utilizată în fabricația firelor înlocuitoare de lină) al cărei procedeu tehnologic se bazează pe utilizarea acetilenei și acidului cianhidric ca materii prime. Aceeași substanță se va fabrica în curînd, la Pitești, din propilenă, amoniac și oxigen din aer, adică din alte materii prime. în condiții economice mult mai avantajoase. Exemplul ilustrează rapiditatea progresului tehnic în industria chimică. L-am amintit pentru a aduce în discuție necesitatea stringentă a accelerării ritmului asimilării în fabricație a utilajelor și a instalațiilor, în prezent atît de lent îneît poate compromite pur și simplu și cele mai moderne tehnologii chimice. Cred că pentru scurtarea ciclurilor de asimilare a utilajelor chimice este necesar, în primul rînd, ca între M.I.C.M. și Ministerul Industriei Chimice să existe o strinsă colaborare la elaborarea procedeelor tehnologice, întocmirea documentațiilor . și producerea utilajelor. Ca furnizor

puncte 
de vedere

general, M.I.C.M. va putea determina reducerea duratei de execuție a utilajelor și instalațiilor, supraveghind și coordonînd îndeaproape elaborarea documentațiilor și avizarea lor (în unele cazuri și de către unele firme străine), aprovizionarea cu materiale, mersul lucrărilor de execuție.Cred, de asemenea, că s-ar putea găsi și mijloace eficiente de cointeresare materială a uzinelor constructoare de utilaje și instalații chimice în scurtarea timpului de execuție a acestora. Stimularea uzinelor constructoare s-ar putea face, bunăoară, în funcție de efectele economice obținute prin punerea mai devreme în funcțiune a unor instalații la a căror realizare au concurat. Furnizorul general ar putea contribui, apoi, și la sporirea operativității altor factori, cum ar fi întreprinderile de comerț exterior „Industrialimport" și ,,Metalimport", chemate să procure de peste hotare, în termene mai scurte decît pînă acum, diferite materiale sau piese. îndeplinindu-și atribuțiile, furnizorul general va determina diminuarea și dispariția pericolului demodării premature a uti- | lajelor pentru chimie.Calitatea utila- ■ jelor chimice, ro-.i mâneăti. .este, ..in i generaL bună; R comparabilă cu a H celor rpai reușite H produse similare B realizate pe plan | mondial,. Existența B unui furnizor ge- H neral ar fi însă o garanție că în viitor B calitatea și nivelul tehnic al produ- H selor se vor îmbunătăți tot mai mult. Am, între altele, în vedere, cînd fac această afirmație, că în noua lui calitate, M.I.C.M. va fi mult mai interesat decît pînă acum să oblige uzinele executante din subordine să garanteze pentru o perioadă îndelungată de timp funcționarea normală a utilajelor și instalațiilor livrate. Ceea ce presupune că uzinele constructoare de utilaje și instalații vor | acorda în permanență unităților industriei chimice, prin intermediul u- nor echipe speciale de intervenție, o asistentă tehnică de cea mai înaltă calificare.In chimie, oprirea unei fabrici, provocată, de pildă, de nefuncționa- rea temporară a unui utilaj sau instalații, duce la mari pagube materiale. Reparațiile sau remedierea defecțiunilor trebuie, ca atare, să dureze extrem de puțin, să fie cît mai operative. Acest lucru nu e însă totdeauna posibil, deoarece în țară nu se fabrică în mod curent o serie de tipodimensiuni de pompe centrifuge, armături, elemente de automatizare sau compresoare, și, ca atare, la nevoie, procurarea acestora durează destul de mult. Evident, hotă- rîrea de a asimila în fabricație un produs sau altul, o nouă tipodimen- siune, presupune o temeinică analiză economică prealabilă. Dar cine, dacă nu tot furnizorul general, este cel mai în măsură să o facă ? Tot el s-ar putea pronunța și asupra oportunității executării reparațiilor capitale ale utilajelor și instalațiilor din industria chimică de către uzinele constructoare, care dispun de specialiștii necesari și au pusă la punct tehnologia fabricării pieselor sau părților de utilaje care trebuie să fie înlocuite.In fine, un ultim aspect. De ce oare nu se practică și la noi, ca în atîtea alte părți, livrarea „la cheie" a noiloi’ obiective industriale 7 După părerea mea, M.I.C.M. ar trebui să fie nu numai furnizorul general, ci și montorul generai al Instalațiilor pe care le realizează uzinele sale. Aceasta deoarece tehnologia montajului instalațiilor pentru industria chimică a devenit extrem de complexă, ea neputînd fi executată decît de specialiști cu o înaltă calificare în acest domeniu. Unele utilaje, ca de exemplu compresoarele, turbo- compresoarele, coloanele autoportan- te solicită, la montare, o precizie a- proape identică cu arta. $i nimeni nu e mai potrivit decît furnizorul de utilaje — care cunoaște în cele, mal B mici amănunte particularitățile con- | structive, tehnica asamblării și | dezasamblării, precizia impusă și, în B general, tehnologia montajului și a n punerii în funcțiune a utilajelor și | a instalațiilor — să preia și sarcina de montor general. De menționat că efectuarea montajului și a punerii în funcțiune de către M.I.C.M. s-ar putea face și pentru unele instalații procurate din import, în acest fel putîndu-se economisi importante fonduri valutare care în prezent se plătesc specialiștilor străini pentru efectuarea unor asemenea lucrări. Furnizarea completă a utilajelor și B a instalațiilor — de la execuție pînă B la montaj și punere în funcțiune | ar însemna în același timp și o ade- | vărată școală pentru constructorii de I utilaje chimice, pe drumul perfecțio- I nării lor neîntrerupte. ■

Cooperativa noastră are 3 500 ha teren. Strădania țăranilor cooperatori este să dea pămîntului o folosire cît mai bună. Astfel, terenuri de pe dealuri degradate, pline de ciulini,, mărăcini, au devenit a- cum, datorită hărniciei cooperatorilor, adevărate grădini. în ultimii ani am recolta. Propunerea . ne-a plantat pe dealuri 40 ha cu vie și 40 ha cu pomi, în acest an, statul ne a- jută să irigăm 1 000 ha destinate cerealelor. Lucrările se desfășoară din plin. Ne bucură pe toți a- cest fapt, pentru că înseamnă că la anul, avînd la îndemînă apa, obține recolte mult bogate.Supărător este că unele șantiere lucrătorii de la întreprinderea de îmbunătățiri funciare ne-au distrus mari suprafețe de teren. De pe 16 ha cu grîu, nu ne mai alegem cu nimic; pe alte 8 ha, pregătite pentru porumb, sîntem nevoiți să refacem acum lucrările. Cum s-ar spune, mai mare daraua decît ocaua. Așa treabă, mai bine lipsă.Proiectul de lege prevede ca vinovății de ri-

vom maipe

fost respinsă. „Avem și noi plan", sună răspunsul categoric. E adevărat, dar noi folosim irigațiile abia în primăvara anului viitor și pînă atunci e destul timp pentru canalele secundare.Pe noi ne surprinde faptul că tocmai cei însărcinați cu ameliorarea pămîntului îl distrug fără să se gîndească la pagubele ce le aduc. Iată de ce noi susținem cu toată convingerea prevederile proiectului de lege care au menirea să pună stavilă unor fapte ca cele descrise mai sus, stabilind aspre sancțiuni pentru cei ce risipesc această mare avuție a țării — terenul gricol.

ducției agricole. Cu cest prilej, delegații nisterului și-au luat gajamente solemne, repede le-au uitat, aceea nici astăzi nu desființat bataluri, pile de împrumut, drumurile de acces, fundațiile de sondă. Numai la cooperativa agricolă din comuna Aricești- Rahtivani, pe o suprafață de 300 ha, se găsesc dispersate în 58 de puncte batale, picioare de sondă, drumuri etc., ce ocupă o suprafață de 18 ha teren. Acestea au fost folosite de schela Băicoi care n-a executat lucrări de redarea lor în circuitul a- gricol. Situații asemănătoare se găsesc și în comunele Scăieni, Țintea, Boldești. Pe teritoriul fostei regiuni Ploiești nu

s-au redat, în circuitul agricol, suprafețe ce însumeazăIată de cesar ca pletarea stipuleze numai obligațiile ce revin unităților industriale de a reda curățate și nivelate, terenurile pe care le-au folosit, dar și termene precise pînă cînd trebuie să se facă acest lucru. în caz de în- tîrzieri să se plătească penalizări echivalente cu producția medie anuală de struguri, fructe, grîne etc., după modul de folosință a terenului respectiv.

circa 800 ha. ce consider ne- legea, în com- art. 8, să neapărat nu

Inq. Eduard OLTEANU 
director D.R.I.F.O.T. 
Ploiești

Așa e drept: cine 
strică să plătească

a-
Marin CROITORU 
președintele 
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Coteana — județul 
Olt

La art. 8 sînt necesare
completări

taDin Proiectul de lege cu privire la apărarea, conservarea și folosirea terenurilor agricole — pus în dezbatere publică — se desprinde ca idee de bază preocuparea partidului și statului nostru de a ridica eficiența acestui mare bun național — pămîntul agricol. Ne dăm perfect de bine seama că ridicarea nivelului de trai al populației este strîns legată de o mai bună gospodărire a fiecărui petic de teren arabil. Pămîntul se cere deci să fie folosit mai bine ca pînă acum, să-i smulgem astfel roade mult mai bogate. Reglementarea unor probleme — pe bază de lege, în sprijinul acestui mare deziderat — era de așteptat. Deci nu putem să ne exprimăm decît adeziunea și satisfacția pentru măsurile ce se preconizează.în județul Prahova, problema folosirii raționale a pămîntului a fost și este deosebit de acută. Plaiurile prahovene sînt deosebit de fertile, dar nu prea întinse. Se știe că în acest colț de țară există o densitate mare a populației,' sînt localități urbane multe, cu o indus-

Ca unul dintre specialiștii a căror atribuție este tocmai apărarea fondului funciar, m-am bucurat sincer cînd am citit proiectul de lege privitor la terenurile agricole întrucît acesta vine nu numai să reglementeze anumite situații anormale, dar și să pună stavilă unor abuzuri în folosirea nerațională a pămîntului. Pentru a fi mai clar, mă voi referi la cîteva exemple din județul nostru.Lîngă Turda, în comuna Poiana, șantierul 202 construcții și-a deschis o balastieră. Aceasta n-ar fi nimic grav. Dar s-au lă

muri șl gropi, pe a- proximativ 50 ha teren a- gricol. Alt exemplu : la cooperativa agricolă Mihai Viteazu 15 ha de teren a- gricol au fost degradate prin depunerea de material steril rezultat din procesul de fabricație și prin drumurile create de întreprinderea de prefabricate și Fabrica de ciment Turda. Secția de drumuri din Tg. Mureș exploatează, de asemenea, nerațional terenul în jurul unei balastiere din Luncani. Si exemplele ar putea continua, pentru că în multe locuri întîlnești cărări și drumuri, create la întîm- plare, uneori chiar peste culturi gata formate. Ceea ce-i mai trist e că în mul-

trie dezvoltată care ocupă cut . o sumedenie de dru- o mare suprafață de teren bun pentru agricultură. La aceasta se a- daugă și faptul că industria de extracție a țițeiului a impus sacrificarea, pe multi ani de zile, a unoi- suprafețe agricole întinse. Toate aceste considerente au determinat organele locale să ducă o luptă acerbă cu toți cei care, conștient sau inconștient, risipesc pămîntul fertil.Pentru asemenea fapte, noul proiect de lege prevede sancțiuni cu amenzi mari, iar unele abateri, constituind infracțiuni, se pedepsesc potrivit prevederilor codului penal. A- cestea vor determina, fără îndoială, pe oamenii care privesc îngust, numai prin prisma intereselor întreprinderilor sau instituțiilor în care lucrează, să-și schimbe concepția privind pămîntul, ceea ce constituie un lucru foarte bun.în 1965, la Ploiești, a avut loc o ședință furtunoasă, la care a participat și un adjunct al ministrului petrolului. Aici s-a arătat că schelele petroliere întîrzie darea terenurilor

Măsuri de
stringentă

(Urmare din pag. I)Economiile realizate de colectivul uzinei de tractoare puteau fi și mai însemnate dacă unitățile siderurgice ar fi livrat laminatele la timp și la lungimi fixe și multiple, așa cum era normal și cum de mult se solicită. Acest fapt atrage după sine o serie de implicații economice. Neavînd sortimentele necesare, pentru a nu se intra în gol de lucru, se recurge la utilizarea de profile cu secțiuni mai mari. In felul acesta, cantități importante de metal se pierd sub forma șpanului și a capetelor. Numai pe această cale s-au irosit anul trecut peste 1 000 tone metal. Această anomalie continuă și în acest an. In primul trimestru s-au pierdut, pe această cale, 258 tone metal. Surprinde faptul că Ministerul Industriei Metalurgice nu întreprinde măsuri eficiente pentru’ a închide a- ceastă supapă prin care se irosesc mii de tone de metal anual.O preocupare susținută în domeniul gospodăririi metalului am întîl- nit și la uzina „Hidromecanica". Și aici serviciile de concepție au întreprins o serie de acțiuni eficiente privind adoptarea unor soluții constructive și tehnologice care să aibă drept efect îmbunătățirea caracteristicilor tehnice și calitative, concomitent cu reducerea greutății proprii a produselor. Reproiectarea, în colaborare cu uzina „1 Mai“-Ploiești, a instalației de comandă hidraulică cu două și trei posturi, a avut ca efect reducerea consumului de metal cu circa 500 kg (14 la sută). Pe aceeași cale greutatea compresorului de aer UP-23 a scăzut cu 25 la sută. Importante economii s-au realizat prin îmbunătățirea parametrilor tehnici și calitativi ai produselor, fără o creștere efectivă a greutății lor. Exemplul cel mai concludent ni-I oferă convertizorul CHC-752. Deși puterea lui a crescut în urma reproiectării de la 700 CP la 1 000 CP, consumul de metal a rămas același.Dar, la „Hidromecanica" econo

re- pro-
Din capul locului vreau să subliniez marea însem- a înnătate și oportunitate măsurilor cuprinse proiectul de lege pe ca-

miile realizate într-uh domeniu sînt „înghițite" in altul. Anul trecut aici s-au consumat 36 tone metal în plus ca urmare a folosirii unor materiale supradimensionate și 16 tone datorită înlocuirii materialelor rebutate. încercarea unor cadre de conducere de a arunca întreaga răspundere pentru volumul ridicat de rebuturi pe seama furnizorilor nu stă în picioare. Faptele demonstrează că un mare procent al rebutului se datorește nerespectării condițiilor tehnologice, nepunerii la

te cazuri întreprinderile industriale sau cele de construcții în culpă nici nu cer aprobări pentru folosirea acestor terenuri, ca și cum acestea ar fi ale nimănui. Ba mai mult, deși li s-a atras atenția a- supra abuzurilor ce le să- vîrșesc, conducerile acestor întreprinderi continuă să degradeze pămînturile aducînd pagube unităților agricole respective, economiei naționale. De a- ceea, socotesc că sancțiunile prevăzute în proiectul de lege vor pune capăt a- cestor fenomene mai ales că sumele respective vor trebui recuperate de Ia cei vinovați.Tendințele de ocupare a terenurilor agricole, de transformare a lor în drumuri și cărări s-au datorat și faptului că tarifele pentru plata pagubelor au fost derizorii. Ar fi necesar ca printr-o hotărîre a Consiliului de Miniștri să se prevadă prețuri remuneratorii pentru pagubele produse culturilor agricole. Dar acestea să nu fie plătite de întreprindere, ci de cei care se fac vinovați de tolerarea pagubelor.

