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pujin o idee de interes na- 
major — ideea răspunderii 
desprinde din Proiectul de

Ssfia
® Semnarea unor acorduri ® Intiinire cu reprezentanți ai industriei sue

deze și ai Ministerului Comerțului @ Dejun oferit de prințul Bertil, regentul

Regatului Suediei 9 Conferință de presă

Cel 
jional 
— se 
lege cu privire la apărarea, con
servarea și folosirea terenurilor a- 
gricole, iar această idee ne obligă 
să medităm asupra rostului și desti
nului pe care îl capătă pămintul 
în societatea noastră de azi. 
t Spajiu al existenjei fizice și al 
istoriei sociale și naționale a po
porului nostru, pămintul a repre
zentat, în decursul mileniilor, nu 
numai izvorul esenfial al viefii, nu 
numai sursa principală a traiului 
și a valorii, dar și simbolul ființei 
milioanelor de truditori care, ire- 
cindu-și pămintul din generație in 
generafie și-au înscris pe răbojul 
vremii și dreptul de a fi ca neam. 
Ei l-au apărat chiar cînd nu le a- 
parfinea în întregime, ci l-au stropit 
consecutiv cu sudoare și singe, ei 
au confundat întotdeauna ideea de 
/ară cu ideea de pămînf.

Ește foarte interesant de obser
vi cum s-a consolidat în limba 
noăstră etimologia cuvîntului /ară, 
pornind de la latinul terra, adică 
pămînf. Pentru strămoșii noștri, ca 
și pentru noi, fără a însemnat terra, 
adică pămintul pe care trăiește, 
muncește, năzuiește un neam. 
Ideea de pămînt s-a ridicat întot
deauna la prestigiul de cuprindere 
a însuși spațiului național, la ceea 
ce Eminescu ne-a învă|at a fi „tot 
ce mișcă-n țara asta...".

Ideea ne obligă și la o altă pre
cizare de ordin lingvistico-istoric : 
dacă /ară înseamnă terra, adică pă- 
mîntul, cuvinful pȘțpînf, ca atare, 
are o etimologie Ja fel de •-.em- 
nificalivă asupra căreia vom insista. 
Pămînt vine de la latinescul pavi- 
mentum, termen urban definind 
strada sau pia|a, pietruită sau pa
vată, un termen sugerind civilizația 
edilă a Daciei romane, amintind 
bogăția de orașe, castre, municipii, 
deci tumultul unei vieți constructive 
și dinamice care antrena o nu
meroasă și harnică populație civilă.

Cum de strămoșii noștri, străro- 
mânii — cum îi numește un cgnos- 
c^'-Jstoric — au conferit cuvîntului 

lenfum, sensul său actual de 
pămînt, obiect al muncii și al roa
delor, al arăturii și culesului, al 
trudei omului care se confundă cu 
anotimpurile și cu viața ?... Filologii 
și istoricii citesc în sensul modi
ficat al acestui cuvînt un grav cata
clism, istoric, epoca în care orașele 
civilizate ale Daciei erau trecute 
prin foc și sabie de năvala nea
murilor migratoare, cînd populația 
orașelor — strămutată sau refu
giată la fără (in codri sau locuri 
adăpostite) — a acordat locului 
pe care calci, lutului pe care îți 
construiești casa sau pe care îl 
ari, același sens urban de pavi- 
menfum, devenit pînă la urmă pă
mînt. Pămintul, îndrăznim noi să 
sugerăm, consolidînd această eti
mologie, este deci — prin pavi- 
mentum — locul omului și al civi
lizației lui, existența acestei noțiuni 
în limba noastră este strict legată 
de om ; pămintul este deci un 
spațiu al civilizației și culturii uma
ne. In românește pămintul. n-are 
deci un sens restrictiv geografic, un 
sens de geografie fizică, ci un 
sens generos și pilduitor de geo
grafie umană. Cit e de aci pînă 
la zicala „omul sfințește locul"?

Ne-am îngăduit acest ocol pen
tru a sublinia cîteva lucruri știute 
sau puțin știute, pentru a pune 
în lumină un sens : actualele măsuri 
initiate de partid, pe multiple 
planuri, și supuse discuției mase
lor, îș’i propun să propulseze ener
gia creatoare a poporului nostru 
diriguind-o spre cele mai nobile 
și constructive țeluri. Este și sensul 
recentului proiect de lege care 
va face din pămînt un obiect al 
răspunderii sociale unanime, un 
obiect al răspunderii nafionale — 
în ce scop ? — în scopuf de a 
transforma pămintul, fiecare palmă 
de pămînt, înfr-un spațiu al hărni
ciei și civilizației. Nu reprezintă 
oare aceasta, pe planul marilor 
semnificații, încununarea unui sens, 
tocmai al sensului de care discu
tam mai sus ?

Am. întîlnit adesea, în diferitele 
zone ale țării, unde cultura mo
dernă a pămîntului a căpătat cele 
mai rodnice tradiții, multe și re
marcabile initiative menite să pună 
în valoare fiecare palmă de pă
mînt, fiecare coif de țarină, care 
ar putea — și trebuie — să ne 
aducă folos. Reflex al importantelor 
măsuri luate in ultimii ani de par
tidul și statul nostru pentru dezvol
tarea unei agriculturi moderne, ști
ințifice.

Trecînd în răspunderile întregii 
națiuni, supus grijii și atenfiei ob
ștești unanime, pămîntul — care 
se confundă in sensul străvechi cu 
(ara, pămintul — care este una 
dintre cele mai mari surse de bo
găție românească, pămintul nostru 
rodnic și bun va deveni, în vreme, 
însăși expresia civilizației biruitoare 
a omului.

Paul ANGHEL

Convorbire cu tovarășul Gheorghe GHINEA, 
prim-secretar al Comitetului județean de partid, președintele Comitetului 

executiv al consiliului popular județean provizoriu — Botoșani

Industria locală este una din componentele importante ale economiei fiecărui județ. Prin valorificarea resurselor locale de materii prime și de forță de muncă, industria locală poate spori și diversifica producția de bunuri de consum solicitate de populație, completînd astfel sortimentul de mărfuri produse de industria republicană; totodată, ea trebuie să asigure nevoile locale de materiale de construcții, să presteze o gamă largă de servicii pentru populație.— în județul nostru — ne-a spus tovarășul Gheorghe Ghinea — avem trei întreprinderi de industrie locală: „Flamura roșie" Botoșani, care a dezvoltat îndeosebi secțiile de mobilă, bunuri de consum metalice, teracotă; „Lupta pentru pace" Dorohoi — cu secții de cărămidă, teracotă, olărie, săpun, împletituri de nuiele etc.; „Piscicola" Botoșani, care organizează crescătorii de pești în cîteva iazuri din județ. Anul acesta întreprinderile locale realizează 132 de produse dintre care 95 sînt destinate comerțului. S-au obținut rezultate bune și în rentabilizarea producției acestor întreprinderi.Trebuie să spunem însă că, față de alte județe, la noi industria locală este mai slab dezvoltată, valoarea producției globale anuale ridieîndu-se în prezent doai la circa 53 000 000 lei._ Eșțe. adgyărat. r.esurșelș. naturale -do pe teritoriul județului sînt mai mici, puțin variate, unele cu condiții anevoioase de punere în valoare. Dar nici preocupare n-a existat. în această situație, comitetul județean de partid și comitetul executiv al consiliului populai- județean provizoriu acordă o mare atenție dezvoltării industriei locale, iau măsuri pentru mai buna folosire a materiilor prime existente, pentru descoperirea și valorificarea unor noi resurse, care să permită sporirea și diversificarea producției, socotind aceasta ca una din condițiile esențiale pentru dezvoltarea economiei județului, pentru satisfacerea cerințelor crescînde de mărfuri ale populației.
— Care sînt obiectivele urmărite si 