o problemă de interes național. într-adevăr, în această privință sînt multe deficiente, se face încă mare risipă de teren, ceea ce are o influență considerabilă asupra producției agricole. Concret, mă voi referi la municipiul nostru, Tecuci, în raza căruia există mari posibilități de folosire mai eficientă a terenului. De exemplu, la amplasarea unor unități industriale, s-au folosit suprafețe e- xagerate de teren în dauna culturilor agricole. De asemenea, in suburbiile municipiului, unde populația se ocupă în cea mai mare parte cu agricultura, s-au construit locuințe, dependințe, neținîn- du-se seama de schița planului de sistematizare. Terenurile ocupate de construcțiile gospodărești au crescut în ultimii ani exagerat, deși în raza a- cestor suburbii și a 'municipiului în ansamblu sînt suprafețe apreciabile de teren nefolosite, care puteau fi utilizate pentru construcții. Cooperativa agricolă „Voința" din localitate a acordat, în trecut. fără discernămînt, loturi pentru construcții unor membri cooperatori. Construcțiile agrozootehnice ale acesteia, ocupă, de asemenea, suprafețe mult prea mari. Ceea ce s-a cîștlgat prin defrișarea pilcurilor de tufăriș, arborilor izolați — aproape 100 de hectare — s-a pierdut prin rea nerațională construcții.Aș vrea să mă continuare, la o altă problemă, după părerea mea deosebit de importantă, a cărei rezolvare nu suferă amînare. Municipiul nostru a dispus de 835 pășune pe care, cu cîțiva ani în urmă, a dat-o în folosință cooperativelor agricole de producție din Tecuci și dintr-o comună apropiată — Matca, ceste unități n-aumai ele- de îngri- de buru- asanare, necesare.

extinde- a unorrefer, în
ha
A- luat

Ing. Moise CRIȘAN 
șeful serviciului 
fondului funciar 
din Direcția agric-.â 
a județului Cluj

cea mai
actualitate

însă nici cele mentare măsuri jire : curățirea ieni, îngrășare, lucrări absolutDin această cauză pășunile sînt supuse unui proces continuu de degradare. Cooperativele agricole de producție respective nu au cheltuit, în ultimii ani, nici un leu pentru îngrijirea acestor pășuni. Din cîte cunosc, această proape der că lucruri rată cu
situație este a- generală. Consi- această stare de trebuie contraca- sancțluni aspre.în sere-1 dezbatem. Era, sfirșit, momentul să reglementeze juridic problema folosirii pămîntu- lui, care este într-adevăr

Nistor TANASE 
vicepreședinte al 
Consiliului popular 
municipal provizoriu 
Tecuci

lași grad din oraș, lucrului în trei schimburi. La aceasta se adaugă slaba calificare a oamenilor. Desigur, problemele amintite sînt în parte plauzibile și uzina ar trebui să se bucure într-o măsură mai mare de sprijinul organelor centrale și locale pentru a fi rezolvate. Dar oare numai instabilitatea cadrelor este cauza care provoacă rebutul atît de ridicat, așa cum încearcă conducerea uzinei să susțină 7Să vedem care este părerea altor tovarăși din uzină. Mai obiectiv, se

Avansul
„în timp" se va 
materializa?Fabrica de mobilă din Vaslui — intrată în producție la sfîrșitul anului trecut — se numără printre cele mai tinere și moderne unități industriale do prelucrare a lemnului. Chiar din primele zilo după intrarea în funcțiune, eforturile colectivului au fost canalizate spre atingerea în cel ■mai scurt timp a parametrilor proiectați la toate instalațiile și utilajele. Rezultatele pe primul trimestru din acest an atestă că prevederile graficelor de realizare a principalilor Indicatori tehnico- economici proiectați au fost respectate și chiar depășite. Planul de producție a fost îndeplinit cu aproape o săptămînă mai devreme. La producția marfă vîndută și încasată s-a înregistrat o depășire de 1 la sută, iar productivitatea muncii a crescut față de prevederile graficelor cu 26 la sută. Cheltuielile la 1 000 lei producție marfă au fost reduse cu 80 de lei. Cum au fost posibile aceste rezultate ? Iată tema convorbirii pe care am avut-o cu ing. ION ARDELEANU, directorul fabricii.— începerea producției a pus probleme multiple și dificile în fața colectivului nostru — ne-a spus la început directorul fabricii. Apărea evidentă necesitatea unor măsuri tehnico-organizatorice care să creeze condiții propice pentru a se realiza în cel mai scurt timp nivelul de producție prevăzut în proiect.

— Dintre numeroasele măsuri ce au avut influență po
zitivă asupra realizărilor, care se situează pe un prim 
plan ?— Se poate aprecia că pregătirea temeinică și din timp a cadrelor constituie elementul hotărîtor al realizărilor de pînă acum. Și trebuie spus că această pregătire a început chiar din timpul lucrărilor de construcție și montaj. S-a asigurat mai întîi un nucleu de bază, care a urmărit pe șantier, zi da zi, calitatea lucrărilor de construcție și montaj, executarea întocmai a proiectelor. în felul acesta oamenii au împletit strîns cunoștințele teoretice pe care le dobîndeau la cursurile de calificare cu cele practice, strict necesare. în același timp peste 300 de tîm- plari au fost trimiși la fabricile de mobilă din Iași, Focșani, Codlea și Rădăuți să învețe „secretele" meseriei de la cadrele care lucrează în unitățile respective. Acțiunea de pregătire a muncitorilor continuă și acum.După intrarea în funcțiune, am acționat cu ho- tărîre pentru folosirea rațională a utilajelor, pentru funcționarea optimă a întregii fabrici. Desigur, nu putem spune că drumul a fost sau este neted ca în palmă. în perioada probelor și la punerea în funcțiune au apărut dificultăți interne, au fost necesare diferite remedieri, modificări și reparații, în asemenea situații, au fost concentrate toate eforturile pentru ca deficiențele să fie înlăturate cît maj grabnic, Totodată, 'printr-o repartizare judicioasă a maiștrilor și inginerilor pe schimburi s-a asigurat o asistență tehnică corespunzătoare, permanentă. Rezultatele de pînă acum dovedesc că dispunem de mari posibilități pentru a atinge, cu mult înainte de termen, nivelul parametrilor prevăzuți în proiect.

— Ce măsuri ați preconizat, în continuare, în 
acest scop ?— Comisia de organizare științifică a producției și a muncii studiază în momentul de față și elaborează măsuri în vederea îmbunătățirii sistemului de circulație a pieselor fabricate în loturi complete, pentru a crea posibilitatea diversificării producției. Tot în studiu se află și problema organizării producției pe linii de fabricație, în scopul utilizării mai raționale a spațiilor de producție și creșterea coeficientului pe schimburi. Productivitatea muncii va spori și ea, în concordantă cu îmbunătățirea calității produselor, în același scop, am organizat judicios controlul interfazic șl final.— După cum sîntem informați, tntîmpinați 
anumite greutăți în înfăptuirea obiectivelor propuse ?— E adevărat, mai ales din cauză că nu toate lucrările de investiții au fost terminate. Nici pînă la această dată I.C.M.E. Bacău nu a dat în funcțiune cea de-a doua linie de alimentare cu energia electrică. Iar I.C.M. Iași mai are de executat lucrări Ia pavilionul administrativ. Aceste obiective trebuiau terminate în luna decembrie a anului trecut. Dar după stadiul în care se află lucrările, va trebui să mai așteptăm încă multă vreme. N-au fost executate nici lucrările de remedieri și completări cerute de noi cu ocazia recepției fabricii. Firește, toate acestea ne împiedică în activitatea noastră. De aceea, solicităm conducerilor întreprinderilor respective să-și îndeplinească obligațiile pentru ca fondurile de investiții alocate de stat pentru construirea acestei unități industriale să rodească din plin.

Gheorghe BALTA 
corespondentul „Scînteii"

sută în anul precedent. In același interval, la secția strungărie, el a fost diminuat cu circa 25 la sută. La rectificare, unde s-a manifestat puțin interes, rebutul a marcat o creștere față de lunile precedente. In luna martie, situația s-a inversat în sensul că rebutul a înregistrat o scădere la rectificare, crescînd în schimb la celelalte două secții amintite. La rectificare, succesul se explică, în bună măsură, prin înlocuirea conducerii secției, prin măsurile luate după aceea. Mai stă în picioare

Economii și pierderi de metal
punct a tehnologiei și a planurilor de operații, carențelor existente în organizarea asistenței tehnice și a aprovizionării cu SDV-uri....„Recordul" în ce privește risipa de metal continuă să fie deținut și în acest an de uzina „Rulmentul". Forma principală sub care se pierde metalul este rebutul. Anul trecut la „Rulmentul" s-au re- butat nu mai puțin de 1 600 tone metal, care în parte se aduce din import. Dacă avem în vedere numai valoarea acestei cantități de metal, pierderile provocate de rebuturi se ridică la 15 800 000 lei. în trimestrul I din acest an, continuîndu-se „tradiția", s-au rebutat piese care însumau 425 tone metal.La întrebarea noastră cu privire la cauzele care au generat rebutul, directorul general al uzinei a găsit numeroase justificări : fluctuația muncitorilor, datorită — chipurile — încadrării tarifare mai scăzute față de restul întreprinderilor de ace

cretarul comitetului de partid, Vincențiu Apolzan, consideră că unele din cauzele care generează rebutul își au originea în neajunsurile existente în organizarea și conducerea producției : imperfecțiunile tehnologice, lipsa S.D.V.-urilor, lipsa asistenței tehnice. Sînt, cu mici excepții, aceleași cauze enunțate de directorul general al uzinei, în discuția cu un reporter ai ziarului nostru la începutul anului trecut — la cîteva luni după numirea sa în conducerea întreprinderii. Numai că directorul general nu a insistat pentru înlăturarea lor. In uzină s-a făcut prea puțin în decurs de un an.Că reducerea rebutului este posibilă — atunci cînd se manifestă preocupare susținută — ne demonstrează... evoluția lui în decursul primului trimestru din acest an. Datorită măsurilor mai hotărîte care s-au întreprins, în secția forjă rebutul a scăzut la 0,79 la sută în primele două luni ale anului, față de 1,26 la

justificarea directorului general al u- zinei? Oare instabilitatea și nivelul de calificare ale forței de muncă se schimbă în așa măsură de la o lună la alta îneît influențează haotic variația rebutului. într-o proporție atît de mare 7Un ultim popas : fabrica de șuruburi. Solicitîndu-i părerea în legătură cu problema în discuție, inginerul Vasile Trifu, directorul întreprinderii, ne-a răspuns pe un ton plin de automulțumire : „Cu consumul de metal stăm bine 1 Avem și economii".Să vedem cît de „bine" se stă la fabrica de șuruburi în privința consumului de metal. Din datele puse la dispoziție reiese că atît anul trecut, cît și în acest an, întreprinderea a realizat anumite economii de materie primă ; la unele sortimente consumul de metal a fost redus chiar sub sarcina suplimentară dată de minister. Dar tot atît de cert este și faptul că 
la alte sortimente consumul de me

tal a fost depășit chiar peste cel stabilit inițial. Pe primele două luni din 1968, la șuruburi semiprecise la cald, consumul de metal a fost depășit cu 30 tone. Tot cu 30 tone s-a depășit consumul normat și la organe da asamblare. La această grupă de produse, în loc de 1,950 tone de metal pa tona de piese cît prevede norma de consum, s-au utilizat 2,234 tone. Cauzele principale trebuie căutate în defectuoasa întreținere și funcționare a utilajelor (ceea ce duce la opriri repetate), în uzura avansată a SDV- urilor și lipsa de supraveghere a procesului de producție. Din scurta discuție avută cu directorul întreprinderii a reieșit că nu cunoaște în amănunt adevărata stare de lucruri din întreprindere. Tendința de automulțumire pe care o manifestă nu esta cu nimic justificată ; ea constituie, poate, un factor-frînă în calea multiplicării eforturilor colectivului pentru reducerea consumului de metal.Din ancheta noastră se desprinde că, deși în unele întreprinderi s-au obținut rezultate pozitive în reducerea consumului de metal, au rămas încă numeroase zone neidentificate, canale prin care continuă să se risipească cantități importante de metal. Posibilități largi de economisire a acestei materii prime de bază există nu numai la uzina „Rulmentul", fabrica de șuruburi sau uzina „Steagul roșu", dar chiar și la alte întreprinderi unde preocuparea în a- ceastă direcție a fost mai susținută. Trebuie precizat că aproape în toate unitățile există încă norme de consum largi, nefundamentate științific, că se irosesc mari cantități de metal sub diferite forme. Esențial este ca pretutindeni să fie urmărite și aplicate cu toată hotărîrea măsurile preconizate în această privință, să fie identificate noi rezerve de reducere a consumului de metal, pe baza unor neîntrerupte studii și analize, să fie învinse inerția și slaba răspundere manifestate de unele cadre de conducere față de această importantă sarcină trasată de partid.
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pe scena Teatru
lui de Comedie

o vreme încoace

teatre

strică ușor ne cap.știinte naturale- adaugă și :

NICNIC"

DE CĂLDURĂ

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert simfonic pentru studenții Centrului Universitar 
București. Dirijor : Paul Popescu — 20,30.
• .Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Castiliana 
— 19,30.
• Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
?. Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din str. 
luturi (spectacol prezentat de Teatrul „A. Davila"

ancheta pedagogică

Laboratoare

didactice care
nu-și ajung
estinația

Activitatea curentă din școli evidențiază diferite moduri de a înțelege și traduce în fapt cerința de a utiliza laboratoarele și materialele didactice de care dispun în folosul ridicării calitative a lecțiilor. In fiecare oraș sau județ există o școală sau mai multe care pot servi drept model în această privință. Cu toate acestea, uneori exemplul acestor școli-etalon nu este preluat.Pregătind ancheta de față, am vizitat mai multe școli. La liceele nr. 3 și nr. 4 din Bacău, bunăoară, există laboratoare de fizică și chimie bogat înzestrate pentru predarea fiilor. Si cu toate că în aceste funcționează 30—40 de clase, în cînd le-am vizitat laboratoarele goale. In același oraș, la ceul „Vasile Alecsandri", sala sport stă mai mult goală; forurile locale de învățămînt au dat vestiarelor în care se dezbrăcau elevii o altă destinație. „La școala generală din Uileacu, județul Bihor — ne spunea prof. Cornel Pop. din Beiuș — am văzut hărți, planșe și alte materiale didactice destinate orelor de geografie și științe naturale rupte și pline de praf, aruncate vraiște în locuri necorespunzătoare păstrării lor. In ultimii ani, școlilor din fostul raion Beiuș li s-au distribuit, printre alte materiale didactice, circa 25 de truse meteorologice pentru cercurile de geografie ; din acestea doar vreo 10 funcționează, iar restul stau aruncate prin diferite magazii sau chiar afară, cum e cazul la Drăgănești, Remetea și Roșia". Șirul exemplelor ar putea continua. Există școli în care de la aparate de proiecție, mașneto-foane și pînă Ia planșe și colecții mai puțin costisitoare, materiale. didacțice .stau nefolosite fără ca forurile locale de învățămînt să se sesizeze . în vreun fel de această situație anormală.Desigur — așa cum s-a relevat in mai multe rînduri în coloanele ziarului — în pțqducfia.de.material,didactic există încă mult ioc de mai bine. Dar adevărul e că nici piesele existente nu sînt folosite așa cum ar fi de dorit. Uneori școlile sînt mai „bogate" sau mai „sărace" în funcție, bunăoară, de capriciile... I.M.D. (întreprinderea de material didactic a Ministerului învățământului) sau ale forurilor locale de învățămînt. în laboratorul de fizică, al liceului „George Bacovia" din Bacău, de pildă, am văzut o trusă electronică și o serie de aparate pentru copiat oscilațiile și undele electromagnetice care n-au fost utilizate niciodată. „Sînt mult prea complicate .pentru lecțiile de liceu" — ne-a declarat prof. Mircea Țarălungă. Materiale și aparatură nefolosită se găsesc și în alte școli din oraș. O trusă electronică asemănătoare stă încă nemontată, plină de praf la Școala generală nr. 10 ; la Liceul nr. 4 stau fără folos un cronometru și două truse topografice nou nouțe (în liceu nu «e predă topografia), iar la Liceul pedagogic — o trusă de geometrie descriptivă și un aparat pentru determinarea umidității solului, care costă mii de lei. „Aceste aparate, trimise de regulă la sfîrșit de an de I.M.D., nu fac decît să ne încarce bugetul — ne-a spus prof. Tiberia Stan, directoarea Liceului pedagogic — în dauna altor materiale (hărți, globuri terestre, planșe) de care avem mai mare nevoie".La liceul „I. L. Caragiale" din Ploiești stau nefolosite zeci' și zeci de kilograme de substanțe chimice (săruri, mai ales) în schimb lipsesc so- diul, potasiul, fosforul alb și roșu ș.a., fapt care împiedică desfășurarea normală a unor lecții și experiențe de chimie. Cum s-au adunat ?— Simplu — ne spune prof. Aspa- 
sia Vasiliu, directoarea liceului. Ani de zile, pe lista de materiale didactice noi am cerut unele și ni s-au trimis în mpd arbitrar altele. I.M.D. le-a livrat forurilor locale de învățămînt și acestea, automat, nouă. Acesta nu este nici pe departe un procedeu corect. Acest fapt este evident. Dintre soluțiile propuse de cadrele didactice pentru evitarea unor asemenea situații, am notat pe acelea — făcute și în repetate alte ocazii — privitoare la o legătură mai directă între I.M.D. și școli, sau la înființarea unor magazine specializate de la care școlile să se poată aproviziona cu toate materialele de care au nevoie în organizarea întregii activități instructiv-edu- cative.Cu ajutorul interlocutorilor noștri— profesori și directori de școli — am încercat să descifrăm și alte cauze care determină în cele mai multe cazuri slaba sau insuficienta folosire • bazei materiale de care dispune învățămîntul nostru. „în unele cazuri, cauza sînt... profesorii— consideră prof. Pavel Lenart, inspector șef școlar în județul Bihor. Pe de o parte, unii dintre ei nu vor să se complice, preferind modul rutinat, simplist, verbalist de predare a lecțiilor. Alții n-au înțeles încă valoarea educativă a avuției de care dispune azi școala noastră pentru îmbogățirea lecției. în sfîrșit, o ultimă categorie de cadre didactice nu știu cum să folosească materialul didactic, neavind din facultate pregătirea necesară". Tot în legătură cu cadrele didactice, dr. Kis Zoltân, asistent la Facultatea de biologie a Universității „Babeș-Bolyai", și Emese Egyed, la-

lec- școli ziua erau li- de

borantă la Școala generală nr. 12 din. Cluj, ne-au semnalat faptul că în buna organizare a lecțiilor cu aplicații practice, profesorii au nevoie de ajutorul unui personal calificat — la- boranții — pentru pregătirea și per- . fecționarea cărora în prezent există foarte slabe preocupări din partea forurilor de învățămînt."— Nu e mai puțin adevărat — Intervine în discuție prof. Pavel Bor- zea, de la Liceul nr. 2 din Ploiești că în unele ocazii materiale proastă calitate, lipsite de piese schimb, care se multă bătaie de— Planșele de tate de I.M.D. — adaugă și prof. Eugenia Mihăilescu de la același liceu — sînt, unele din ele, de-a dreptul anacronice.Ni s-au mai semnalat și alte asemenea inconveniente. Nimeni, nici o instituție specializată nu se ocupă de repararea și . restaurarea materialului didactic, o mică defecțiune fiind suficientă pentru imobilizarea unui aparat complex și costisitor. „Crearea în cîteva orașe a unor ateliere pentru asemenea reparații ar remedia acest neajuns" — este -de părere prof. Robert Covaci din Ploiești. Apoi, o serie de aparate și utilaje existente în școli au nevoie de piese auxiliare. Desfășurarea Ia înalt nivel calitativ a lecțiilor presupune achiziționarea a fel -de fel de produse. începînd cu cretă și terminînd cu discuri, benzi de magnetofon, dia- filme etc. Achiziționarea acestora înseamnă însă parcurgerea unor complicate formalități . financiare, obținerea a numeroase vize și semnături. Cu peste 7 luni în urmă — la 18 august 1967 — ziarul nostru semnala în articolul ..Materialul didactic în labirintul vizelor" .complicatul eșafodaj al acestor formalități birocratice, dar pină în prezent forurile de resort n-au luat nici o măsură pen-, tru a înlesni școlilor folosirea operativă și eficientă. în interesul procesului instructiv-educativ, a fondurilor de care dispun.Tn numeroase scrisori adresate redacției pe marginea Studiului privind dezvoltarea învățământului de cultură generală, cadrele didactice se referă la problema dezbătută în ancheta de fată, făcînd o serie de propuneri. Astfel, prof. Tinea Rosioru, directparea Scolii generale nr. 7 din Bîrlad, consideră că directorul de școală, care răspunde de activitatea a numeroase cadre didactice și a zeci și sute de elevi, poate fi investit cu mai multă competență în . utilizarea bugetului și bazei materiale a școlii.Noua împărțire administrativ-teri- torială a țării face necesară revizuirea actualei rețele școlare, evaluarea .mai atentă a bazei materiale a fiecărei școli, în funcție de cerințele procesului instructiv-educativ. Tn a- ceastă ordine de idei, prof. Gheor- ghe Stoian, direriorul Liceului din Oveselu. județul Vîlcea. prof. Mihail Mîtulescu, din comuna Domnești, județul Argeș. învățătorul Alexandru Miloșescu, de la Școa’a generală Co- mănesti, comuna Crainici, județul Mehedinți, prof. Petru Ciurea. din beta, județul Timiș, sînt de părere ca unele din școlile răspîndite în diferite sate și comune să fie1 comasate în unități școlare puternice, care să dispună de condiții mai bune de pregătire și educare a elevilor.O evaluare atentă a bazei materiale de care dispun școlile, înlăturarea anomaliilor semnalate, cît și dirijarea mai chibzuită, eficientă a fondurilor acordate fiecărei școli — măsuri de competența Ministerului Invățămîntului și a inspectoratelor școlare județene — vor contribui la îmbunătățirea continuă a cadrului în care-și desfășoară activitatea corpul profesoral și elevii.
Anchetă realizată de Florica 
DINULESCU, Gh. BALTA, Ion 
PITICU, Constantin CAPRARU

Apariția volumelor III și IV din operele lui Dela- vrancea, incluzînd întreaga creație dramatică, Ia doi ani de primele două denotă, pe lîngă dificultățile Întîmpinate într-o acțiune de asemenea amploare și complexitate, preocuparea factorilor responsabili de a realiza o lucrare temeinic fundamentată, de aleasă ținută științifică și grafică, așa cum ne-am obișnuit să a- flăm de cîțiva ani în colecția „Scriitori români'.Necesitatea unei ediții critice care să reunească opera lui Delavrancea în totalitatea ei se impunea de mult ca o recunoaștere a popularității și circulației marelui scriitor dar și din nevoia de a pune ordine în textele ce apăreau cu serioase erori și greșeli, ce se perpetuau de Ia o ediție la alta. Opera Iui Delavrancea a găsit în Emilia Șt.

vrancea în zona estetică a naturalismului și a psihologismului morbid și delirant. S-au făcut apropieri, obositoare prin repetiție, cu opera lui Zola. Nu se poate contesta, în- tr-adevăr, existența unei influențe naturaliste. Ea capătă însă o valoare pur exterioară, livrescă, fiind departe de structura reflexivă a prozatorului român. Chiar „Zob.ie' și „Milogul’, chipuri mutilate de o ereditate corosivă, vin, mai degrabă, din a- mintirile unui vis urît al copilăriei, un coșmar adus îh cîmpul de observație al omului matur care încearcă să potențeze etic tipuri pe care natura și-a pus pecetea nerealizării. Cu toată obsesia descripției fizice, aceste personaje au un fond sufletesc bogat, corespondează, într-o viziune contrastantă cu măreția naturală, G. Călinescu vedea în

Ediția

DELAVRANCEA
Milicescu un ontic și Istoric literar care a știut s-o prețuiască și s-o cultive, s-o cerceteze cu a- tenție. A fost necesară această muncă migăloasă, de adunare a numeroase materiale răs- pîndite în publicații care cu această ocazie se văd reunite în volum (poeziile din tinerețe, zig-zag-urile, fragmente din piesa neterminată „Războiul’) ca și aparatul critic impresionant de note, variante și glosar, pentiu a pune în valoare o operă devenită clasică.Delavrancea s-a impus în literatură ca un fin observator al naturii umane, creînd o variată galerie de tipuri din diversele medii sociale cu care venise în contact. El este în primul rînd un analist ale cărui sondaje în universul interior uman au atins culmi în „Hagi-Tu- dose* și „Viforul'. Prin structură însă, Delavrancea este un romantic, a cărui literatură refuză o- biectivarea, proza impersonală. EI se atașează e- roilor săi, trăiește cu ei, transmițîndu-le propriile emoții. Se simte chemat către marile probleme ale lumii de a căror rezolva-. re își leagă destinul. Prin aceasta, Delavrancea, ca și Mâcedonski, se menține' de fapt pe linia romanticilor militanți pașoptiști, este „căuzașul" întîrziat într-o epocă de aparentă stabilitate, cînd Strigătul crud nu mai are etectul catalizator. Dar, totodată, e spiritul vizionar animat de marile idei romantice, îndrăgostitul de absolut, cel ce meditează în fața grandiosului hatural, ceea ce l-a determinat pe Tudor Via- nu să considere că „Reflexivitatea eminesciană îșî găsește astfel un continuator în Delavrancea, bucuros la orice popas să ne încredințeze gîndu- rile minții sale irămînta- te de enigma lucrurilor' („Arta prozatorilor români*). O parte a criticii a plasat opera lui

Zobie „un Quasimodo, tratat în uleiuri țipătoare’, deci un mutilat romantic, nu ființa ternă, a- patică, redusă la instinct, din recuzita literaturii naturaliste. Spirit Interiorizat și reflexiv în același timp, neliniștit, Delavrancea admite conviețuirea peisajului romantic dominant șl copleșitor, măreția naturală, indiferentă sau poate antagonică prin echilibrul ei, cu analiza stărilor umane, cu zbuciumul interior al omului. Dar Delavrancea este omul epocii sale, un militant democrat și nu poate rămîne în afara fră- mîntărilor sociale. De a- ceea, el va apărea cînd propagator activ, preocupat de evenimente și trăind în mijlocul lor, cînd retras În sine, medi- tînd . asupra vieții. Din încercarea de a echilibra cele două stări a ieșit opera lui Delavrancea, realistă, în descendența scriitorilor de tradiție istorico-populară, prețuind folclorul și pitorescul.însă, Delavrancea nu e numai prozator ci, în e- gală măsură, un om de teatru și dramaturg. în teatru, Delavrancea s-a oprit la semnificația marilor momente Istorice și a oamenilor ei. Măreția romantică, credința în virtuțile poporului român, realizarea artistică Superioară au iăcut din poemul dramatic „Apus de soare' o capodoperă a genului, prin care, după cum remarca același G. Călinescu, „Delavrancea a bătut din aripi spre e- ternitate*.Coniigtmnd imaginea complexă a unul clasic ai literaturii române, noua e- diție din operele lui Delavrancea, prin calitatea și varietatea informației, se adresează atît specialistului cît și publicului larg, dornic să cunoască amănunțit o creație cu adînci reilsxe umane. Fără îndoială, apariția volumelor ulterioare din aceeași ediție va întregi chipul artistului și omului care a fost Delavrancea.

• Eddie chapman, agent secret : PATRIA — 
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 
12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
• Topkapl ; SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2323) — orele 17,30 și seria 2324 — orele
20.30. REPUBLICA (completare Flori pentru 
litoral) — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.15, 
BUCUREȘTI (completare Frumosul este util)
— 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 ; 21.
• Eu, eu, eu... șl ceilalți : CAPITOL — 9 :
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, FEROVIAR —
8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21.
• Cele trei nopți ale unei Iubiri : CENTRAL 
—. 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30..
• Intoarce-te : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
18 ; 18,30 ; 21.
• Regina clntecelor : CINEMATECA
12.30.
• Noul locatar.: VICTORIA — »;
13,30 ; 1$ ; 18,30 : 20,45.
• Trei grăsuni : LUMINA (completare Pe 
Pite) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Tom și Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăi) — 9 ; 10,30 ; 12 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLOREASCA (completare
Dușca) — 9,30 ; 11,30 ; 14 ; 16.
• Post-sezon : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• In Egiptul nou — Ultimele scrisori — 
Flori și insecte —' Gustav modifică — Ju
cătorul : TIMPURI NOI — 9—21 in conti
nuare.
• Eroii de la Telemark : GIULEȘTI — 15,30 ;
18 ; 20,30, ARTA — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ;
17.15 ; 20.
• Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE
POPOARE (completare Miracole) — 10 ; 16 ; 
18 ; 20,15 ; MOȘILOR (completare Nălcă 
pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Hocus-pocus : EXCELSIOR (completare 
Cînd frumosul este util) — 9,15 ; 11,30 : 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN (comple
tare Flori pentru litoral) — 9,30 : 11,45 ; 
14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnlt țigani fericiți : DACIA (com
pletare Pline* noastră) — 8,30—16,30 în
continuare ; 18,45 ; 21, POPULAR (com
pletare Dați-ml un calmant) — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Doctorul Aumădoare : BUZEȘTI (com
pletare Orizont științific nr. 1, 1908) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Escroe . fără voie : CRÎNGAȘI (comple
tare Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
•Pentru cîțiva dolari in plus : GRTVIȚA —
9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 20,45, GLORIA — 9 ; 11,45 : 
14,30J 18 ; 20,45.
• Snntul la plndă : BUCEGI (completare 
Orizont științific nr. 12, 1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, VOLGA (comple
tare încercări) — 9,30 11,45 ; 14; 16,15 ;
18.30 ; 20,45.
• Reîntoarcerea lut Surcotif: UNIREA
(completare Bucuria dragostei) — 15,30 ;
18 : 20,30.
• Răpirea fecioarelor : TOMIS — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16; 18,15; 20,30, FLAMURA — 9;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele
completarea Cînd frumosul este util), AU
RORA (completare Flori pentru litoral) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : FLACARA
— 14,30 ; 16,30 ; ................  “ ------------
15.30 ; 18 : 20,30.
• Un bărbat șl
pletare Mitică șl 
15,30 ; 18 ; 20,30,
Gustav știe mal 
20,30.
• Noaptea nunții In ploaie :

18,30 ; 20,30, RAHOVA — 
o femele ; VITAN (com- 
formula lai

MUNCA
bine) — 14

de viață) — 
(completare 

; ÎS ; 18,15 ;
w___ _________ . ___ MTȚRITA
(completare Orizont științific nr. 1, 1968) —
9.30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA - 
18 : 20,30.
• Innorarea trecătoare : COSMOS (com
pletare Creierul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cel șapte samurai : VIITORUL — 15 ; 
18 ; 21.
• Cu toată viteza, înainte : MELODIA
(completare Flori pentru litoral) — 9 ;
11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 : 30,45.
• Slndbad marinarul : PROGRESUL (com
pletare Lupta internă a speciilor) — 15,30 : 
18 ; 20,30.
• Două bilete la matineu : LIRA (com
pletare Cu dansatorii maghiari în Gre
cia) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana t DRUMUL SĂRII (completare 
Gustav și cioara nerecunoscătoare) — 15 ;
17.30 : 20.