măsurile practice luate ‘ 
zarea lor ?— Tinind seama posibilități, punem 
bit în primul rînd 
ducției secțiilor existente, care au a- 
sigurată materia primă și desfacerea. Se știe cit de mari sînt nevoile de materiale de construcții în momentul de față și ele vor crește, fără îndoială, pentru că județul nostru va beneficia de fonduri mai mari de investiții, iar populația orașelor și satelor solicită, de asemenea, diferite materiale de construcții. Județul nostru are posibilitatea să sporească considerabil producția de cărămidă, cahle de teracotă (solicitate și la export), balast. S-au și luat o serie de măsuri concrete, altele sînt în curs, pentru ca anul acesta producția de cărămidă să ajungă la 20 milioane bucăți, iar in anul viitor — la 27 milioane bucăți. Am intervenit direct pentru grăbirea procurării u- nei prese mecanice de mare producție, care acum se află în curs de montare la fabrica din Dorohoi; s-a organizat folosirea mai rațională a spațiului de uscare, s-au luat măsuri pentru intensificarea lucrărilor de construcție la un nou cuptor de ardere și se pregătește documentația pentru un uscătoi- artificial. S-au luat, de asemenea, măsuri pentru sporirea producției de cahle-teracotă de la 870 000 bucăți în 1967 Ia 1 300 000 anul acesta. Tot în sectorul materialelor de construcții s-au inițiat studii pentru redeschiderea secției de

de un pe
pentru reali- condiții și de 

accent deosc- 
sporirea pro-

cărămidă din Botoșani, identificarea de noi surse de argilă, nisip, balast. La întreprinderea din Dorohoi va fi sporită și diversificată producția de olărie, de împletituri de răchită, pentru care materia primă se găsește în cantități mari în județ etc.în ce privește perspectivele, timpul scurt care a trecut de la constituirea județelor nu ne-a permis să facem studii aprofundate, să depistăm toate posibilitățile și resursele de dezvoltare a industriei locale. Unele lucrări încep să se contureze și, ceea ce este foarte important, specialiști din in
dustria locală și alți tovarăși vin cu 
propuneri interesante, care arată că 
noul cadru organizatoric, atribuțiile 
sporite ale organelor locale stimu
lează inițiativa, interesul oamenilor 
pentru dezvoltarea economiei locale.Pornind, bunăoară, de la constatarea că la unele bunuri de consum, piese de schimb, diferite unelte și utilaje mărunte, cerințele nu sînt acoperite, s-au făcut propuneri pentru organizarea producției acestora în industria locală a județului.

— Pentru că v-ați referit la ope
rativitate și competență în rezolvarea 
problemelor, vă rugăm să ne spuneți 
ce a intervenit nou în conducerea și 
îndrumarea activității de industrie 
locală. Cum acționează comitetul ju
dețean de partid, organizațiile de 
partid pentru rezolvarea diferitelor 
PȚoblfpne ale acșșțui ininorțgiif spe-, 
tor al economiei județului 1— Pentru conducerea activității de industrie locală a fost organizată o direcție județegnă. Formată dintr-un grup restrîns de ingineri și economiști, acestei direcții îi revine sarcina de a îndruma și coordona activitatea întreprinderilor din județ în ce privește planificarea producției. aprovizionarea materială. Firește. direcția județeană fiind abia în curs de organizare, nu se poate aprecia de pe acum dacă este sau nu forma cea mai corespunzătoare de conducere a industriei locale. Fapt este însă că s-a impus această formă ca necesară, organizarea unei mari întreprinderi, care să înglobeze toate activitățile din județ, dovedindu-se greoaie și ineficientă. 
Comitetul județean de partid va ur
mări perseverent ca direcția județea
nă să-și îndeplinească atribuțiilenă să-și 
pentru care a fost creată, prevenind 
transformarea ei într-o verigă care

(Continuare în pag. a III-a)
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Este semnificativ faptul că in decursul evoluției speciei umane progresul a fost marcat prin trecerea de la Homo habilis la Homo 
sapiens. Probabil că acest proces nu este încă terminat dacă ținem seama de nenumăratele aspecte ale vieții individuale și colective care contravin celui de al doilea termen ! Această trecere calitativă de la omul capabil să făurească unelte și să gîn- dească minimal la modul lor de utilizare, pînă la a- pariția gîndirii abstracte, generalizatorie constituie fără aspect esențial sul realizat în specia umană.Disproporția mul creierului și gradul lui de utilizare, precum și indicele ridicat de cerebra- lizare caracteristic omului pledează pentru existența unui potențial folosit în

și logice — îndoială un în progre- evolutie deîntre volu-

@ Temelia viitoarei 
organizări a satelor 

Rezolvarea sesi
zărilor să fie încre
dințată unor oameni 
cu simțul datoriei ne
atrofiat H Bărăga
nul este darnic cu cei 
harnici ii Cînd va li
chida Ministerul 
dustriei Chimice 
rențele grave in 
meniul calității 
tiei? H Sport

STOCKHOLM 9 (Agerpres). — Trimișii speciali Vasile Chișu și Mihai Matei, transmit: în cursul celei de-a doua zi a vizitei pe care o întreprinde în Suedia, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, însoțit de ministrul afacerilor externe, Corneliu Mănescu, ă avut o intiinire, la sediul președinției Consiliului de Miniștri, cu reprezentanți ai industriei suedeze Și ai Ministerului Comerțului.Din partea suedeză au participat Gunnar Lange, ministrul comerțului, directori ai unor importante firme suedeze de import și export, ai concernelor ASEA, Volvo, Johnson și IVA, precum și alți reprezentanți de seamă ai economiei Suediei.
In
ca 
do 
hîr

★Marți la amiază, în saloanele Palatului Regal din insula orașului Vechi — Gamala Stan — alteța sa regală prințul Bertil, duce de Hal- land, regentul Regatului Suediei, a oferit un dejun în onoarea președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii Gheorghe afacerilor nescu.Au luat
Socialiste România, Ion Maurer, și a ministrului externe, Corneliu Mă-parte Eduard Mezinces-

cu, ambasadorul României la Stockholm, Alexandru Albescu, adjunct al ministrului comerțului exterior, Ion Morega, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, llie Diculescu, vicepreședinte al Consiliului Național al Cercetării ȘtiințificeiDin partea suedeză au participat Tage Erlander, primul ministru al Suediei, Torsten Nilsson,. ministrul afacerilor externe, Gunnar Lange, ministrul comerțului, Sven Olof Palma, ministrul educației și cultelor, S. E. Nilsson, ministru fără portofoliu, O. Jodahl, secretar general al M.A.E., M. Giron, ambasador, director adjunct în Ministerul Afacerilor Externe, Cari Rappe, ambasadorul Suediei la București.Dejunul s-a desfășurat într-o atmosferă cordială.*Marți după-amiază, premierul român, împreună cu ministrul de externe și persoanele care îi însoțesc, a făcut o scurtă vizită in orașul Stockholm.Primul obiectiv a fost străvechea biserică Riddarholmskirkan — ale cărei origini se află în secolul XIII — așezată pe Insula cavalerilor, fosta citadelă a Stockholmului. In- tîmpinați și conduși de Gunnar

Scheffer, directorul Serviciului heraldicii de stat, oaspeții români au făcut cunoștință cu unele momente ale istoriei suedeze, deoarece biserica este legată de numele dinastiilor regale.în continuare oaspeții români au vizitat primăria orașului Stockholm, unde au fost salutați de Bengt Lind, președintele administrației municipiului. Această clădire nu este numai sediul unor stituții, ci și una din cele mai teresante realizări arhitectonice orașului. Sălile sale, concepute și ornamentate în stil gotic-scandi- nav. sînt luminoase, sobre și totodată deosebit de praotice. Aici se desfășoară cele mai de seamă festivități din viața municipiului.Tovarășul Ion Gheorghe Maurer s-a întreținut cordial cu consilierii municipali, le-a mulțumit pentru ospitalitate, apoi a semnat în Cartea de onoare a primăriei.In continuare, coloana de mașini a parcurs cîteva din principalele artere ale capitalei. Deoarece Stockholmul este construit pe 12 insule, legate între ele prin 42 de poduri, iar problema circulației este una din cele mai compli-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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Parafrazînd celebra replică a unui binecunoscut personaj din comediile lui Moliere, se poate afirma că ori de cîte ori era interesat să scruteze rezultatele previzibile ale activității sale, omul — chiar fără s-o știe — se ocupa de studiul conjuncturii, termen provenit de la latinescul con- 
junctus, care înseamnă „reunit", r__ - _____________________________
v.-ptre- la- •un-4os"».’’iar. (naiHîmiv-evo- - -țai- • este legată ' intim de 'neceeitatea-