— Pentru cei mici : — Povestiri 
degete : „A fost odată un căluț de 
mare" de Lucia Matei. Prezintă : 
Z.aița Brîndușa-Silvestru. — Filmul 
de desene animate : „Aventurile lui 
Joe".

— în direct... Transmisiune de la ex
poziția fabricii de mobilă de Ia 
C.I.L.-Pipera.

— Curs de limba franceză (Lecția a 
11-a).

19,00 — Pentru pionieri și școlari : Autograf 
pe o carte.

19,30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate. 
20,00 — Filmul serial ■: Thierry la Fronde". 
20,26 — Album de poezie.
20.40 — Seară de teatru : „Act venețian". de 

Camil Petrescu. Interpretează un co
lectiv al Teatrului Național din. Cra
iova.

. în pauză : Poșta TV.
22.40 — Romanțe.
23,00 — Telejurnalul de noapte.
23,10 — închiderea emisiunii

u •
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O UNDA

UMANĂ
Numele celor doi autori al noii piese românești prezentate de curînd de Teatrul de Comedie nu sînt cu totul necunoscute iubitorilor de teatru. Cine a urmărit anul acesta emisiunile teatrului radiofonic îșl amintește a fi ascultat pe la începutul stagiunii un scenariu semnat Anca Bursan, care surprindea plăcut prin acuratețea dialogului și concentrarea dramatică a acțiunii. Intre premianții concursului de scenarii organizat de Radiodifuziune figurau ambii autori ai piesei de azi, cu cîte o dependentă.La prima lor piesă de amploare, Anca Bursan și fac dovada unor calități teatru de Gh, Pânco ___ ________ ____ care-i recomandă atenției noastre, constituind totodată obligații contractate de ei înșiși pentru viitor. Un dialog sprinten, pe alocuri spiritual, darul de a crea o situație comică și a o conduce pînă la consecințele ei logice, capacitatea de a schița personaje veridice, cu o psihologie uneori cam sumară, dar nu lipsită de forța convingerii. Toate acestea se aliază cu o preocupare e- videntă pentru o problematică etică foarte actuală, cu valențe generalizatoare și, ceea ce e deosebit de prețios, cu fantezie poetică. O fantezie care deschide porți spre romantismul umanist, structural o- pus tendințelor ce se manifestă de la în mod unilateral spre abstractizare, contribuind astfel la echilibrul firesc al dramaturgiei, realități stîngăcii început, comedie pe carecontagios, prin ’ amestecul de veridic și fantast care-i dă farmec și poezie.Punctul de pornire are aparențele cele mai banale. Pe un șantier izolat undeva în munți, într-un birou în care s-a concentrat „creierul" construcției— inginerul șef, un inginer tînăr, un contabil și o tehniciană — se consumă o existență fără mari evenimente și fără mari emoții. Tînărul inginer care și-a făcut din rîs un program de viață, fără a-și neglija însă îndatoririle, contabilul obtuz și mărginit, care adaugă la aceste trăsături o mare doză de lichelism și parazitism, inginerul șef matur și energic, care-și ascunde profunda sensibilitate și disponibilitate spre tandrețe sub o crustă morocănoasă și spveră pînă la brutalitate și tînăra fată, inteligentă, frumoasă și pură, care tezistă cu vigoare asalturilor primilor doi amorezi, nutrind în adîncul inimii o dragoste pasionată și nemărturisită pentru superiorul ei— spăimosul Tudor Mărău — alcătuiesc micul univers uman de dimensiune .cotidiană, obișnuită, în mijlocul căruia irumpe neobișnuitul Nicnic.Nicnic. e fantezia, poezia existentei,' , e pasiunea dăruirii de sine, fără toc- $ meală și compromis, a dăruirii dezinteresate și generoase pînă la abnegație. Nicnic e pasiunea cunoașterii, e romantismul înaripat în epoca dezvoltării științei și a lucidității calcului exact. Nicnic e cavalerul „fără teamă și fără prihană", care intervine pentru afirmarea drepturilor femeii la respect și venerație. Dar elanurile sale generoase se consumă adesea în gol, spiritul său de sacrificiu se concretizează în gesturi gratuite, derizorii prin inutilitatea lor. Alături de Tudor Mărău, un alt Nicnic, dar maturizat, evoluat spre înțelegerea necesității unei autodirijări conștiente a elanurilor, gesturile eroului nostru apar uneori ridicole și inutile. Atitudinea sa își păstrează însă valabilitatea intențională, fondul moral-uman profund. Indiferent de utilitatea imediată a acțiunilor sale, atitudinea lui Nicnic pornită dintr-o 1 concepție etică superioară, păstrează o superbă fru

_ , la reflectarea uneicomplexe. In ciuda unor scuzabile într-o lucrare de 
Nicnic ni se înfățișează ca o tonică prin încrederea în om o respiră, prin optimismul

musețe și, în ciuda ironiei cu care autorii și-au cenzurat propriul lirism, reușește să emoționeze chiar în clipa cînd stîrnește rîsul. Ceea ce e important, e că, departe de a fi o abstracțiune, Nicnic e o ipoteză valabilă, cu date de existență concretă care ni-1 apropie, integrîndu-1 odată cu tot ceea ce reprezintă el, în realitatea noastră. El ne apare ca un suflu de umanism, de puritate spirituală care în societatea noastră capătă pînă la urmă un mod de expunere practic, eficient.Acest caracter complex al personajului țesut din fantezie și rațiune, din lirism și umor și-a găsit o expresie scenică fericită în interpretarea tînă- rului actor Virgil Ogășanu. înalt și deșirat, cu gesturi dezarticulate, Nicnic își adună toată poezia în mîinile lui Ogășanu, mîini fine și expresive, cu degete lungi și mișcări unduioase care țes parcă fraze muzicale, pline de armonie și grație. Firesc în tot ce face, fără umbră a travaliului pregătitor, Ogășanu își trăiește______personajul cu convingere și în situația grotescă, și în confruntarea dramatică a idealului său de viată cu realitatea. Finalul îl găsește însă nepregătit, textul însuși părăsindu-și eroul — după părerea mea — în- tr-o situație neconvingătoare, confecționată.Celelalte patru personaje își definesc pozițiile, se confruntă reciproc, se descoperă, se recunosc și se autocu- nosc în raport cu Nicnic. Prezența activă a acestuia declanșează un șir de revelații care, chiar dacă nu ating zone profunde ale conștiinței, provoacă modificări de atitudini și de relații între personaje.Moni Ghelerter, regizorul spectacolului, a intuit limpede procesul acesta de cunoaștere și autocundaștere ce se desfășoară în piesă sub forma unui joc sprințar de replici și situații. Folosind un ton cînd serios, cînd glumeț .dec- vât tonalității piesei, regizo’o ât condus interpreții cu măsură șî llun gust spre ținta finală, lăsînd deplină libertate de mișcare actorilor pentru realizarea unor compoziții organice, veridice, îmbogățind datele textului cu contribuția lor personală. El a realizat un frumos echilibru între satiră și lirism — ceea ce face de altfel, în bună măsură, și deliciile acestui spectacol.Amza Pellea a creat un Tudor Mărău masiv și colțuros, sever și franc, grosolan din timiditate și sfios ca un licean îndrăgostit ; Iurie Darie l-a înzestrat pe Sorin Vîlsan cu multă exuberanță tinerească, poate cu un exces de mișcare, dar cu mult h^z inofensiv și bună dispoziție neîntrerujofâ, iar Valentin Plătăreanu, afirmat pînă acum în roluri de o eleganță căutată, a compus tipul parazitului profitor, folosind în mod izbutit culori tari și substanțe acide de satiră. Cît despre Sanda Toma, ea a avut sarcina dificilă de a da imagine concretă unui personaj destul de vag creionat de autori, deși în mod paradoxal, aflat în centrul atenției tuturor. Ințelegînd că Liana e o expresie a farmecului feminin — întruchipat într-o tehniciană inteligentă — Sanda Toma și-a înzestrat ,rQina cu atributele proprii și n-a greșUȚ .In decorul luminos și sugestiv al lui Ion Popescu-Udriște spectacolul evoluează într-o alternanță de lirism și umor, punctată de momente dramatice care susțin tensiunea la un nivel apt 
a menține treaz interesul spectatorilor. Teatrul de Comedie își dovedește încă o dată consecvența față de programul său de slujire a dramaturgiei originale cu cele mai bune forțe. Ceea ce își găsește un ecou imediat în aplauzele călduroase ale publicului.

Margareta BĂRBUȚA

Al. Sahia nr. 76 A) : Goana după 
Pitești) — 20.
• Teatrul evreiesc de stat : Uriel Acosta — 20.
• Teatrul „Țăndărică” (eala din Calea Victoriei) : Ileana Sînziana — 10 (sala din str. Aca
demiei) Tigrișorul Petre — 10.

Teatrul șatiric-muzleal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30.
Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam șl Eva Ia revistă — 19,30.• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam și Eva Ia revistă — 10,30.

• Ansamblul artistic al Uniunii Generale â Sindicatelor : Cu picioarele pe pămlnt — 20:
• Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

CONCERTE
Luni seara, la Teatrul de Stat din 

Oradea a avut loc concertul simfo
nic extraordinar al Filarmonicii din 
localitate, la care și-a dat concursul 
pianistul canadian Malcolm Troup. 
Artistul oaspete a interpretat sub 
bagheta dirijorului Eugen Pricope 
Concertul pentru pian și orchestră 
în La minor de Grieg.

In aceeași seara., Filarmonica „Ol
tenia" a prezentat un concert la Cra
iova, cu concursul pianistei sovietice 
Nina Lelciuk, care a interpretat 
Concertul pentru pian și orchestră 
nr. 2 in Sol minor de Saint-Săens. 
Concertul a fost dirijat de Victor 
Golescu.Dela- Emil VASILESCU

NUMAI UNUL ?

opinii

Teatrului din Focșani
Foto : Agerpres
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Veacul pe care îl trăim se 
caracterizează prințr-o febrilă 
și grandioasă căutare a adevă
rului. Gîndirea omului modern 
stabilește relațiile reale dintre 
lucruri și, confruntând în per
manență descoperirile recente 
cu cele vechi, reușește să eli
mine eroarea. Știința ne oferă 
cu precădere acest spectacol, 
deoarece ea este implicată di
rect în viața omului contem
poran. Din partea ei, specia om 
așteaptă aproape totul: sănăta
tea, belșugul, confortul, prelun
girea limitelor vieții — tot atîiea 
izbînzi prometeice in lupta în
verșunată cu moartea. De a- 
ceea erorile în știința modernă 
nu pot dura mult. Provenite din 
multiple motive — cum ar fi, 
de pildă, investigația insuficien
tă, interpretarea greșită a unor 
legi obiective, prejudecățile 
create de o viziune prea dog
matică, impostura și cîte altele 
— ele sînt eliminate rînd pe 
rînd de cercetarea științifică o- 
biectivă.

Și în această obiectivitate, 
omul este vital interesat. Un 
pod făcut greșit se rupe. Un 
diagnostic fals poate aduce 
moartea. O experiență greșit în
treprinsă în laborator poate 
produce uneori catastrofe incai-

culabile. Hotărât lucru, în vre
mea de azi, impostura in știință 
n-are longevitate, iar șansele ei. 
de triumf devin din ce in ce 
mai șubrede.

Dar știința nu este singura 
manifestare a spiritului uman 
creator. El mai are o coordo
nată, mai puțin implicată în 
viața practică a omului, dar nu 
mai puțin necesară echilibru
lui său armonios : ARTA.

Oare aici cum se petrec lu
crurile ?

Criteriile de apreciere a unei 
opere de artă sînt tot atît de 
precise ca și cele ale științei — 
dar mult mai absconse. Accesul 
la ele se face pe două căi: o 
intuiție fără greș și o conștiință 
teoretică autentică, bazată pe o 
înaltă și doctă viziune intelec
tuală.

Cu toate acestea, s-au văzut 
mari personalități, ființe genial

Mihai CONSTANTINESCU
artist emerit

dotate, ale căror păreri despre 
creațiile altor mari artiști erau 
de neluat în seamă — sau, cel 
puțin, stranii. Se cunoaște opi
nia negativă a lui Tolstoi des
pre Shakespeare. Dar lăsăm la 
o parte aceste cazuri — totuși

izolate — care demonstrează, o 
dată în plus, cit este de grea 
aprecierea obiectivă în artă.

Deci, grave confuzii pot pîndi 
aprecierea operei de artă, iar confuzia este cea mai vastă al
bie prin care curg fluviile im
posturii.

Impostorul, talentat sau nu, 
este un f a cil în domeniul prin 
care vrea să parvină. Din por
tretul lui este absentă, în primul rînd, etica pe care ți-o 
conferă munca și rîvna avînd 
ca scop realizarea autentică, nu 
cariera, Uneori vedem mari 
,iCariere" dublate de realizări 
mediocre, sau de-a dreptul re
fuzate de artă. Contrar tuturor 
evidențelor, ele se mențin — 
indiferent de curentele de opi
nie unanim impuse. încurajat 
de această situație, impostorul 
luptă să înlăture pe oricine i-ar 
trece înainte : prin merite sau 
chiar prin... impostură !

Consumând energii conside
rabile în acest scop, el reușește să se facă servit de toate mij
loacele propagandistice pe care 
veacul nostru modern ni le pune 
la dispoziție : televiziune, radio, 
presă etc. In spatele acestora.

el își găsește impostorul croni
cilor de „specialitate". In felul 
acesta ajunge la o treaptă ina
tacabilă, de unde evidența im
posturii lui, ca și bunul simț al 
celorlalți nu-l mai pot clinti.

Aici, grija lui cea mai mare 
este să rămînă singur. Numai unul ! Așa ti dictează propria 
lui morală, căci el știe să ră
mînă singur pe această treaptă ; 
toți se vor resemna, refugiin- 
du-se în diferitele precepte fi
lozofice pe care le-a pus la dis
poziția omului înțelepciunea 
multor veacuri de experiență.

Dar răul nu se oprește aici. 
Avem mari talente tinere, 

schimbul nostru de mîine. Nu 
exemplul unor „cariere" înte
meiate pe realizări îndoielnice 
trebuie să le mine pașii. Ce vor 
aduce aceste mari talente tinere 
în schimbul dragostei și al ex
celentelor condiții de muncă 
societății noastre de azi și de 
mîine ? Realizări autentice sau 
strălucite „cariere" ?

Numai unul ? Desigur: tin 
Eminescu sau Brincuși, un Bla- 
ga sau Arghezi, un Iorga sau 
Luchian. Fiecare din ei a fost 
„numai unul" — dar prin se
lecția pe care o fac geniul și rîvna evlavioasă față de muncă, 
cu scopul realizării autentice.
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0 delegație a Marii Adunări Naționale,
condusă de tovarășul Stefan Voitec,

a plecat in R. S. E Iugoslavia
Luni dimineața a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre R.S.F. Iugoslavia, o delegație a Marii1 Adunări Naționale a Republicai Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Voitec, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, va face 

o vizită în această țară.Din delegație fac parte tovarășii Emil Bobu, prim-secretar al Comitetului județean de partid Suceava, președintele Consiliului popular județean provizoriu Suceava, președintele Comisiei administrative a M.A.N., prof. univ. loan Anton, directorul Bazei de cercetări științifice din Timișoara a Academiei Republicii Socialiste România, vicepreședinte al Comisiei pentru cultură și învățămînt a M.A.N., Mihai Ubornyi, vicepreședinte al Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, secretar al Comisiei pentru agricultură și silvicultură a M.A.N., Alexandru Grecu, președintele Uniunii sindicatelor din transporturi, membru al Comi
Sosirea la BelgradBELGRAD 8 — Corespondentul Agerpres, N. Plopeanu, transmite : Luni a sosit la Belgrad o delegație a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Ștefan Voitec,' membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., președintele Marii Adunări Naționale, care, la invitația Skupștinei Federale a R.S.F. Iugoslavia, face o vizită în această țară.La aeroport, delegația a fost în- tîmpinată de Milentie Popovici, președintele Skupștinei Federale, Blajo Djuricici, vicepreședintele Skupștinei Federale, Veliko Miciu- novici, președintele Comitetului pentru afacerile externe și relațiile j, ^-naționale al Vecei Federale a Skupștinei Federale, Marko Bulț, membru al Vecei Executive Federale, Mișo Pavicevici, adjunct al secretarului de stat pentru aface

Ministrul afacerilor externe al . Republicii Voi (a Superioară, .Malick’ Zoroine, care la invitația șuvernu-'" lui român face o vizită oficială în țara noastră, a vizitat luni dimineața Șantierul naval de la Galați. Ina- poindu-se în Capitală, oaspetele a făcut un popas la Complexul pentru industrializarea lemnului-Pi- pera.Oaspeții au fost însoțiți în timpul vizitei de Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe.
R g EJ B
(Urmare din pag. I)Incriminarea ca infracțiuni a faptelor îndreptate împotriva vieții — atributul cel mai de seamă al persoanei — a integrității corporale și a sănătății (art. 174—184), a demnității omului (art. 205—206) ori a avutului personal dobîndit prin muncă (art. 208—220) constituie chezășia respectării drepturilor și libertăților fundamentale acordate cetățenilor. In același scop, potrivit art. 247 din proiect, este considerată infracțiune și fapta funcționarului care îngrădește în orice mod folosința sau exercițiul drepturilor cetățenești, ori creează situații în care vreo persoană este pusă în stare da inferioritate pe temei de naționalitate, rasă, sex sau religie. Toate 
prevederile de mai sus ale proiectu
lui codului penal au rolul de a con
stitui garanții eficiente in vederea 
asigurării unei depline egalități in 
drepturi intre toți cetățenii țării. In același timp, ele dau posibilitate organelor statului să intervină cu fermitate și promptitudine ori de cîte ori drepturile sau interesele persoanei, acordate prin Constituție sau alte legi, au fost lezate. Aceasta 
„este una din cerințele de bază ale 
dezvoltării continue a democrației 
noastre socialiste, care asigură par
ticiparea tot mai activă a tuturor 
cetățenilor la întreaga viață politică și socială" — sublinia tovarășul N. Ceaușescu, în cuvîntarea ținută la 18 iulie 1967 la consfătuirea cu activul de bază al Ministerului Afacerilor Interne. Este cunoscut că în prezent este în curs de elaborare și proiectul codului de procedură penală. Definitivarea lucrărilor de pregătire și adoptarea lui neîntîrzi- ată vor asigura garanții în plus pentru respectarea drepturilor șl libertăților cetățenești, pentru prevenirea oricăror abuzuri șl ilegalități.Preocupare pentru rezolvări înaintate, pătrunse de profund umanism, reflectă și acele prevederi ale proiectului de cod penal care vor da posibilitate organelor procuraturii și instanțelor de judecată ca, în cazul unor Infracțiuni ce prezintă periculozitate socială mai redusă, să nu aplice deloc sancțiuni penale, ci să dispună luarea altor măsuri. Astfel, 6e prevede posibilitatea ca, în cazuri de acest fel, să se poată aplica o sancțiune administrativă (mustrare, mustrare cu avertisment, amendă de ■la 100 la 500 lei), să se ia măsuri de influențare obștească ori să se dispună încredințarea făptuitorului — pe garanție — unei organizații obștești. Asemenea modalități evidențiază o dată mai mult creșterea continuă a rolului opiniei publice — importantă manifestare a democrației socialiste — în respectarea regulilor de conviețuire socială — și în educarea cetățenilor, creșterea rolului colectivității în apărarea și întărirea ordinii de drept.

Dar nu numai în prevederile for

siei de politică externă a M.A.N., Iulia Stamatoiu, inginer-șef la întreprinderea „Tînăra Gardă", membră a Comisiei economico-financia- re a M.A.N., și Nicolae Mănescu, director general al grupului de șantiere „Porțile de Fier", membru al Comisiei economico-financiare a M.A.N.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, erau prezenți tovarășii Gheor- ghe Rădulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Constanța Crăciun, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Constantin Stătescu, secretarul Consiliului de Stat, acad. Ilie Murgules- cu și Mia Groza, vicepreședinți ai M.A.N., Ion Pas, președintele Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, Vasile Șan- dru, adjunct al ministrului afacerilor externe, președinți ai unor comisii permanente ale Marii Adunări Naționale, deputați ai M.A.N.Au fost de față Jakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.(Agerpres)
rile externe, deputați în Skupștina Federală și alte persoane oficiale.Au fost de față Aurel Măinășan, ambasadorul României la Belgrad și membri ai ambasadei.In cursul dupâ-amiezii, delegația M.A.N. a depus o coroană de flori la Mormîntul Soldatului Necunoscut.Seara, președintele Skupștinei Federale a oferit un dineu în cinstea delegației parlamentare române. Tovarășii Milentie Popovici și Ștefan Voitec au rostit toasturi.In timpul vizitei în Iugoslavia, delegația M.A.N. va avea convorbiri cu o delegație a Skupștinei Federale, condusă de Milentie ■ Popovici, precum- și cu deputați în Skupștina Croației și Skupștina Muntenegrului. De asemenea, delegația M.A.N. va vizita mai multe orașe, organizații economice și instituții din Serbia, Croația și Mun- tenegru.

I e i
TELEGRAMĂCu ocazia zilei naționale a Regatului Maroc, Cbrneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a transmis ministrului afacerilor externe dr. Ahmed Laraki o telegramă de felicitare.Răspunzînd, ministrul afacerilor externe al Regatului Maroc a adresat ministrului afacerilor externe al României cele mai sincere urări de fericire.

ES @ @mulate anume în scopul ocrotirii drepturilor și intereselor individuale se reflectă umanismul proiectului de cod penal. Ceea ce caracterizează în chip umanist dreptul socialist în ansamblul său este, înainte de toate, consacrarea desființării oricărei forme de exploatare a omului de către om șl apărarea noilor relații sociale instaurate între membrii societății. Ca atare, dreptul penal socialist constituie tocmai o armă de luptă în mîinile poporului muncitor, iar ascuțișul său este îndreptat, în primul rînd, împotriva elementelor ce atentează la cuceririle revoluționare do- bîndite prin sacrificiile și eforturile continue ale maselor muncitoare; Conform dreptului penal socialist, este firesc să fie socotite ca infracțiuni de gravitate maximă faptele antisociale prin care se lezează valorile fundamentale ale orînduirii 

Umanismul proiectului 
noului cod penal

noastre sociale — securitatea statului, proprietatea socialistă, capacitatea de apărare a patriei, democrația socialistă — și prin care, în același timp, se lovește în Interesele fiecărui cetățean în parte. De aceea, prevederile proiectului noului cod penal, care vor permite tragerea la răspundere a elementelor ce lovesc în cele mai de preț valori ale societății noastre, sînt inspirate din ^concepția umanismului socialist. Apărînd cu fermitate interesele colectivității se acționează implicit și în direcția ocrotirii intereselor personale ale fiecăruia dintre noi.
O altă caracteristică de bază a 

proiectului noii noastre legislații 
penale o constituie grija ce se ma
nifestă față de persoanele care au să- 
vîrșit fapte penale, preocuparea pen
tru reeducarea, lor, iar în final asi
gurarea posibilității completei lor re
integrări sociale. In această privință, sînt semnificative prevederile din proiect care definesc sancțiunea penală și scopul ei în societatea socia
listă. Pedeapsa — categorie funda
mentală a dreptului penal — este 
definită ca măsură de constrîngere 
luată împotriva celor ce săvîrșesc in
fracțiuni, și în același timp ca un mij

DE IERI

„Cwpa Europei"Aerogara Băneasa a primit ieri seara, în sunetele unui marș sportiv, 
pe proaspeții deținători ai „Cupei 
campionilor europeni" la handbal — 
sportivii de la Steaua„Am încă proaspete în memorie momentele dramaticei finale — spunea O. Nodea, unul din antrenorii bucureștenilor... Preocupați să-1 anihileze pe Gruia, uneori păzindu-1 chiar cu doi jucători, handbaliștii praghezi au „uitat" că și Iacob, Oțe-
ĂSTA SEARĂ, LA FLOREASCA
Derbi la volei feminin: Dinamo-Rapid

în sala Floreasoa, începind de la 
ora 18,30, are loc astăzi un nou derbi 
voleibalistic. Este vorba de partida 
dintre formațiile feminine Dinamo și 
Rapid, principalele candidate la titlul

Fofba/ In bucurești
TRIBUNE GOALE. DE CE?Amînînd pentru altă dată comentariul întrecerilor de pe terenurile de joc, ne vom ocupa în rîndurile de față de „fotbaliștii" tribunelor, și anume de numărul lor. In orașele din țară, cifra totală a Spectatorilor continuă să rămînă acceptabilă, a- proximativ 70 000 (nu chiar toți plătitori...) pentru cele ciiîci partide de la Pitești, Constanța, Arad, Brașov și Bacău. Deși au unele greutăți, organizatorii par să înregistreze pași sensibili pe drumul îmbinării interesului de public cu propriile interese financiare, indispensabile întăririi cluburilor. Firește, mai sînt de făcut multe, spre exemplu, o reclamă vioaie, o publicitate propriu-zisă în jurul partidei de fotbal din fiecare oraș. Dar, oricum, chiar dacă în orașele din țară mai persistă îndeajuns de multe lipsuri, situația se menține, evident, mal bună decît în București, atunci cînd jocurile nu sînt „cuplate".Problema pe care o ridică și bucureștenii este de natură să ne preocupe. Media de circa 14 000 de spectatori pentru un singur meci în țară este aproape echivalentă cu totalul numărului de spectatori înregistrat sîm- bătă și duminică la ambele partide dispu

tate în Capitală. Or, după opinia noastră, tribunele golașe nu exprimă nici pe departe neafecțiunea bucureștenilor pentru fotbal. Mai degrabă avem de-a face cu unele păcate organizatorice de natură să pustiiască stadioanele.La începerea sezonului de primăvară cluburilor Rapid, Progresul, Steaua și Dinamo li s-a permis să dispute separat jocurile de campionat, avîndu-se în Vedere mai ales interesele lor financiare. Dar cei patru nu au făcut încă dovada capacității organizatorice cuvenite. Lipsiți de prevedere, cei de la Progresul au evitat „concurența" celuilalt meci din Capitală (Rapid — Universitatea Craiova), în schimb s-au angajat în competiție de public cu... Rivera, și Asparu- hov! Se știa de vreo 10 zile că televiziunea va transmite jocul de la Sofia, se știa și faptul că 7 televiziunea n\t are obiceiul „ampexă- rii“ și 'că' "transmite partida „în direct". Totuși, Progresul, ca organizator, nu a luat din timp măsurile necesare nici spre a-și mulțumi suporterii, nici spre a-și asigura o rețetă consistentă. Ne punem întrebarea legitimă : nu cumva Progresul, dacă nu s-ar fi bazat pe subvenții bugetare certe, ar fi fost obli
loc de reeducare a condamnatului. Prin executarea pedepsei nu se tinde la cauzarea unor suferințe fizice și nici la înjosirea persoanei condamnatului, chiar dacă acesta a greșit față de colectivitate, săvîrșind fapte prin care a lezat relații sociale importante, ocrotite prin legile statului socialist. Scopul urmărit prin aplica
rea sancțiunii penale este formarea 
unei atitudini corecte față de muncă, față de ordinea de drept statornicită 
și față de regulile de conviețuire 
socială unanim acceptate în relațiile 
dintre cetățeni. Acest adine umanism, 
care stă la baza concepției despre 
pedeapsă, își are izvorul în esența 
orînduirii noastre socialiste, în 
relațiile sociale de colaborare și 
într-ajutorare instaurate între mem
brii societății, în posibilitățile largi 
pe care statul nostru le acordă fie
cărui cetățean de a desfășura o ac

tivitate folositoare pe frontul con
strucției socialiste.în vederea realizării depline a scopului urmărit prin aplicarea pedepselor, se reglementează un regim de executare a acestora de așa natură îneît să ducă efectiv la reeducarea persoanelor condamnate. Astfel, art. 56 din proiectul codului penal prevede că regimul de executare a pedepsei cu închisoarea se întemeiază pe obligația condamnaților de a presta o muncă utilă (care este remunerată), pe desfășurarea u- nei acțiuni educative cu aceștia, pe obligația lor de a respecta disciplina muncii și ordinea interioară a locurilor de deținere, precum și pe stimularea și recompensarea celor ce dau dovezi temeinice de îndreptare. în acest mod se acționează eficient împotriva deprinderilor parazitare și a concepțiilor înapoiate ale unor condamnați, care încă nu sînt conștienți de îndatorirea cetățenească de a presta o activitate folositoare societății și de a duce o existență bazată pe muncă.Interesul condamnaților față de procesul de reeducare mai este stimulat prin reglementarea instituției liberării condiționate. Proiectul prevede că deținuții care au executat jumătate din pedeapsă (respectiv 2/3 în 

la București!lea, Marinescu șutează... necruțător. Urmarea : „Cupa" se află la București. Toți băieții au jucat la „sacrificiu", iar forma excepțională a portarului Dincă le-a fost permanent un suport moral".Asociem părerii antrenorului ste- liștilor dorința unanimă a tuturor iubitorilor handbalului ca trofeul să rămînă la București... cît mai mulți ani.

de campioană. Dlnamovistcle, neîn
vinse in acest campionat, vor primi 
replica unei formații care pînă acum 
n-a pierdut decît un joc.