Prof. Victor SAHINI
membru corespondent al Academiei

ză astăzi necunoscutul. Pe de altă parte, însăși logica internă a știin-

ar® & ■

luind, a căpătat semnificația „concurs de împrejurări". In sensul său actual, conjunctura este un pronostic relativ la evoluția viitoare a evenimentelor ' într-un anumit domeniu, formulat pe baza unei observații a- tente a statisticilor și faptelor, a unei tentative de explicație a evoluției anterioare și a unei prezentări obiective a situației prezente. Dacă un astfel de pronostic i-a interesat din- totdeauna pe oameni. în secolul nostru. cînd progresele științei și tehnicii se succed atît de rapid, se evidențiază din ce în ce mai pregnant importanța — adesea hotărîtoare — a luării deciziilor majore pe baza unei atente examinări a conjuncturii.în cercetarea științifică modernă, nevoia de a studia conjunctura și ds a adapta rapid desfășurarea lucrărilor la concluziile practice ce decurg din acest studiu este mai acută decît Jit multe alte activități umane. Ea este dictată de faptul că peste două milioane de cercetători investighea-

de a fi primul în afiriparea unei idei, în descoperirea unei legi, in a obține și dezvolta realizări noi din descoperirile anterioare.
Desigur, studiile șl analizele con- 

juncturale se dovedesc utile, ba chiar 
absolut indispensabile, în primul rind 
pe terenul investigațiilor aplicative 
și aceasta din rațiuni economice evi
dente. După părerea mea, însăși cer
cetarea fundamentală este mult con- 

de factorii cohjunctu- a susține această afir- suficient, cred, să amin- la faza inițială de docu- de plasare a problemei
diționată 
rii. Pentru rnație este tesc că de montare și în centrul atenției și pînă la examinarea posibilităților materiale de dezvoltare a unei anumite idei, de la aparatura, materialele și mijloacele de calcul necesare și pînă la componența numerică și gradul de calificare a membrilor echipei cu care se lucrează — toate aceste elemente inerente oricărei cercetări, a- plicativă sau fundamentală, aparțin studiului conjunctural. De altfel, o
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9condițiile obișnuite de existență și a unei optimiste rezerve evolutive de viitor. Pentru prima afirmație pledează solicitarea minimă cerebrală și îngustarea treptată a dinamicii neuro-motrice, a limbajului și a relațiilor ideative,' pe măsură ce ne limităm
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îndire
Pentru protejarea lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare din lunca 
Dunării se execută un vast com
plex de lucrări de îndiguire. în 
fotografie : aspect de pe șan

tierul Argeș-Oltenița(Foto : Agerpres)tropologie că evoluția o- mului s-a terminat și că nu sînt de prevăzut modificări esențiale în biologia speciei. Este vorba in primul rind de creșterea posibilă a masei cerebrale, care este limitată permisiv încă de la naștere de dimensiunile bazinului
opinii d* acad- $tefan m|lcu
într-un domeniu de activitate prin specializare sau prin constrîngere socială impusă de conjunctură și de forma de muncă accesibilă.Potențialul evolutiv cerebral ne conduce inevitabil la pasionanta întrebare despre evoluția speciei u- mane în viitor. Cu rare excepții se susține în an-

meii. Este dificil să formulăm un punct de vedere categoric in această problemă, deși după Julian Huxley este posibil ca e- volutia omului să continue prin social-cultural. întocmai cum în antropogeneză condițiile de mediu naturale au determinat procesul complex de evoluție al

speciei umane prin mutații, selecții și adaptări funcționale, mediul social poate determina o nouă etapă în evoluția omului.Este evident că creierul decide succesul sau eșecul acestui proces. Locul principal îl ocupă bineînțeles nu atît creșterea masei cerebrale, posibilă totuși în anumite ționarea tente.Fără a țiile plist, apare evident că folosirea posibilităților cerebrale potențiale este una din căile prin care se va realiza perfecționarea evolutivă a speciei umane.Situîndu-se pe linia inițială a sutelor de mii de ani de evoluție, antrenarea 
și perfectarea capacității 
de gîndire apar ca o mo-

limite, ci perfec- structurilor exis-ne situa pe lamarkismului pozi- sim-

(Continuare în pag. a Il-a) I

caracteristică a revoluției științifice și tehnice contemporane fiind scurtarea considerabilă a timpului scurs de la afirmarea adevărului științific șl pînă la traducerea lui în bunuri materiale utile societății, o mare parte a cercetărilor fundamentale — cele orientate — au în vedere și studiul aplicativ. O demonstrează, printre altele, ‘numeroasele programe -științifice internaționale — de biologie, meteorologie, hidrologie etc. în fond, ele constituie cercetări fundamentale desfășurate în cadrul orientării unui plan general, stabilit tru perioada respectivă și cea diat următoare, pe baza aprecieri a conjuncturii (în sul cel mai larg al acesteise realizează prin efortu-
pen- ime- unei sen- no-

© FUNERĂLIÎLE DR. 
MĂRTIN LUTHER W 
• CONTINUĂ TULBURĂ
RILE ÎN ORĂȘELE ĂME- 
RICĂNEțiuni) și rile comune ale statelor participante și ale organizațiilor membre în Consiliul internațional al uniunilor științifice. Asemenea cercetări urmăresc, desigur, aplicabilitatea pentru a răspunde celor mai stringente nevoi ale umanității, cum ar fi, de exemplu, posibilitățile de a spori resursele alimentare prin cercetări de biologie marină, fertilizarea deserturilor și terenurilor aride etc.

Datorită complexității ce caracte
rizează cercetarea modernă, studiul 
conjuncturii a ajuns astăzi o opera
ție dificilă, întrucît presupune ade
sea analizarea unei investigații ști
ințifice din perspectiva a sute de re
lații, cu mii și mii de aspecte și e- 
lemente variabile ; dar dacă exami
narea acestora este dusă la bun sfîr- 
șit, pe baza unor criterii riguros ști
ințifice, ea constituie o cale de asi
gurare a succesului științific și eco
nomic final.Este clar că din multitudinea factori și elemente de evoluția rora trebuie să se țină seama examinarea conjuncturii, pentru decide asupra căii de investigare a unei idei științifice, un rol primordial revine astăzi criteriului economic. 
Calculul eficienței economice ser
vește atît colectivelor științifice, cit 
și forurilor care întocmesc programul 
de ansamblu al activității forțelor 
științifice naționale, pentru a stimula 
și amplifica eforturile depuse spre 
rezolvarea prioritară a acelor teme 
ce se dovedesc apte de a satisface 
exigențele rentabilității economice. 
Sau, dimpotrivă, de a amina, 
chiar sista 
plieative 
redusă uităm recente, apărute mentală, parte izbutesc să treacă de barajul selecționării pentru cercetarea aplicativă ; dintre acestea, abia două sau trei ajung să stea la baza fazelor ulterioare ale cercetării (stație-pilot, semiindustrială, de dezvoltare, asimilare industrială). Această rată a descreșterii, de la fondul inițial de idei pînă la realizările practice, demonstrează pregnant ce rezervă e- normă este necesară societății pen-

inte- 
tele-

de că- în a

sau 
rezolvarea temelor a- 

eficiență economică 
inexistentă. Să nu potrivit unor studii 
fiecare 100 de idei astăzi în- cercetarea funda- numal aproximativ a zecea

(Continuare în pag. a IV-a)

Tovarășului OLDRICH CERNIK
Președintele guvernului Republicii Socialiste CehoslovacePRAGAStimate tovarășe Cernik,Cu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de președinte al guvernului Republicii Socialiste Cehoslovace, vă adresez, în numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, al poporului român și al meu personal, cele mai calde felicitări și vă urez succes în îndeplinirea sarcinilor de .înaltă răspundere ce v-au fost încredințate.îmi exprim convingerea că prietenia frățească și colaborarea multilaterală dintre țările noastre se vor dezvolta continuu spre binele popoarelor noastre, al unității țărilor socialiste, al cauzei socialismului și păcii în lume.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului 

de Miniștri al 
Republicii Socialiste România

Marți au avut- loc fune
raliile doctorului Martin 
Luther King, liderul populației 
de culoare din Statele Unite, 
laureat al premiului Nobel 
pentru pace. Ore în șir, pe tra 
seul lung de cîțiva kilometri, 
cîntecul grav al pașilor zecilor 
de mii de participant a răsunat 
adine, ca un ultim omagiu a- 
dus memoriei liderului 
graționist. Milioane de
spectatori americani au urmă
rit în fața ecranelor de televi
ziune ceremonia înmormân
tării. In timpul mitingului de 
doliu, pe întreg teritoriul 
Statelor Unite au fost oprite, 
complet sau parțial, activită
țile în școli, mari magazine, 
bănci, la căile ferate.

Din primele ore ale dimine
ții mii de persoane, sosite din 
toate colțurile țării, s-au adu
nat în fața bisericii „Ebenezer", 
unde se afla depus sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui Mar
tin Luther King.

CORESPONDENȚA 
DIN NEW YORK 

DE LA CARL MARIANI

La ceremonia religioasă au 
participat importante persona
lități ale vieții politice ameri
cane, printre care vicepre
ședintele Hubert Humphrey, în 
calitate de reprezentant al pre
ședintelui Johnson, toți candl- 
dații la postul de președinte al 
S.U.A., d-na Jacqueline Ken
nedy, precum și personalități 
de seamă ale vieții artistice.

După terminarea serviciului 
religios, sicriul cu rămășițele 
pămîntești ale dr. King a fost 
urcat pe o căruță trasă de ca- 
tîri. King intenționa să folo
sească cîteva căruțe de acest 
fel în timpul desfășurării 
„marșului săracilor" 
Washingtonului, care 
să aibă loc la sfîrțitul 
luni.

Cortegiul funerar, 
din aproximativ 50 000 de per
soane, s-a îndreptat apoi spre 
Colegiul „Morehouse", unde a 
studiat dr. King ți unde a a- 
vut loc o adunare de doliu.

El a fost înmormîntat 
tr-un cavou din cimitirul 
grilor din Atlanta, unde îna
inte de abolirea sclaviei 
înmormîntați numai 
negri.

Doctorul King a fost victima 
dezechilibrului social ce stră
bate istoria modernă a Ame
rica. Acest odios asasinat 
pune Statele Unite față în față 
cu o realitate împotriva căreia 
liderul populației de culoare 
a luptat cu curaj ji demnitate: 
situația grea a negrilor ame-

asupra 
trebuia 
acestei

format

In- 
ne-

erau 
sclavii

(Continuare în pag. a Vl-a)
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MELIA¥

ORGANIZĂRI
A SATELORE unanimă convingerea că noua organizare administrativ-teritoria- lă răspunde unor necesități obiective privind punerea de acord a schimbărilor survenite în dezvoltarea forțelor de producție cu răspîn- direa lor pe teritoriu și că județele sînt unități complexe, capabile să asigure o mai bună valorificare a surselor materiale și o mai operativă conducere administrativă. Așa cum au fost concepute și delimitate, județele unesc o- rașe și sate în zone viabile, cu largi posibilități de progres inter- susținut, bazate deopotrivă pe tradiții istorice locale, dar și pe relațiile statornicite în dezvoltarea ultimilor ani.Ca aspect teritorial și demografic, județul Iași are un grad de urbanizare scăzut, de 29,01 la sută, deoarece e alcătuit din 466 localități, din care numai două urbane : municipiul Iași, cu o populație de peste 150 000 de locuitori, și orașul Pașcani cu 16 000 de locuitori. Din rest, o singură localitate are peste 5 000 de locuitori, 40 sate — între 2 000—5 000, 269 — între 500—2 000, și 149 sate sub 500 de locuitori. O asemenea situație arată limpede ce importanță trebuie să acordăm alcătuirii comunelor și transformării lor în unități administrative puternice, cu răspunderi depline pentru activitatea lor economică, so- cial-culturală și gospodărească, precum și problemei sistematizării satelor. Devenită celula de bază a organizării sociale, comuna trebuie să includă potențial economic, dotări social-oulturale și condiții moderne de muncă și odihnă .pentru toți locuitorii ei, încadrîndu-se, în același timp, armonios în ansamblul teritoriului județean.Din punctul nostru de vedere, al proiectanților, problema sistematizării sateio.r apare de astă dată într-o lumină nouă și în delimitarea județeană capătă o importanță capitală. De aceea, pentru fundamentarea lucrării complexe ce ne stă în față, propun ca ramurile economiei naționale prezente . în terito-, riu (agricultura, silvicultura, trans- . porturile, gospodărirea 1 cooperația etc.), să : urgent studii economice ■ voltare în perspectivă, ; prilej să fie inventariate j bilele ce ar contribui la afluerea i populației spre acele sate propuse a lua o dezvoltare deosebită. Totodată, cu ajutorul unor organe de coordonare pe plan vertical, să se stabilească o concepție unitară în materie de proiectare și execuție. O asemenea concepție nu trebuie elaborată de la distanță și din birou, ci pornind de la realitatea terenului, ținînd seamă de profundele transformări survenite în ultimele două decenii în viața satelor noastre și de perspectivele deschise acestor localități în actuala e- tapă.Pentru județul Iași, cred că o situație aparte o prezintă satele aflate în unghiul, dintre Jijia și Bah- lui, la nord de Iași și, în general, condițiile de formare a satelor noastre de tip răsfirat, alungit sau tentacular. Paralel cu întocmirea studiilor economice, .echipe complexe, formate din sociologi, etnografi, folcloriști, artiști plastici etc. să lucreze la coroborarea datelor legate de trecutul satelor, tradiții, specific etnografic și folcloric, nota locală și ornamentarea construcțiilor, așezarea și, în general, tot ce contribuie la personalitatea localității respective. Pe această linie nu trebuie uitat că avem sate de care se leagă numele, unor personalități sau evenimente din istoria și cultura noastră (Mirceștii lui Alecsan- dri, Ruginoasa lui Al. I. Cuza, Mi- clăușenii cu castelul Sturzesc, Ver- șenii lui Sadoveanu, Prigorenii lui Neculce, Hermeziu al lui Costache Negruzzi, Corneștii lui Beldiman și D. Anghel, Cotnarii lui Ștefan țel Mare, Cucuteni-Băiceni cu stațiunea preistorică, Poeni cu castelul și parcul etc.), care trebuie ajutate să păstreze cît mai vie memoria oamenilor de .seamă și a e- venimentelor. în privința aceasta, consider nu lipsită de interes inițiativa de a hotărî ca anumite sate mici să devină sate-muzeu, iar în comunele mari să fie create rezer- vații-muzeu, cu scopul de a servi ca mijloc, documentar și termen de comparație pentru generațiile care ne vor urma..în ce privește sistematizarea pro- priu-zisă, ea trebuie să pornească de la fondul construit existent și să aibă în vedere crearea unor centre comunale special dotate, cu Influență asupra satelor și comunelor limitrofe, menite a completa în etapa actuală rețeaua atît de redusă a orașelor și care să aspire în viitor a deveni localități urbane : Tg.' Frumos, Podul Iloaiei, Hîrlău, Bivolari, Răducăneni,D.S.A.P.C. Iași a elaborat pînă în prezent 38 de schițe și studii de sistematizare într-o etapă intermediară și a ales drept comună-mo- del pentru studii Răducănenii. Dar ritmul de elaborare a acestor schițe e departe de a fi corespunzător și aceasta în primul rînd din cauza lipsei de specialiști. Am fost ne- voiți să recurgem la reprofilarea de constructori, topografi, agronomi e,tc. Spre a se înțelege mai bine situația, notez că învățămîn- tul nostru superior pregătește abia din acest an cadre de urbaniști (Facultatea de construcții-București).