gat la mai multă preocupare, ar fi făcut totul spre a obține încasări fructuoase 1Să trecem la Rapid. Stadionul Giulești, situat în plin hinterland rapidist, cu suporteri a- lergînd pînă și la banalele antrenamente, are 15 800 de locuri, numărate pe bilete. Feroviarii au preferat însă, din motive cu totul stranii, în raport cu interesele lor. să programeze meciul tocmai în capătul celălalt al orașului, cît mai departe de propria-! galerie ! 6 C00 de spectatori „pe 23 August" și chirie mare pentru stadion — iată urmarea puțin inspiratei măsuri.Să ne înțelegem. Nu pledăm pentru ca încasările să primeze în detrimentul interesului sportiv. Dar ni se pare inadmisibil ca problema financiară, în sensul sporirii veniturilor, să fie ultima dintre preocupările cluburilor noastre. Cluburile, în fond, au obligația față de suporteri, • față de fotbal. în genetâl, să se întărească financiar- mente, să se'Străduiască să devină bogate, și deci puternice. O dată îndeplinită această strădanie se va constata, printre altele, că bucu- reșteanul încă se mai pasionează după fotbal !
Voleriu MIRONESCU 

cazul unor condamnări foarte grave), sînt disciplinați, stăruitori în muncă și dau dovezi temeinice de îndreptare, pot fi liberați condiționat înainte de executarea integrală a pedepsei. Singura cerință impusă celor ce beneficiază de această măsură este aceea de a nu mai săvîrși fapte penale în intervalul de la liberarea din locul de deținere pînă la împlinirea duratei pedepsei ce li s-a aplicat. Respectarea acestei condiții atrage considerarea ca executată a restului de pedeapsă. Reglementarea acestei instituții demonstrează că, în măsura în care procesul de reeducare a condamnaților s-a desăvîrșit, statul socialist nu mai are vreun interes să-i priveze de libertate în continuare.
Umanismul prevederilor proiectu

lui codului penal este reliefat pu
ternic nu numai de textele definitorii 

ale scopului în care se aplică sanc
țiunile și regimul de executare al 
acestora, ci și de caracterul mai 
blind al pedepselor prevăzute pen
tru majoritatea infracțiunilor. în această privință, trebuie avut în vedere că, în viitoarea legiuire penală, 
se preconizează înlăturarea cu de- 
săvîrșire a pedepsei privațiunii de 
libertate pe toată durata vieții. Maximul special al pedepsei cu închisoare a fost redus la 20 ani (numai în mod excepțional, pentru fapte deosebit de grave și împotriva unor infractori extrem de periculoși, se poate aplica închisoarea pe o durată de cel mult 25 ani).O altă inovație a proiectului constă 
în înlăturarea posibilității transfor
mării in închisoare a pedepsei amen
zii.La fel, sfera de aplicare a pedepselor complimentare (interzicerea unor drepturi, degradarea militară și confiscarea averii) a fost mult re- strînsă. De pildă, pedeapsa complimentară a confiscării averii va putea fi pronunțată pentru un număr mai pestrîns de infracțiuni și, de regulă, se va limita la trecerea în proprietatea statului a unei părți din averea condamnatului. Pe de altă parte, aplicarea confiscării parțiale a averii

viața
0 cuvintare a Iui 
Waldeck RochetPARIS 8. Corespondentul Agerpres, Georges Dascal, transmite: Duminică s-au întrunit într-o ședință comună, în sala de festivități a gimnaziului din Ivry, delegații care au participat la congresele celor patru organizații ale tineretului comunist din Franța, care s-au desfășurat săptămîna trecută în împrejurimile Parisului. Cu acest prilej, adresîndu-se celor 1 700 de tinere și tineri, Waldeck Rochet, secretarul general al Partidului Comunist Francez, a trecut în revistă principalele probleme interne și internaționale.După ce a subliniat necesitatea ca tineretul să participe cît mai larg la activitatea forțelor muncitorești și democratice, Waldeck Rochet a arătat importanța pe care o are acordul încheiat la 24 februarie între Partidul Comunist Francez și Federația Stîngii Democratice și Socialiste, pentru unirea forțelor stîngii în Franța.Vorbind apoi despre problema vietnameză, secretarul general al P.C.F. a spus: „Noi considerăm că sarcina primordială a momentului este de a face ca poporul francez să participe cît mai larg posibil la acțiunile pentru sprijinirea și victoria poporului vietnamez". El a subliniat necesitatea încetării totale și necondiționate a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam, în vederea începerii unor convorbiri pentru soluționarea pașnică a problemei vietnameze.Waldeck Rochet a reamintit poziția fermă a Partidului Comunist Francez în favoarea ieșirii Franței din N.A.T.O. și dizolvarea simultană a Pactului Atlanticului de Nord și a Tratatului de la Varșovia. .

Adoptarea 
noii Constituții 

a R. D. GermaneBERLIN 8 — Corespondentul A- gerpres, Ștefan Deju, transmite : Potrivit rezultatelor, definitive date publicității la Berlin, 94,49 la sută din cetățenii cu drept de vot s-au pronunțat, în cadrul referendumului care a avut loc sîmbătă, în favoarea noii Constituții a R. D. Germane. Din 12 208 986 de cetățeni cu 
I drept de vot, 11 536 803 au votatpentru șl 409 733 împotriva noii constituții. Participarea la vot a fost de 98,05 la sută.Luni, în cadrul unei ședințe festive, Walter Ulbricht, președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, după ce a primit raportul oficial cu privire la rezultatele referendumului, a proclamat adoptată noua constituție. Aceasta intră în vigoare cu începere de la 8 aprilie, în conformitate cu paragraful 10 al Legii cu privire la referendum.

nu va mai avea un caracter obliga- 1 torlu, ci este lăsată la aprecierea instanței de judecată.
De adîncă semnificație sînt și 

prevederile proiectului prin care 
se aduc perfecționări substanția
le instituției reabilitării. Este cunoscut faptul că, chiar după executarea pedepsei, condamnatul nu este pe de-a întregul repus în situația socială avută anterior condamnării. De aceea, el este vital interesat în obținerea reabilitării. Legislația penală actuală permite obținerea reabilitării numai prin hotărîre judecătorească, indiferent de gravitatea condamnării suferite. Tinînd seamă de rezultatele pozitive obținute în procesul de reeducare a foștilor condamnați, de faptul că, după eliberarea din detenție, majoritatea acestora rup cu trecutul, înțeleg să ducă o viață cinstită, să desfășoare o activitate meritorie la locul de muncă, este firesc să nu fie priviți ca un balast al societății. Rezultatele bune în acțiunea de reeducare a foștilor condamnați se explică în mare măsură prin influența pozitivă exercitată asupra lor de către colectivele de oameni ai muncii în cadrul cărora trăiesc și își desfășoară activitatea. în aceste condiții, a devenit necesară asigurarea unei cît mai rapide și cît mai depline reintegrări sociale a cetățenilor care au suferit condamnări, dar care prin atitudinea față de muncă, prin comportarea în familie și societate, dovedite ulterior, au demonstrat convingător că s-au reeducat pe deplin. In raport cu această necesitate trebuie înțelese și înlesnirile aduse de proiectul codului penal în acordarea reabilitării. Cea mai importantă 
dintre aceste înlesniri este reglemen
tarea acordării din oficiu a’ reabili
tării pentru unele infracțiuni, res
pectiv pentru condamnările la 
amendă sau la închisoare pînă la 9 
1 an, dacă în decurs de. 3 ani con- I 
damnatul nu a săvîrșit nici o altă I faptă penală (reabilitarea de drept, I prevăzută de art. 134 al proiectului). I

O trăsătură de bază a proiectului 1 
noului cod penal o constituie con
sfințirea cu toată rigoarea a princi
piului legalității încriminării și pedepsei. Grija deosebită pentru respectarea legalității socialiste este reflectată cu pregnanță de întregul conținut al proiectului. Ea dă un caracter umanist viitoarei noastre legiuiri penale prin aceea că exclude posibilitatea manifestării oricărui arbitrariu în aplicarea- normelor de drept penai.Corespunzător cerințelor actualei etape de dezvoltare a societății, ale adîncirii democrației socialiste, proiectul codului penal este străbătut de o înaltă răspundere pentru apărarea valorilor fundamentale ale socialismului, de fermitate în apărarea avutului obștesc, de grija față de om, pentru manifestarea sa tot mai deplină în întreaga viață socială, pentru întărirea rolului legalității în asigurarea ordinii de drept.

Noul guvern 
al Cehoslovaciei

internațion

PRAGA 8 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că, în conformitate cu prevederile Constituției, președintele R.S. Cehoslovace, Lud- vik Svoboda, a numit la 8 aprilie noul guvern al Republicii Socialiste Cehoslovace.In funcția de președinte al guvernului R. S. Cehoslovace a fost numit Oldrich Cernik, membru al
Ședința lărgită a Comitetului Central 
al Frontului NaționalPRAGA 8 (Agerpres). — Agenția C.T.K. transmite că la 8 aprilie la Praga a avut loc ședința lărgită a Comitetului Central al Frontului Național.Ședința a fost deschisă de Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, care a recomandat Comitetului Central al Frontului să accepte demisia lui Antonin Novotny din funcția de președinte al acestui organ. Totodată Alexander Dubcek a recomandat în postul de președinte al C.C. al Frontului Național pe Frantisek Kriegel, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C., deputat al Adunării Naționale.Candidatura propusă de C.C. al P.C.C. a fost acceptată de celelalte partide politice și organizații care fac parte din Frontul Național. Frantisek Kriegel a fost ales în unanimitate în postul de președinte al C.C. al Frontului.

Comunicat sovieto-iranianTEHERAN 8 (Agerpres). — In comunicatul comun dat publicității în legătură cu vizita oficială făcută în Iran de A. Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., se exprimă satisfacția față de dezvoltarea relațiilor în diverse domenii dintre cele două țări. Comunicatul subliniază că schimburile comerciale sovieto-ira- niene s-au extins considerabil în ultimii ani și că părțile dispun de mari posibilități pentru adîncirea colaborării lor reciproc avantajoase în spiritul buneivecinătăți. Ele își
ÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR CONGRESULUI

P. C. DIN LUXEMBURGLUXEMBURG 8 (Agerpres). — Al XIX-lea Congres al Partidului Comunist din Luxemburg și-a încheiat lucrările duminică seara. Delegații au ascultat și dezbătut raportul prezentat, din însărcinarea Comitetului Central, de președintele partidului, Dominique Urbany. Congresul a aprobat raportul Co
Protagoniștii doctrinei
„ridului politic"
«Urmare din pag. I)

amintii. In încercarea de a ieși din impas, 
autoritățile britanice au invocat mai întîi 
așa-numita teorie a „interdependentei cu 
America", în virtutea căreia bazele en
gleze servesc nu numai interesele Londrei, 
ci și pe acelea ale imperialismului ame
rican. In consecință, S.U.A. erau invitate 
să suporte o bună parte din cheltuielile 
militare ale Angliei „la est de Suez". 
Dar Washingtonul a considerat această 
solujie drept neconvenabilă. Este drept, 
eventualitatea reducerii militare britanice 
„la est de Suez' era privită cu anumită 
îngrijorare de cercurile conducătoare a- 
mericane. Prezența britanicilor, cu nume
roasele lor baze în oceanele Pacific și In
dian, constituie un suport nu lipsit de im
portantă pentru forțele militare americane 
angajate în agresiunea din Vietnam ți, 
în general, pentru tentativa de domina
ție a S.U.A. în Asia. Așa se explică de ce 
anunfarea recentelor măsuri britanice de 
repliere militară de la est de Suez a 
produs, la început, indispoziție la 
Washington. S-a vorbit chiar despre un 
mesaj secret — citat de „Sunday Ti
mes" — adresat de președintele Johnson 
premierului Wilson, prin care s-a cerut 
Angliei să revină asupra hotărîrii sale. 
Pe de altă parte, perspectiva de a ocupa 
pozițiile aliatului britanic era deosebit de 
ademenitoare. Intre timp, la Washington, 
în afara „balonului de încercare" lansat 
de Eugene Rostow în direcfia unor țări 
din Orientul Mijlociu, privind crearea 
unei noi grupări militare în regiunea Gol
fului Persic (menită să suplinească viitoa
rea absență a trupelor britanice), nu s-a 
pomenit oficial nimic despre alte pla
nuri. Dar ele au făcut obiectul a nume
roase comentarii în presa americană și 
engleză.

Arăfînd că „o dată cu plecarea imi
nentă a Marii Britanii de la bazele si
tuate între Singapore și Golful Persic 
făuritorii politicii americane trebuie să 
facă fată unor noi probleme ample", cu
noscutul comentator american C. L. 
Sulzberger frece în revistă „consecin
țele imediat vizibile" ale retragerii bri
tanice. Prima dintre consecințe ar putea 
fi destrămarea completă a pactelor 
militare din Asia, printre care SEATO, 
CENTO ți ANZAM (tratat ce leagă Ma
rea Britanie, Australia, Noua Zeelandă 
și Mălaezia).

Cercurile militariste americane nu se 
împacă însă cu perspectiva prăbușirii 
blocurilor de care s-au folosit ca para
van pentru instaurarea hegemoniei lor 
în Asia de sud-est ți chiar ca „argu

Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.In funcția de vicepreședinți ai guvernului au fost numiți: Peter Colotka, Frantisek Hamouz, Gustav Husak, Ota Sik, Lubomir Strougal Ministru al afacerilor externe a fost numit Jiri Hajek.Noul guvern al R.S. Cehoslovace va depune jurămîntul marți 9 a- prilie.

Trecîndu-se la punctul doi al ordinii de zi, Frantisek Kriegel a prezentat informarea cu privire la aportul partidelor politice și al altor organizații ale Frontului Național în vederea înfăptuirii programului de acțiune.Referindu-se la rolul și sarcinile Frontului Național în viitor, vorbitorul a arătat că acesta trebuie să devină o platformă pentru elaborarea unei politici unitare pe întregul stat, care să corespundă intereselor tuturor claselor, păturilor și grupurilor principale ale populației.Frantisek Kriegel a relevat că Frontul Național va participa la pregătirea alegerilor în comitetele naționale, care vor avea loc la sfîr- șitul anului și că într-un viitor a- propiat vor începe lucrările de elaborare a unei noi constituții.
manifestă hotărîrea de a dezvolta în continuare relațiile în domeniul politic, economic și cultural.Părțile au acordat o deosebită a- tențle evoluției evenimentelor din Asia de sud-est, situației din Orientul Apropiat, problemelor securității europene, activității O.N.U., dezvoltării colaborării internaționale.Șahul Iranului, Mohammad Reza Pahlavi, a acceptat invitația de a face o Vizită oficială în Uniunea Sovietică la o dată care va fi stabilită ulterior.

mitetului Central și linia politici 
a partidului.Participanții au ales noul Comitet Central din care fac parte 3S de membri, precum și Comitetul Executiv compus din 11 membri. După Congres a avut loc o plenară a Comitetului Central, în cadrul căreia Dominique Urbany a fost reales președinte al partidului.

ment juridic" în favoarea agresiunii din 
Vietnam. Dimpotrivă, ele încearcă să 
ocupe, pas cu pas, pozițiile Angliei, 
să-și extindă prezența în zonele ei de in
fluență, cu scopul de a frîna promova
rea unei politici independente de către 
țările respective și a le atrage sau 
menține în „perimetrul imperiului stra
tegic american". Ziarul „Daily News", 
care apare la New York, o spune fără 
echivoc : „Va trebui să întărim puterea 
militară americană în zonele pe care 
Marea Britanie le părăsește... să ne 
grăbim să furnizăm ajutor militar 
Australiei, Noii Zeelande, Malaeziei și 
Singaporelui". In acest sens, S.U.A. ur
măresc să creeze, în locul actualului sis
tem de pacte din această zonă, o gru
pare politico-militară mai largă, masca
tă sub paravanul unei organizații de 
„cooperare regională".