I

I

apelor, elaboreze de dez- cu care mo-

Direcția noastră a trecut la organizarea unei grupe de cercetare, ce întreprinde — cu participarea largă a locuitorilor — studii de teren privind forma, alcătuirea, amplasarea, năzuințele, particularitățile și perspectivele satelor din județul nostru. în același timp, pregătim o sesiune științifică în care, pe baza unei tematici fundamentate pe realitățile județului nostru, să dezbatem modul cel mai constructiv de aplicare a principiilor privind sistematizarea satului; vom invita factori competenți și de răspundere din toată țara pentru o cît mai eficace confruntare de idei.Totodată, pentru abordarea științifică a problemei, sugerăm organizarea pe plan central a unor cursuri reduse, simpozioane sau orice forme de învățămînt, în care să fie teoretizată experiența de pînă acum, experiență de mare preț pentru rezolvarea problemelor ce se pun pe plan național. Pe baza consultării unităților din țară, Comisia centrală să elaboreze în timp util criteriile, studiile, cercetările, legislația și actele normative necesare, îneît chiar de la început să dăm muncii de proiectare un conținut sigur aplicativ. Temelia organizării viitoare a satelor noastre trebuie să fie susținută de toate rigorile științifice.
Dr. ing. C. MIHAILESCU 
director al D.S.A.P.C. lași

Scăderea, dispariția auzului este o infirmitate grea. La modul figurat, a- cest fenomen se constată și în rîndurile unor funcționari publici, ba chiar — ceea ce este și mai grav — ale unor conducători de instituții, care la unele sesizări adresate presei de către cetățeni își înfundă u- rechile cu vată, trimițînd ziarului răspunsuri formale, cu convingerea că astfel s-au achitat de obligații. Ei uită sau se prefac că uită obligația primordială cu care îi investește însăși funcția lor : aceea de a fi în slujba cetățeanului, de a traduce acest înalt comandament social într-o practică obișnuită a fiecărei zi de activitate, de contact cu publicul. Uneori, chiar solicitările insistente, repetate ale cetățenilor rămîn fără răspuns. Nu este oare firesc să ne întrebăm cu îngrijorare cît sînt de corespunzători acei care, dintr-o mentalitate străină orînduirii noastre, tac în loc să răspundă cetățenilor ? Consiliul popular al comunei Roșia, județul Bihor, de pildă, ne informează că în repetate rînduri locuitorii au cerut insistent întreprinderii de electricitate din Oradea să întreprindă lucrările de electrificare a comunei, ținînd seama că banii necesari au fost strînși și virați întreprinderii încă prin anul 1964. Asemenea lucrări s-au făcut doar în două dintre cătunele comunei, după care cei de la întreprinderea de electricitate au lăsat totul baltă. Cu toate că satisfacerea cerințelor celor din Roșia era prevăzută, la un moment dat, în cadrul trimestrului IV al anului 1967, „e- lectricienii" nu mai răspund în nici un fel la apelurile acestor cetățeni.La unele sesizări trimise, prin organele de presă, u- nor instituții se primesc răspunsuri mecanice, ca niște reflexe condiționate, în- șiruind, fără a fi necesare, informații de ordin general, sfaturi care nu pot fi urmate. De la un capăt la altul, asemenea răspunsuri

fac cu totul abstracție de sesizarea concretă a cetățeanului, autorii lor conside- rînd, pe semne, că toată arta în materie este să umpli coala de hîrtie cu en- tete și să semnezi peste parafa instituției. La sesizarea lui Gh. Gheorghiu din Iași despre faptul că în magazinele orașului nu prea se găsesc produse alimentare dietetice, Ministerul

bile, al măsurilor luate pentru îndreptarea situației în sensul așteptat de cel ce sesizează o lipsă într-un sector important — doar vorbe goale ! Nu e păcat de timpul pierdut în atîtea verigi — cititor, ziar, minister — cînd, practic, rezultatul acestei mișcări de hîrtii în cîteva direcții Și înapoi este nul ? Iată cum un mecanism atît de prețios, o pîr-

trecut * primit cu regularitate pensia de urmaș cuvenită după decesul soțului ei. Din luna iulie, ca prin farmec, dosarul 2 046 „a dispărut". Interesîndu-se în repetate rînduri, i se răspundea ca o placă : „la 20 ale lunii veți primi pensia". De atunci au trecut multe „20 ale lunii", dar pensia n-a mai sosit. Oficiul pensii Tîrgoviște, căruia redac
P£ MARGINEA UNOR RĂSPUNSURI^ ȘOȘIȚE LA REDACȚIE

Rezolvarea sesizărilor 
să fie încredințată 
unor oameni cu simțul 
datoriei neatrofiat

Comerțului Interior arată în amănunt normele M.C.I. și M.I.A. pentru tranșarea cărnii, recomandă carnea potrivită pentru suferinzi, indică modul ideal de servire în măcelării, informează ce sortimente de preparate și conserve sînt produse din carne albă, ce materii auxiliare s-au folosit pentru prepararea lor, ce conserve de legume se produc etc. O singură explicație lipsește : de ce produsele dietetice se găsesc rar la Iași 1 Deci, în locul explicațiilor plauzi

ghie socială puternică : sesizare — măsuri luate — răspuns cetățeanului, poate fi transformată într-o formă goală, care nu slujește nici instituției respective și, în nici un caz, cetățeanului, implicit societății.Unele instituții ricoșează la sesizare, azvîrlind „bumerangul" înapoi, „spălîn- du-se pe mîini" de orice vină proprie, oricît de reală ar fi ea. Elena Ionete, din comuna Picior de Munte, județul Dîmbovița, ne-a scris că pînă în iulie anul

ția i-a trimis sesizarea, răspunde : „Pînă la data de 31 martie 1968 îi vom trimite la domiciliu prin mandat poștal întreaga sumă ce reprezintă pensia pe perioada 1 august 1967 — 31 martie 1968. Neprimirea la timp a pensiei se datorește susnu- mitei, care nu a prezentat în termenul legal adeverința că fiică sa urmează o școală".Dacă era nevoie de o a- semenea adeverință, de ce nu i-a fost cerută Elenei Ionete sau fiicei ei, care au

tot bătut drumurile ca să lămurească situația ? La urma urmei Ii se putea comunica și la domiciliu a- ceastă „lipsă" a dosarului cu pricina, și să nu se lase să treacă 8 luni în șir, în care femeia nu și-a primit un drept al ei din pricina insensibilității unor funcționari ce se închid în carapacea lor, ignorînd nevoile oamenilor. Asemenea funcționari insensibili trebuie sancționați cu toată fermitatea, spre a fi făcuțl să-și înțeleagă rolul în mecanismul atît de important și complex al slujirii cetățenilor.Numeroși salariați din diferite întreprinderi din Jibou, domiciliați în mai multe comune ale județului Sălaj, au cerut întreprinderii de Transporturi Auto să revină la vechiul traseu al unei curse, potrivit necesității lor de a se deplasa spre întreprinderi’. Schimbarea făcută la 1 martie 1968 în ce privește cursa respectivă contravine fla- ?;rant intereselor călători- or. La cererea înaintată Autobazei Zalău li s-a răspuns : „Vă facem cunoscut că întrucît odată s-a hotărît mersul autobuzelor pe toate rutele, nu mai pot surveni modificări".De ce această îngustime de vederi și inerție birocratică la conducerea Autobazei Zalău, a cărei primă grijă trebuie să fie satisfacerea cerințelor publicului, deservirea lui în condiții cît mai bune, potrivit necesităților și nu unor inspirații de birou ?Se spune că tonul face muzica. Este valabil și pentru răspunsurile la sesizări. Nu este de ajuns să-ți faci datoria și să răspunzi cetățeanului, presei : este important ca funcționarul respectiv să nu uite nici o clipă că trăiește într-o societate civilizată, că este angajat pe locul său de muncă pentru a-i servi pe cetățeni, pentru a fi politicos cu ei, deoarece însuși locul său de muncă corespunde unei nevoi sociale.

De la birourile lor însă, unii își permit, prin răspunsuri date pe un ton nepotrivit, să încerce a „închide gura" solicitanților.La sesizarea lui Ion So
lomon, că la o perie rotativă de măturat marca „Felix", nouă, i s-a rupt chiar la prima încercare un inel de la cauciuc, fabrica producătoare „Metalica" din Oradea răspunde înțepat păgubașului, sub semnătura directorului și a șefului serviciului C.T.C., pe un ton ironic, disprețuitor. Pînă la urmă semnatarii răspunsului dau cetățeanului o serie de „sfaturi" care nu intră de fel în obligațiile conducerii întreprinderii și ale C.T.C, față de cumpărătorii produselor respective, mai ales cînd acestea se defectează, îl informează că i s-au trimis prin poștă două cauciucuri de rezervă. Asta se putea spune de la început unui cetățean care, pentru banii lui, pretinde produse de cea mai bună calitate și este intransigent față de lipsuri pe care, producătorii, indulgenți cu el înșiși și cu unele deficiențe ale muncii lor, înclină să și le scuze cu prea multă îngăduință și ușurință.