Oarecum diferit se pune în fafa 
Washingtonului problema înlocuirii a- 
liatului britanic în Golful Persic, căci 
spre deosebire de Asia de sud-est, în 
această zonă întregul „sistem de răs
punderi" cădea asupra Angliei, căreia 
îi revenea rolul de apărător al interese
lor petroliere ale ambelor puteri. Cum 
proiectul preconizat de Rostow, privind 
crearea unui PACT cu participarea ță
rilor din această parte a lumii s-a năs
cut mort, nici unul dintre statele vizate 
nedorind realizarea lui, S.U.A. au recurs 
la o altă soluție, avînd același obiectiv — 
frînarea luptei popoarelor din zona 
Golfului Persic împotriva monopolurilor 
care exploatează uriașele bogății petro
liere din aceste țări. In Golful Persic, 
la Bahrein, paralel cu înmulțirea vizi
telor unor diplomați americani, au și 
fost aduse două distrugătoare america
ne. Totodată, se vorbește despre posibi
litatea transformării unor insule ce a- 
parfin Angliei din Oceanul Indian în 
baze ale flotei ți armatei americane.

Din întreaga succesiune a evenimen
telor legate de această problemă, a- 
pare evident că cercurile imperialiste — 
și în primul rînd acelea din S.U.A. — 
încearcă pe toate căile să se opună dez
voltării istorice a omenirii, să frîneza 
valul mișcării de eliberare, să-și men
țină vechi privilegii de tip colonial. 
„Vidul de putere" invocat da aceste 
cercuri, ca un pretext pentru extinderea 
dominației lor în diferite părfi ale 
lumii, nu este decît o plăsmuire. Nu 
există asemenea viduri, pretutindeni în 
lume trăiesc oameni, popoare care res
ping dominația străină și luptă cu toată 
hotărîrea pentru dreptul sacru de a fi 
stăpîne pe propria lor soartă.



viața internațională
Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, 

Ion Gheorghe Maurer, in Suedia
STOCKHOLM 8. — Trimișii speciali, Dumitru Ținu și Chișu Va- sile, transmit: La orele 15,00 la președinția Consiliului de Miniștri, Kanslihuset, au început convorbirile oficiale între președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și primul ministru al Suediei, Tage Erlander.Din partea României au participat Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Eduard Mezin- cescu, ambasadorul Republicii Socialiste România la Stockholm, A- lexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei constructoare de mașini, Ilie Diculescu, vicepreședinte al Consiliului național al cercetării științifice, și alte persoane oficiale.Din partea Suediei au participat Torsten Nilsson, ministrul afacerilor externe, O. Joedahl, secretarul general al Ministerului Afacerilor Externe, contele W. Wachtmeister, directorul direcției politice din Ministerul Afacerilor Externe, K. Bernstroem, directorul Direcției comerciale și economic din M.A.E., baronul C. Rappe, ambasadorul Suediei la București, și alte persoane oficiale.Au fost di'scutate probleme care privesc relațiile dintre cele două state și perspectivele dezvoltării a- cestora, precum și unele aspecte actuale ale situației internaționale. Convorbirile s-au desfășurat într-o

Toastul primului ministru 
al SuedieiAdresîndu-se oaspeților premierul suedez le-a urat un călduros bun venit.Suedia își exprimă satisfacția, domnule Maurer, pentru faptul că ați binevoit să veni ți în țara noastră. Nici un om de stat din Europa nu a subliniat cu mai multă seriozitate decît dumneavoastră, domnule prim-mi nistru, că statele mici și mijlocii își asumă o responsabilitate în evoluția lumii. A- ceastă părere a marcât în mod constant și logic politică dumneavoastră.Noi sîntem, de asemenea, foarte fericiți că ministrul de externe al României, domnul Mănescu, care la fel ca primul ministru are un rol important, în special în calitatea sa de președinte al Adunării Generale a O.N.U., a binevoit să participe la această vizită.Ministrul nostru de externe, domnul Nilsson, a vizitat România în primăvara trecută. El mi-a spus, la reîntoarcere, cit de impresionat a fost de cele văzute și de stimulat de convorbirile pe care le-a avut cu conducătorii români.In discuțiile avute cu dumneavoastră pînă acum la Stockholm, am abordat îndeosebi problema relațiilor dintre cele două țări ale noastre. Așteptăm multe din continuarea schimburilor noastre de vederi, în timpul șederii dumneavoastră aici. Sper că invitații noștri români vor găsi vizita lor în Suedia, tot atît de interesantă, pe cît a apreciat domnul Nilsson vizita sa în România.Suedia și România au, după cît se pare, puncte de vedere similare în numeroase probleme internaționale. Atît unii cît și ceilalți acordăm o mare importanță Națiunilor Unite în ceea ce privește promovarea păcii și a progresului economic și social în lume.Pozițiile noastre sînt apropiate și în ceea ce privește conflictul tragic din Vietnam. Suedia a primit cu satisfacție evoluția cea mai recentă a evenimentelor. Limitarea bombardamentelor americane asupra Vietnamului de nord și răspunsul pozitiv al Hanoiului față de această

Toastul președintelui

Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste RomâniaAdresîndu-se gazdelor, președintele Consiliului de Miniștri al României a spus:Aș fi fericit dacă aș reuși să exprim cu fidelitate sentimentele noastre de gratitudine pentru cuvintele alese pe care ați avut bunăvoința să le rostiți ia adresa României și a poporului român. Mulțumindu-vă călduros pentru a- cestea, ca și pentru ospitalitatea și cordialitatea ce ne-ați arătat-o din clipa sosirii în Suedia, îngăduiți-mi totodată să vă asigur de stima, simpatia și prietenia guvernului țării mele și să vă transmit din partea poporului român cele mai bune urări de prosperitate și fericire.Ultimii ani au cunoscut așezarea unor temelii, după părerea noastră trainice, pentru dezvoltarea relațiilor prietenești dintre țările noastre. Sîntem bucuroși să constatăm că aceste relații înre- 

atmosferă cordială, de înțelegere reciprocă.
★Seara, primul ministru al Suediei, Tage Erlander, a oferit în saloanele ministerului regal al afacerilor externe un dineu în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri ai Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a ministrului afacerilor externe, Corneliu Mănescu.La dineu au luat parte persoanele care îl însoțesc pe șeful guvernului român, membri ai ambasadei Republicii Socialiste România și ai agenției economice române la Stockholm.Din partea Suediei au participat primul ministru, Tage Erlander, ministrul afacerilor externe, Torsten Nilsson, Eric Holmqvist, ministrul agriculturii, doamna Alva Myrdal, ministru fără portofoliu cu problemele dezarmării, Sven Erik Nilsson și Sven Moberg, miniștrii fără portofoliu, guvernatorul general al orașului Stockholm, Allan Nordenstam Martin, C. H. Hermansson, președintele Partidului de stînga-comuniștii, reprezentanți ai unor mari concerne suedeze, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și alte persoane oficiale.în cursul dineului, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, primul ministru al Suediei, Tage Erlander, și președintele Consiliului de Miniștri al Rornâniei, Ion Gheorghe Maurer, au rostit toasturi.

măsură ne îndeamnă să sperăm că se va ajunge la găsirea unei soluții de negociere.Nu voi enumera toate problemele internaționale care prezintă astăzi un interes deosebit, dar aș vrea să menționez situația din Europa. Fac acest lucru, cu atît mai mult cu cît în această parte a lumii există tendințe concrete promițătoare. în a- cești ultimi ani, climatul politic s-a îmbunătățit. Evident, rămîn de rezolvat destule probleme care, fără îndoială, vor găsi soluții în viitorul apropiat. Privesc ea un semn încurajator faptul că țări cu sisteme sociale și politce diferite încearcă să găsească o bază comună care să le permită să coopereze în diferite domenii. România a jucat un rol important în această evoluție europeană favorabilă, pe care Suedia o privește cu satisfacție și la care încearcă să contribuie pe măsura posibilităților sale.Aici, în Suedia, noi am urmărit cu interes și simpatie opera de reconstrucție postbelică a României și eforturile pe care ea le-a consacrat dezvoltării economiei sale. Ne putem felicita pentru faptul că relațiile noastre s-au intensificat în cursul ultimilor ani, îndeosebi în domeniul economic. Programul vizitei dumneavoastră include o întâlnire cu unii reprezentanți ai industriei suedeze. Văd în aceasta o oglindire a interesului care există în cele două țări ale noastre pentru întărirea în continuare a relațiilor noastre economice. Am stabilit, de asemenea, baze solide care ne vor permite să dăm amploare schimburilor noastre în multe alte domenii, de exemplu în cel cultural. Cred că putem constata, de ambele părți, că relațiile noastre s-au dezvoltat favorabil și că totul ne permite să presupunem că vor urma aceeași cale și în viitor.Aș dori în încheiere să ridic paharul în onoarea excelenței sale președintele Consiliului de Stat al României, N.icolae Ceaușescu, excelenței sale domnul Maurer, a excelenței sale domnul Mănescu, pentru poporul român și prietenia care există între țările noastre.

gistrează o Continuă diversificare — prin legăturile comerciale în continuă creștere, prin schimburile culturale tot mai frecvente, prin rodnica colaborare în Organizația Națiunilor Unite și a altor organisme internaționale, prin vizitele și contactele directe între reprezentanții statelor noastre. în acest sens, un eveniment remarcabil l-a constituit, prin efectele sale rodnice, vizita în România a ministrului de afaceri externe al Suediei, excelența sa domnul Torsten Nilsson. Ne sînt bine cunoscute realizările remarcabile, în multiple domenii ale dezvoltării industriale moderne, tehnicii înaintate, ale gîndirii științifice și culturii, prin care Suedia se plasează pe unul dintre locurile de frunte ale lumii din punct de vedere econonrc și cultural, aducînd civilizației universale contribuții de prestigiu. In toate acestea se materializează ca

pacitatea de-muncă și de organizare, inventivitatea și. nivelul instrucțiunii, exigența și spiritul de eficiență,, prețuirea acordată creației de înaltă calitate — trăsături recunoscute ale geniului constructiv al poporului suedez.La rîndul ei, România, realizînd ritmuri susținute de dezvoltare e- conomică, și-a creat noi ramuri industriale, și-a modernizat agricultura, își utilează economia la nivelul tehnicii contemporane. Ca rezultat, țara noastră își creează posibilități ce sporesc continuu de a primi și oferi în cadrul circuitului internațional de valori materiale și spirituale.Stadiul actual al relațiilor ro- mâno-suedeze, dinamismul economiei, resursele variate ale celor două țări, îndreptățesc să apreciem că există largi posibilități, încă neexplorate, pentru ridicarea colaborării reciproce pe o treaptă superioară. Ne inspiră optimismul în această privință atmosfera de înțelegere și interes reciproc în care se desfășoară convorbirile ce au început astăzi.Dezvoltarea schimburilor între toate națiunile se reliefează ca o importantă cerință a lumii de astăzi — lumea unei vertiginoase creșteri a forțelor productive ale societății, a unei revoluții tehnico- științifice care furnizează popoarelor prodigioase cuceriri și solicită în mod obiectiv cooperarea între toate țările, statornicirea unei păci durabile.In acest context, experiența istorică a țării dv. care nu a participat la nici un război de un secol și jumătate, îngăduie o sugestivă confirmare, pe viu, a binefacerilor aduse societății de o pace îndelungată — cadru deosebit, de fertil în care au putut rodi din plin eforturile poporului pentru construirea Suediei de azi, pentru realizarea unui standard ridicat de viață. Ne apare ca o expresie simbolică a dragostei de pace a poporului suedez faptul că numele ilustrului fiu al Suediei Alfred Nobel se asociază unor înalte recunoașteri a meritelor pentru pace, pentru creații remarcabile în principalele ramuri ale științei și artei, într-un cuvînt pentru geniul constructiv al omului.Incontestabil, pacea este singurul răspuns pe care-1 poate accepta rațiunea umană la alternativa istorică pe care o deschid în actualele condiții cuceririle științei și tehnicii. In prezent, cînd existența armelor nucleare face ca deasupra civilizației să planeze primejdii de o gravitate fără precedent, nu există pentru omenire imperativ mai categoric decit înfăptuirea dezarmării, în primul rînd lichidarea armelor nucleare, a stocurilor existente și încetarea pentru totdeauna a producerii unor asemenea mijloace de exterminare in masă.Intrucît s-ăr putea ca un asemenea obiectiv să nu fie înfăptuit dintr-odată în timp util, pot fi bine venite măsurile cu caracter parțial, tranzitoriu, între cate și încheierea unui tratat de neproliferare a armelor nucleare. Desigur valoarea unui asemenea tratat depinde în primul rînd de măsura în care el se încadrează în procesul determinat al dezarmării nucleare. Ca prim pas către un asemenea obiectiv. el ar trebui să cuprindă clauze precise privind măsurile ce vor fi aplicate îri continuare, pe linia dezarmării nucleare spre a-conduce efectiv la eliminarea armelor atomice.Firește, este necesar ca stipu- lațiunile tratatului să confere garanții de securitate tuturor părților, un echilibru legitim al îndatoririlor, măsuri eficace de control. Totodată, trebuie să se asigure folosirea neîngrădită în scopuri pașnice de către toate țările a energiei atomice — grandioasă sursă energetică care va propulsa în tot mai largă măsură progresul tehnico-mdustrial al statelor.Preocupările a numeroase state, eforturile lor pentru îmbunătățirea proiectului de tratat prezentat la Geneva își au izvorul tocmai în dorința de a se realiza un instrument cît mai adecvat acestor scopuri. care să se bucure de o largă acceptare, să nu creeze, rrtai devreme sau mai târziu, prin reglementările ce le prevede, surse de încordare sau probleme, spinoase,, să constituie un aport trainic la cauza păcii. Faptul că proiectul de tratat a cunoscut îmbunătățiri dovedește justețea punctului de vedere al statelor care au depus eforturi în acest sens și ne apare ca un îndemn pentru continuarea acestor străduințe.Aș dori să remarc că pentru asigurarea păcii devine tot mai evidentă necesitatea ca societatea u- mân'ă să se conducă după principii de justiție și legalitate nu numai pe plan național, în cadrul intern al statelor, ci și în ansamblul ei, pe plan mondial. Astfel, pentru construirea unui regim durabil de pace, sînt de importanță esențială abordarea realistă și lucidă, în spirit constructiv, a problemelor internaționale, soluționarea lor pe cale pașnică, respectarea normelor de conduită internațională — îndeosebi dreptul fiecărui popor de a-și decide singur soarta, principiile independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi, neames

tecului în treburile interne ale altor state.Experiența vieții internaționale, în primul rînd tragedia zguduitoare a războiului din Vietnam, arată ce ■ surse de pericole pentru pace ere- | ează nerespectarea acestor princi- B pii. Pe toate meridianele opinia pu- | blică își exprimă îngrijorarea față | de gravele repercusiuni pe care le H dezvoltă focarele de război pentru H ansamblul relațiilor mondiale, pe H cele mai variate planuri și cu mul- H tipie consecințe nefaste. Stingerea M acestor focare se impune ca o necesitate stringentă — iar realizarea acestui deziderat se poate concepe numai pe baza respectării dreptului fiecărui popor de a-și decide singur soarta.Avînd pozițiile apropiate în numeroase probleme internaționale, țările noastre, ca state europene, ’ sînt vital interesate în asigurarea securității pe continent. Apreciem, de aceea, pozitiv, faptul că în Europa se dezvoltă curente spre destindere. Este adevărat, da fiecare loc din lume, Europa își are și ea problemele ei. Sîntem, de aceea, îndreptățiți să considerăm realizarea securității ca un proces de durată, care să pornească de la premisa realităților existente, să înglobeze normalizarea cu tact, răbdare și perseverență a raporturilor dintre toate statele europene, fără deosebire de regim social, conducînd astfel la statornicirea unui climat de colaborare, înțelegere și încredere reciprocă, singurul care ar îngădui discutarea constructivă eficientă a problemelor în suspensie, construirea securității pe continent. Aceasta este rațiunea pentru care țara noastră acordă o mare însemnătate extinderii relațiilor bilaterale cu toate statele. In aceasta vedem o cale — de verificată eficiență — către însănătoșirea relațiilor mondiale în ansamblul lor. un instrument care, prin aplicații sistematice și generalizate, ar înlesni progrese către înțelegerile multilaterale menite să confere tuturor popoarelor un grad sporit de securitate, să contribuie la realizarea comandamentului suprem al zilelor noastre — statornicirea unei păci durabile în întreaga lume. In societatea contemporană, deștinele și interesele tuturor popoarelor sînt mai strîns ca orîcînd angrenate în comuniunea interesului general de asigurare a păcii și înțelegerii.Exprimîndu-mi convingerea că vizita noastră în Suedia va contribui la întărirea legăturilor de prietenie și colaborare fructuoasă dintre țările noastre, doresc să ridic paharul în sănătatea Majestății Sale Gustaf al Vl-lea Adolf, în sănătatea dv., domnule prim-mi nistru, în sănătatea dv. domnilor miniștri și a tuturor.celor prezenți, pentru dezvoltarea continuă a prieteniei dintre România și Suedia.
AGENȚIILE 

DE PRESĂ 

TRANSMIT:
Masacrarea a mii de in

dieni din Amazonia și Mato 
Grosso, în care, potrivit anchetei preliminare, sînt implicați 134 de foști funcționari ai așa-numitului „serviciu pentru protecția indienilor" continuă să preocupe în cel mai înalt grad guvernul și opinia publică braziliană. Autoritățile guvernamentale, se arată în presa braziliană, sînt hotărîte să meargă pînă la capăt în dezvăluirea crimelor comise împotriva triburilor de indieni și să pedepsească în mod exemplar pe făptași.