★S-ar putea parafraza un cunoscut proverb astfel : spune-mi cum răspunzi la sesizările cetățenilor, ca să-ți spun cine ești. Dar nu este vorba aici doar de reflectare, pe plan restrîns, 
a caracterului unul funcționar public, ci de a te da în petic în sens mult mai larg, arătîndu-ți mentalitatea înapoiată, lipsa de maniere, de politețe, și în consecință, incompatibilitatea cu postul pe care îl deții.Contactul — în scris, ca șl direct — cu publicul, cu cerințele și necesitățile lui, trebuie să fie încredințat numai unor oameni sensibili, apți de a-i asculta pe solicitanți și de a le rezolva prompt, radical, problemele.

Emanoil MIHAILESCU
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In grădina botanică a Universității din Craiova
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NUNTAȘI - o nouă stațiune balneo-terapeuticăPe malul lacului Nuntași din 
nord-estul Dobrogei se dezvoltă 
o nouă stațiune balneo-terapeu
tică. Aici se amenajează o plajă, se delimitează locuri de insta
lare 
etc. 
mol Șiu,ceeași calitate și eficiență tera
peutică cu cel de la Techirghiol. 
De altfel, întreaga extremitate

a corturilor pentru turiști 
Lacul Nuntași are un nă- 
fin, sulfurat, negru-cenu- 

puternic mineralizat, de a-

sudică a complexului de lacuri 
Razelm-Sinoe din această zonă, 
cu o salinitate de veste 15 gr/li- 
tru, cu ape puțin adinei și con
diții avantajoase ale regimului 
heliotern, cu cantități mari de 
nămol, îndeosebi în sudul la
gunei Sinoe, reprezintă o ade
vărată rezervație balneară. Ea 
este întregită de plaja maritimă 
de la Chituc, lată de cîțiva ki
lometri, cu nisip fin, asemănă
tor celui de la Mamaia.

In viitor, pe măsura extinde
rii acțiunilor de 
complexă a acestei 
neare, vor fi luate 
tru valorificarea ei turistică. In 
planul de activitate al Agenției 
O.N.T. din Tulcea se prevede 
ca, încă în anul acesta, traseele 
turistice să fie prelungite in a- ceastă zonă puțin cunoscută pînă 
acum.

exploatare 
regiuni bal- 
măsuri pen-

(Agerpres)

Acțiune și gîndire
(Urmare din pag. I) Tot atît de interesantă este gîndi

rea care se desfășoară în perioadele 
de răgaz, in timpul liber care tre
buie să fie Și unul de reflecție : o 
cale de progres și de amplificare a 
vieții noastre spirituale.în perioadele de răgaz gîndirea re- flectivă se poate desfășura în imobilitate (repaus motoriu) sau în ac

dalitate verificată în progresul indi
vidual și uman in general.Este evident că în epoca noastră omul mijlociu este în competiție cu. mașinile construite de creierele u- mane de performanță. Mașinile lucrează mai rapid, mai exact și mai . _ieftin, dar gîndirea a rămas calitatea țiuni neurp-motorii diferite de cele 
inegalabilă a omului.Definită esențial prin stabilirea de relații între fenomene și prin descifrarea caracterului lor asociativ, cauzal sau probabilistic, gîndirea necesită un intens și prelungit capital mnezic realizat prin înregistrarea lui în neuroni.Gîndirea se desfășoară în creier In permanență cel puțin sub două forme diferite : în timpul oricărei acțiuni mai ales în procesul de muncă și în perioadele de răgaz, de minimă sau absentă activitate neuro- motorie.în prima eventualitate condiția e- sențială este a gîndirii active, participarea detașată de etapele succesive ale unui act motor oricare ar fi el. Un anumit grad de automatizare a gesturilor elementare, care eliberează zonele corticale, ne permite să stabilim noi legături și să descoperim noi înfățișări ale fenomenelor. Dar acest rezultat nu se obține dacă lipsește interesul pentru acțiunea desfășurată și o atitudine activă mentală.Cînd Engels a formulat celebrul său aforism „munca l-a format pe om" s-a referit fără îndoială la a- cest tip de activitate care include participarea gîndirii într-o măsură variabilă după natura ei și a condițiilor în care se desfășoară.

profesionale. Ea se eliberează în a- cest fel de stereotipia gesturilor profesionale, este incitată de factori neprevăzut! și poate stabili noi relații în masa mereu crescîndă a datelor înregistrate anterior ; poate descoperi înfățișări inedite ale fenomenelor și realiza noi asociații, ca într-o noapte cu fulgere, în zonele liminare ale cunoașterii și înțelegerii umane.Deși viața marilor gînditori are o unicitate ce nu poate fi recomandată decît exemplar, putem găsi în desfășurarea ei nenumărate confirmări ale unei activități creative îh perioade de răgaz și rolul fecund al izolării. Aceste exemple pot fi culese din viața, îndeosebi a filozofilor și a creatorilor de orice fel, care au avut nevoie de acest „timp liber" pentru dezvoltarea și rodirea gîndirii. Timpul liber trebuie înțeles mai ales ca o împletire între eliberarea de rutina muncii zilnice și legăturile subconș- țîente formate în sistemul nervos activitatea obișnuită și în afara
★ ■

în ei.
căAr fi o naivitate să credem „timpul liber" generează spontan pentru fiecare din noi gîndirea re- flectivă cu diversele ei variante. Ni

mic nu va apărea pe ecranul conș
tiinței noastre și în jocul ideilor, 
fără existența unui capital mnezio

Cum am intrat pe poar
ta uzinei „Electroputere"- 
Craiova ? Cu delegație.

„Cetatea 
pur și 

pe lingă 
o piatră

în rîndurile de mai jos fiind vorba de niște docu
mente secrete, au acces Ia citit numai și numai 
conducătorii de întreprinderi și instituții. Cu apro
bare specială, și adjuncții domniilor lor. Partea cu 
portarii și castraveții murați însă poate fi citită 
de oricine, fără deosebire de funcție ori grad.

CE SÎNT PORTARII 
ȘI CE VOR EIPortarii au fost inven

tați dintr-o stringentă și 
acută necesitate. Vă în
chipuiți, cred, ce s-ar pe
trece ,într-o întreprinde
re ori instituție fără por
tar. Ar fi un du-te-vino. 
Ar fi... Ce să mai discu
tăm. Laude celui care l-a 
inventat! In marea lor 
majoritate, dumnealor, 
portarii, sînt recrutați cu 
cap, și-ți face plăcere 
cînd .intri în contact cu 
ei. Discută cu dumneata 
civilizat. Iți dau relațiile 
de care ai nevoie și, une
ori, sînt îmbrăcați într-o 
uniformă plăcută. Călca
tă, pusă la punct. Crava
tă, chipiu. In sfirșit, cum 
îi stă bine unui portar. 
Am deschis această pa
ranteză cu înfățișarea 
vestimentară a portaru
lui pentru a sublinia con
trastul dintre ei și cei care sînt ținuți în post 
îmbrăcați în maieuri (ori 
în tricourile de rezervi 
ale portarilor de fotbal), 
papuci de casă și uneori 
se scobesc în nas cînd le 
ceri relații.

In cele ce urmează mă 
voi ocupa însă de mica 
majoritate de portari care 
au fost recrutați fără cap. 
In sprijinul celor ce ur
mează voi veni cu niște 
exemple:

Odată am vrut să intru 
într-o mare instituție din 
Timișoara. Portarul fiind 
vigilent, mi-a cerut un 
document. Am scos din 
port-vizitul meu cumpă-

rat de la Fondul plastic 
un bon de benzină de 90 
octani. Văzîndu-l așa co
lorat (că bonul de 20 de 
litri e colorat) m-a salu
tat și pe deasupra m-a 
condus la lift și a apă
sat chiar el pe butonul 
de apel al ascensorului.