„Guvernul a adoptat o se
rie de măsuri care ar permite 
o soluționare a problemei ci
priote" — a declarat președintele Republicii Cipru, Makarios, în cadrul unei ceremonii. El a confirmat oficial că în prezent au loc întrevederi între reprezentanții guvernului și liderii comunității turce din insulă.

Cu prilejul încheierii vizitei 
in Polonia a acad. Miron Ni- 
colescu, președintele Academiei Republicii Socialiste România, ambasadorul României la Varșovia, T. Petrescu a oferit un cocteil.

O delegație a P.C. Francez, 
a făcut o vizită în Maroc. Delegația compusă din Raymond Guyot, membru al Biroului Politic, și Andre Stil, membru al C.C. al P.C.F., a avut întrevederi cu Aii Yata, secretar general al P.C. Marocan, cu conducători ai Uniunii marocane a muncii și ai Uniunii naționale a forțelor populare din Maroc. La încheierea vizitei a fost semnat un comunicat comun.

Ivan Bașev, ministrul aface
rilor externe al R. P. Bulga
ria, a sosit într-o vizită ofl- H 
cială la Reykjavik. Luni, oaspe- | tele bulgar a făcut o vizită lui As- H geir Asgeirsson, președintele Republi- § cii Islanda.

Reluarea lucrărilor 
celei de a 22-a sesiuni 

a Adunării Generale a O.N.U.
Președintele Adunării Generale, Corneliu Mănescu, 
a constatat consensul statelor membre pentru 
reluarea lucrărilor sesiunii la 24 aprilie 1968în urma consultărilor întreprinse în numele președintelui Adunării Generale, Corneliu Mănescu, de către secretarul general al O.N.U., U Thant, s-a ajuns la un acord între statele membre ca lucrările celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale să fie reluate la 24 aprilie a. c.După cum se știe, la 19 decembrie 1967 Adunarea Generală a ho- tărît că sesiunea doate să fie reluată atunci cînd președintele, după consultări cu statele membre, precum și cu secretarul general, va constata că sînt întrunite condițiile pentru examinarea unuia din punctele înscrise pe ordinea de zi rămase în continuare în atenția sesiunii : punctul 28 a — neprolifera- rea armelor nucleare, punctul 64 — problema Africii de Sud-Vest și punctul 9 — situația din Orientul Mijlociu. în hotărîrea Adunării Generale se arată, de asemenea, că pe aceeași cale se va stabili și data reluării sesiunii ; cu ocazia convocării sesiunii pentru discutarea unui punct Adunarea va putea aborda și celelalte două puncte.Adunarea Generală a adoptat, de asemenea, o rezoluție care prevede
S.U.A. Si Mill CMT NECONDIȚIONAT 

[lillllilli: BOMBAKDAMENTELOB 
ASUPRA R.D. VIETNAM

HANOI 8 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Patriei din Vietnam a dat publicității la 7 a- prilie o declarație în care aprobă pe deplin și sprijină fără rezerve declarația din 3 aprilie a guvernului R. D. Vietnam, cu privire la căile de rezolvare a problemei vietnameze. Prin această declarație, guvernul R. D. Vietnam a dat o nouă dovadă de bunăvoință.In legătură cu declarațiile președintelui Johnson privind limitarea bombardamentelor americane asupra teritoriului R. D. Vietnam, Comitetul Central al Frontului Patriei arată că în ultimele zile avioane și nave de război americane au continuat bombardamentele asupra unor părți importante dinR. D. Vietnam, ceea ce vine în contradicție cu aceste declarații. în numele poporului vietnamez, C.C al Frontului Patriei cere ca S.U.A. să pună capăt necondiționat tuturor bombardamentelor și celorlalte acte de război împotriva întregului teritoriu al R. D. Vietnam, să înceteze trimiterea de noi trupe în Vietnamul de sud, să pună capăt războiului lor de agresiune în Vietnam.C.C. al Frontului Patriei din Vietnam cheamă întregul popor să-și întărească solidaritatea, să-și sporească vigilența, să învingă toate dificultățile și să fie hotărît să obțină victoria finală în lupta pentru a apăra nordul, a elibera sudul și a reunifica pașnic patria, pentru a contribui la asigurarea păcii în Indochina, în Asia de sud- est și în lumea întreagă.
★HANOI 8 (Agerpres). — Agenția V.N.A. anunță că ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, a acordat un interviu corespondentului rețelei de televiziune americană „Columbia Broadcasting System*, Charles Collingwood, în care, printre altele, s-a referit la problema stabilirii de contacte între R.D. Vietnam șiS. U.A. în vederea încetării necondiționate a bombardamentelor S.U.A. și a altor acte de război împotriva R.D. Vietnam, astfel îneît să poată începe convorbiri între cele două părți.Referindu-se la locul primei întâlniri a reprezentanților celor două

INCIDENTE ISRAELIANO-IORDANIENEAMMAN 8 (Agerpres). — Potrivit declarațiilor unor purtători de cuvint ai guvernului iordanian, o coloană de blindate israeliene susținută de avioane de vînătoare și bombardament a trecut luni linia de încetare a focului pătrunzînd adine în teritoriul Iordaniei la 50 kilometri sud de Marea Moartă. Trupele iordaniene au angajat lupte cu trupele israeliene, care nu au reușit să-și atingă obiectivele propuse.De asemenea, în apropierea localității Karameh, situată la sud de lacul Tiberiada, forțele armate israeliene au deschis foc asupra pozițiilor iordaniene. Duelul de artilerie a durat aproximativ 45 de minute. 

că la primirea raportului Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva să fie întreprinse consultări în vederea fixării Unei date apropiate după 15 martie 1968 pentru reluarea celei de-a 22-a sesiuni în scopul examinării punctului 28 a intitulat „Neproliferarea armelor nucleare : raportul conferinței Comitetului celor 18 state pentru dezarmare".Comitetul celor 18 și-a întrerupt activitatea la 14 martie a. c. și a înaintat Adunării Generale un raport asupra negocierilor referitoare la un proiect de tratat privind neproliferarea armelor nucleare.In urma consultărilor întreprinse, președintele Adunării Generale, Corneliu Mănescu. constatând consensul statelor membre, a rugat secretarul general să aducă la cunoștința membrilor Adunării Generale că cea de-a 22-a sesiune ordinară își va relua lucrările la sediul O.N.U. din New York miercuri, 24 aprilie, ora 15,00.La 8 aprilie la New York secretariatul O.N.U. a adresat statelor membre o notă prin care le informează în legătură cu data reluării lucrărilor sesiunii și cu problemele care figurează pe ordinea de zi.

țări — la nivelul ambasadorilor — Nguyen Duy Trinh a declarat că acesta ar putea fi Pnom Penh — capitala Cambpdgiei — sau oricare alt loc asupra căruia cele, două părți vor cădea de acord.
★HANOI 8 (Agerpres). — La Hanoi a fost- înmînat ajutorul acordat presei din \R. D. Vietnam de Uniunea Ziariștilor, din Republica Socialistă România. Acest ajutor constă în utilaje tipografice, aparate foto dotate cu lămpi electronice și alte materiale necesare activității ziariștilor din R. D. Vietnam.

Sesiunea extraordinară ' 
a Consiliului General al F.S.M. 
TOVARĂȘUL GHEORGHE APOSTOL A FOST ALES MEMBRU 

AL CONSILIULUI GENERAL AL F.S.M.MOSCOVA 8 — Corespondenții S. Podină și N. Cristoloveanu transmit: Sesiunea extraordinară a Consiliului General al F.S.M., în sprijinul poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste americane, și-a început luni lucrările în Sala Coloanelor a Casei Sindicatelor Sovietice.La sesiune participă reprezentanți ai organizațiilor sindicale afiliate la F.S.M., invitați și observatori ai unor centrale sindicale naționale de alte afilieri și autonome, precum și ai unor organizații sindicale internaționale.Din țara noastră ia parte o delegație a Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R.Deschizind lucrările. Renato Bi- tossi. președintele F.S.M., după ce a salutat pe participanți, a subliniat importanța deosebită a acestei sesiuni extraordinare, chemată să dea un și mai mare impuls solidarității active a mișcării sindicale mondiale cu lupta eroică a poporului vietnamez.Participanții la sesiune au păstrat un moment de reculegere în memoria liderului mișcării integraționiste a

TEL AVIV 8 (Agerpres). — Purtători de cuvînt israelieni au declarat că forțele iordaniene au deschis luni foc asupra pozițiilor israeliene situate la sud de lacul Tiberiada. Forțele israeliene au intervenit pentru a reduce la tăcere bateriile iordaniene. Schimbul de focuri a durat aproximativ o oră.Ulterior, purtătorii de cuvînt au a- dăugat că forțele israeliene au pătruns pe teritoriul iordanian la sud de Marea Moartă urmărind un grup de luptători de guerilă din organizația „El Fatah“. Un număr de membri ai organizației „El Fatah" au fost uciși și răniți, au fost capturate documente și o însemnată cantitate de arme.

ACORD COMERCIAL 
ROMÂNO-PAKISTANEZISLAMABAD 8 (Agerpres). — Ca urmare a tratativelor purtate între România și Pakistan, s-a semnat un acord comercial pe termen lung, valabil pentru o perioadă inițială de cinci ani, urmînd să poată fi prelungit. Documentul prevede a- cordarea reciprocă de facilități în domeniul comerțului și navigației.Acordul a fost semnat de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior al Republicii Socialiste România, .și de Nawabzada Ghafur Khan, ministrul pakistanez al comerțului, științei și tehnologiei. Intre cei doi miniștri a avut loc un larg schimb de vederi asupra posibilităților intensificării comerțului dintre România și Pakistan.
Președintele 
Tito la TokioTOKIO 8 — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite : Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu soția, a sosit luni la Tokio într-o vizită oficială în Japonia, la invitația guvernului japonez, Președintele Tito este însoțit de Marko Nikezici, secretarul de stat pentru afacerile externe, și de alte persoane oficiale.La aeroport, oaspetele a fost întâmpinat de împăratul Japoniei, Hirohito, de membri ai familiei imperiale, de premierul Eisaku Salo și alte persoane oficiale. Au fost, de asemenea, prezenți reprezentanți ai corpului diplomatic.într-o declarație făcută pe aeroport, președintele Tito și-a exprimat satisfacția pentru faptul că are prilejul să facă această vizită în Japonia, subliniind că în tipso- > vizitei va proceda la un schuy'.Uw păreri cu premierul Sato și colaboratorii săi în legătură cu dezvoltarea relațiilor bilaterale și problemele internaționale actuale. Tito a evocat contribuția adusă de poporul japonez la lupta pentru interzicerea: folosirii armei nucleare și înlăturarea primejdiei unui război nuclear.El a relevat că Iugoslavia, ca țară socialistă și neangajată, ia parte activă, la acțiunile pentru menținerea păcii și promovarea relațiilor internaționale :pe baza egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altora, pentru o politică de coexistentă activă și pașnică între țări.în cursul după-ariiiezii, președintele Tito a făcut o vizită împăratului Japoniei, Hirohito, la Palatul Imperial și a avut o întrevedere cu premierul Eisaku Sato.

populației de culoare din S.U.A., Martin Luther -King.La propunerea lui Renato Bitossi, Consiliul General a ales în unanimitate ca membri titulari reprezentanți ai conducerilor sindicatelor din Republica Socialistă România, R. S. Cehoslovacă și R.P.D. Coreeană, la recomandarea centralelor naționale respective. Tovarășul Gheorghe A- postol, Președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, a fost ales membru al Consiliului general al Federației Sindicale Mondiale.Secretarul General al F.S.M., Louis Saillant, a propus ca raportul secretariatului F.S.M. „intensificarea și extinderea solidarității oamenilor muncii și sindicatelor din întreaga lume cu poporul vietnamez și pentru condamnarea mai largă și mai viguroasă a agresiunii armate a imperialiștilor americani", distribuit anterior delegațiilor, să fie înregistrat ca document oficial al Sesiunii. Raportul subliniază sprijinul moral și material pe care sindicatele din diferite țări ale lumii l-au acordat și îl acordă cauzei drepte a poporului vietnamez.A luat cuvîntul apoi Tran Hoai Nam, secretar al Uniunii Sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de Sud. El a declarat că F.N.E. sprijină pe deplin declarația Guvernului R.D. Vietnam din 3 aprilie.Referindu-se la prevederile programului politic al F.N.E., vorbitorul a subliniat hotărîrea fermă a patrio- ților sud-vietnamezi de a continua lupta pînă la alungarea agresorilor a- mericani, de a asigura poporului vietnamez dreptul de a-și hotărî singur soarta. Tran Hoai Nam a exprimat totodată mulțumiri pentru sprijinul primit în această luptă de poporul vietnamez din partea tuturor țărilor socialiste, a forțelor progresiste din lumea întreagă, inclusiv din S.U.A.Președintele Federației Sindicatelor din R. D. Vietnam, Hoang Quoc Viet, a exprimat mulțumiri pentru solidaritatea cu lupta eroică a poporului vietnamez împotriva agresiunii imperialiste americane. Vorbitorul a reafirmat poziția guvernului R. D. Vietnam expusă în declarația sa din 3 aprilie, arătând că ea exprimă aspirația și atitudinea justă și consecventă a poporului vietnamez, hotărît să-și apere independența șl libertatea.
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