La o altă instituție am 
întîlnit un portar și mai 
vigilent. Nu mi-a dat voie 
să intru fără să-mi com
pleteze un bon de intrare. 
M-a întrebat cum mă 
cheamă. I-am spus nu
mele unui domnitor. Apoi 
m-a întrebat „în ce pro
blemă ?" Sînt daltonist, 
i-am spus eu, și am fost 
chemat în problema culo
rilor. Mi-a completat bo
nul și m-a avertizat ca 
nu cumva să trec și prin 
altă secție și, mai ales, 
să nu mi întorc cu bonul 
nesemnat.

In multe întreprinderi 
am intrat dîndu-mă drept 
„El Zorab", 
Neamțului" ori 
simplu trecînd 
el ca pe lingă 
kilometrică.

Intenționat nu dau nu
mele portarilor jigniți 
mai sus, convins fiind că 
cei în drept vor proceda 
la mustrarea lor. Și ei, 
săracii, n-au nici o vină. 
Dacă au fost recrutați 
fără cap ?

FURTUL
DOCUMENTULUI

SECRET

Deci portarul de aici nu 
este amestecat, nu are nici 
o vină in chestiunea 
furtului documentului se
cret.

Am intrat, cum zic, in 
biroul economistei Virgi
nia Gemescu (șefă de birou, serviciul plan) și am 
discutat ce aveam de dis-

am rezolvaț ce am avut 
de rezolvat la „Electro
putere" am plecat.Si acum să vă dau cîteva amănunte în legături 
cu persoana mea și vă rog 
să le rețineți că au o mare 
tangență cu furtul docu
mentului secret. De cîte 
ori plec în deplasare port

ce atîtea telefoane fulger?
— Ne-a dispărut un do

cument secret. Ne intere
săm de el la delegații 
care ne-au vizitat. Dacă 
se aude sus...

Să nu se creadă că mă 
amestec în problemele 
lor secrete și să-mi um
plu timpul pînă mă va

de fapte și Idei și fără intervenția 
interesului și a tensiunii emoționale. Ne explicăm astfel de ce din miile de muncitori cu capacități Intelectuale asemănătoare, numai un procent relativ redus realizează inovații și descoperiri; de ce din milioane de oameni numai un număr redus descoperă noi fenomene și relații în natură și societate. Capacitatea emoțională dă condiția „termică" gîndirii creatoare.Timpul de reflectare are un rol decisiv în activitatea științifică. Deși avem tot respectul pentru „munca de furnică", în știință ea nu are de- cît valoarea unei acumulări de materiale. Fără etapa rațională care include un timp acordat pentru procesul de reflectare, fenomenele ar ră- mîne consemnate arhivistic, fără logică și aplicabilitate în practică.De fapt timpul de gîndire al sa- vanților trebuie să fie apreciat ca formă a muncii, în care realizarea concretă măsurabilă zi de zi cu o condică de frecvență este imposibilă și incompatibilă cu vasta mișcare potențială a creierului uman de noi valori. Situația toare cu activitatea scriitorilor. creator este asemănă- poeților și a

★Ar trebui poate să dacă capacitatea de gîndire este exclusiv un dar al eredității sau dimpotrivă o rezultantă a educației unor calități potențiale. în majoritatea cazurilor cea de a doua eventualitata este cea mai frecventă.
Capacitatea de gîndire (de reflecta

re) se dezvoltă ca orice însușire a 
creierului uman prin educația mo- 
delantă, prin ceea ce am numit „evo
luția conștientă" spre anumiți para
metri ai personalității umane, prin 
însușirea unei anumite atitudini șl 
mai ales prin concentrarea mentală.Această vastă problematică aduce în discuție rolul învățămîntului de toate gradele, care dezvoltă, pe lingă capacitatea de memorizare, și gîndirea tinerilor. Viața socială prin diversele forme de cultură dezvoltă la rîn- dul ei capacitatea de gîndire și adaugă un gram de «elevație» timpului liber irosit adeseori în preocupări sterile.Poate cea mai potrivită modalitate de a crește capacitatea de gîndire 
este concentrarea mentală, realizată prin atașarea rațională și emoțională de un anumit domeniu sau problemă.Marii creatori în știință, artă șl cultură au practicat conștient sau inconștient această concentrare mentală pentru perioade mai scurte sau îndelungate de timp. Această concentrare dă o forță uimitoare celor mai modeste resorturi ale vieții noastre spirituale, prin proiectarea imaginativă a relațiilor de idei, a faptelor sau personajelor.

★întreaga problematică expusă susține convingător calitatea oricărei forme de muncă dacă în ea se introduce cît de puțină gîndire activă. Acest minim evită rutina, descurajarea și aservirea omului de către mașină. Dezvoltată, indiferent de natura muncii, gîndirea activă generează descoperirile ori invențiile care duc înainte cunoașterea naturii și progresul tehnic.Este tot atît de evident că reflectarea asigură dezvoltarea personalității noastre prin asimilarea logică și emoțională a realității, prin tensiunea unei vieți interioare, mereu vie, mereu hrănită de mișcarea ideilor și de contactul cu înfățișările concrete ale lumii.Dar pentru toate acestea societatea trebuie să asigure condițiile de existență și de dezvoltare a gîndirii în procesu) de muncă și în afara lui. Timpul de reflectare în afara orelor de muncă este o parte integrantă a timpului de „umanizare" prin actualizarea Imensului potențial cerebral al speciei noastre.Dezvoltarea gîndirii se înscrie în linia evolutivă a omului, care de la apariția lui pe pămînt s-a ridicat de pe treptele inferioare ale abilității manuale la gîndirea rațională capabilă să înțeleagă universul și propria lui existență.

ne întrebăm

că mărfurilor cumpărate și, culmea, ne-au somat:
— Scoateți-vă pălăriile! 
Cei care aveau pălării 

s-au executat. Au trecut 
pe la fiecare în parte și le-a deșertat cele cumpă
rate în pălărie. Ambala
jele le-au confiscat. Eu 
eram cu capul descoperit 
și tuns proaspăt. Mi-au 
turnat castraveții murați 
în brațele încrucișate. 
Că așa priveam scena, cu 
brațele încrucișate.

— Ce-o fi cu ăștia ? Or 
fi scăpați acum de la 
Mărcuța ? Mi-am retras 
imediat presupunerea 
pentru că pînă la urmă am recunoscut pe unul 
dintre indivizi. Era un 
om serios. Lucrează la 
Direcția tehnică din Con
siliul popular județean 
provizoriu Ilfov. După ce 
au confiscat vreo două 
brațe, de ambalaje m-am dus la el și l-am întrebat:

— Ce-a fost cu strechea 
asta pe voi ?

— Eo chestie grozavă. 
Ambalajele astea stnt niș
te documente secrete.

— Ei! Și cum au ajuns 
pungi ?

... ---------- ,— — Sînt copiile unor do-
neală. M-am dus în Piața cumente secrete. Tre

buiau arse și această sar
cină i s-a dat inspectoru
lui C. Clonaru. Acesta 
le-a urcat într-un micro
buz și a plecat cu ele spre 
casă (!) să le ardă. In loc 
să le distrugă, documen
tele au ajuns în Piața 
Matache, ca... hîrtie pen
tru pungi.— Ești drăguț să-mi a- 
răți și mie ambalajul în 
care cumpărasem cas
traveții 7

vrut să las impresia 
sînt neserios.

CASTRAVEȚII 
MURAȚI

Un „grătar" fără cas
traveți murați s-ar ase
măna cu un Paris fără

Portarul,
secrete și castraveții 
murați foileton de Nîcuță tânase

cutat. In toiul discuției 
noastre însă a venit șeful 
dumneaei, Costică Ioniță, și i-a spus subalternei:

— Te duci și-mi aduci 
din seif dosarul secret 
nr... Si i-a atras atenția 
să sigileze seiful și la 
scoaterea dosarului secret 
și la...

Dumneaei s-a scuzat 
față de mine pentru cîteva minute, și eu, ca să nu mă plictisesc, am citit 
ziarul. A adus dosarul se
cret, i l-a înmînat șefului 
sub semnătură de primi
re, și noi ne-am continuat ’ ” cu. La am șe- tot 

pn-

discuția în legătură 
niște transformatoare, 
un alt moment dat, 
fost întrerupți tot de 
ful dumneaei, care 
sub semnătură de [ 
mire i-a înapoiat docu
mentul secret. După ce

cu mine două mape și 
multe, foarte multe ziare 
și reviste. Unele le citesc, 
altele... Dar le port cu 
mine. Sub braț. După 
vreo zece zile am dat din 
nou pe la „Electroputere". 
Biroul plan parcă era in 
doliu. Virginia Gemescu 
era fiartă. Costică Ioniță, 
șeful dumneaei, parcă fu
sese laminat din greșea
lă. Așa se subțiase, în 
zece zile. Si prinsese o cu
loare soră cu moartea. 
Telefoanele zbîmîiau și cereau fulger Constanța, 
Tr. Măgurele, București.

— Ce se petrece aici, 
am întrebat eu văzînd că 
nu mă bagă nimeni în 
seamă.

— A dat o mare neno
rocire peste noi, mi-a spus 
șefa biroului.

Ce nenorocire ? Si de

băga cineva în seamă, am scos din vraful de 
ziare și reviste pe care-l port întotdeauna cu mine, 
revista „Urzica". Odată 
cu revista am scos și un 
dosar cu vreo 32 de file. 
M-am uitat pe copertă 
și-am strigat:

— Anulați convorbirile 
fulger! Inveseliți-vă, 
bucurați-vă, uite dosarul! 
Asta e ? L-am luat din 
greșeală cînd am fost a- 
cum zece zile pe la dum
neavoastră.

După ce le-a venit ini
ma la loc, după ce au în
chis dosarul secret în 
seif și, mai ales, după ce 
l-au sigilat mi-au zis :

— Ești un gură-cască 
dom’le. ,

Am vrut să le spun de la obraz : „cine zice, ăla 
dar am renunțat. N-am

turnul Eiffel, cu un foileton fără satiră și umor, ori cu un stilou fără cer-
Matache să-mi cumpăr, de la un particular, cS la 
ei găsești castraveți mai 
buni, un kilogram de 
castraveți murați. Am dat 
banii, am luat marfa, 
n-am făcut nici zece pași. Dintr-o mașină au cobo- rît vreo patru indivizi și au început să-i „pescuiască" pe cei care cum
părau castraveți murați, 
nuci, ori varză murată de 
la particulari.

— Ce-or avea cu noi ? Era un proiect cu tema: 
ne-am întrebat în șoaptă „Alimentarea cu avă și cei „vinovați". canalizarea S.M.T.-ului

După ce ne-au stfîns Dosar nr‘ 5 ^er
pe toți, indivizii au tre- De aia e bine să cum- 
cut pe lingă fiecare, peri castraveți murați la 
ne-au cercetat ambalajul borcan... N-ai probleme.
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aruncat

Problema calității hîrtiei pentru ziare, reviste și alte tipărituri a fost examinată în mai multe rînduri, în ziarul nostru. Ultima dată, la începutul lunii noiembrie anul trecut, a fost publicat articolul intitulat: „Ce nu mai poate să rabde hîrtia..." Cu- prinzînd principalele concluzii desprinse din discuțiile la o masă rotundă organizată de redacția ziarului „Scînteia" — la care au participat reprezentanți ai editurilor, întreprinderilor poligrafice, Ministerului Industriei Chimice, fabricilor de hîrtie, Ministerului Economiei Forestiere, O- ficiului de Stat pentru Standarde — articolul preciza că, datorită deficiențelor care s-au acumulat de-a lungul anilor în ramura industriei producătoare de hîrtie, se fabrică cantități importante de hîrtie pentru ziare, cărți și reviste care, din punct de vedere calitativ, nu satisfac cerințele îndreptățite ale întreprinderilor poligrafice. In cuvîntul lor, producătorii de hîrtie au recunoscut toate aceste deficiențe, promițînd că se vor strădui să caute și să aplice cele mai eficiente soluții pentru ca, în cel mai scurt timp posibil, poligrafia să înregistreze în „contul" său mult doritul plus de calitate. însuși adjunctul ministrului industriei chimice, ing. Ștefan Kiss, participant la discuții, sublinia atunci: „Eu nu fac promisiuni, ci exprim angajamentul că pînă la sfîrșitul anului (n.n. este vorba de anul 1967) vom schimba a- cest climat, îmbunătățind ritmicitatea livrărilor și calitatea producției de hîrtie. La o nouă întîlnire a noastră, a cărei dată aș propune să fie fixată chiar spre sfîrșitul anului, am curajul să afirm că vom sta cu fruntea sus față de situația ce s-a desprins din discuția de aici, care pentru industria chimică nu a fost deloc plăcută".Cea de a doua întîlnire a factorilor amintiți nu a mai avut loc. Și nu din cauză că am fi uitat de propunerea formulată de tov. ing. Ștefan Kiss, ci din simplul motiv că am considerat necesar să lăsăm să trea- /că un timp mai îndelungat, pentru ca întreprinderile producătoare de hîrtie să aibă realmente posibilitatea să determine un progres în ce privește îmbunătățirea calității producției. Poate că am mai fi amînat cu încă alte cîteva luni readucerea în discuție a acestei chestiuni extrem de importante dacă, în urmă cu cîteva zile, n-am fi fost sesizați de tov. Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă — for care tutelează activitatea întreprinderilor poligrafice, că nu s-a schimbat aproape nimic în evoluția calității hîrtiei, de la data dezbaterilor la „masa rotundă". Concluzia pe care am desprins-o din nota trimisă redacției este următoarea:,c.u .-excepția cî- ••••torva deficiențe 'iegatefi«de. finisajul hîrtiei de ziar pe care Fabrica de hîrtie Bușteni le-a înlăturat în acest interval de. timp, nu s-a realizat nimic în plus față de situația anterioară ; mai mult chiar, șorturi de hîrtie de care, în parte, întreprinderile poligrafice și editurile erau mulțumite acum șase luni, azi se livrează la un nivel calitativ cu totul necorespunzător.Să analizăm faptele. începem cu beneficiarii. In fond, ce reproșuri fac ei, la ora actuală, întreprinderilor .furnizoare de hîrtie ? La laboratorul central al Combinatului poligrafic „Casa Scînteii", am discutat timp de- aproape 3 ore cu tov. ing. Nicolae 
Ciobanii. Răsfoind un teanc impozant de buletine de analiză, întocmite în ultima lună, el ne-a sintetizat următoarele : „Hîrtia offset A și hîrtia de scris 1 A ni se livrează de Combinatul de celuloză și hîrtie Brăila fără să fie sortată, cu mari diferențe de nuanțe, cu structură neuniformă, cu diferențe mari de gramaj, în formate mai mici decît cele prevăzute în standarde și cu un satinaj total necorespunzător ; hîrtia offset B, produsă de fabricile din Bușteni și Piatra Neamț, continuă să aibă diferențe de nuanță, impurități mai mari decît admite STAS-ul și o structură neuniformă. Nici în ce privește calitatea hîrtiei de tipar adînc pentru reviste, nu s-a realizat nimic. Din acest punct de vedere, cele mai mari greutăți ni le face tot combinatul brăilean. Pot afirma cu certitudine că hîrtia de tipar adînc tip A produsă de C.C.H. Brăila este necorespunzătoare sub aspectul caracteristicilor ce definesc acest sort de hîrtie : netezimea și luciul, structura, gradul de alb, gramajul. La hîrtia de tipar adînc tip B, fabricată la Prundul Bîrgăului, se remarcă aceleași deficiențe, Ia care se adaugă slaba rezistență a unor loturi",Tov. Nicolae Nicolae, tehnician Ia rampa de recepție a hîrtiei, aflat de față, ține să facă cîteva precizări suplimentare : „Noi, recepționerii,ne-am transformat în adevărați vînă- tori. Trebuie să fim cu ochii în patru pentru a nu fi trași pe sfoară.. Mă refer, îndeosebi, la hîrtia care ne vine de la C.C.H. Brăila. Cantitățile respinse le trimitem fabricii cu mașina. După puțin timp, aceleași suluri de hîrtie, mascate bineînțeles, ne sînt reexpediate cu vagoanele. Multe vicii sînt însă ascunse și nu se observă decît în tipografie. De regulă, 20—25 la sută din hîrtia livrată de C.C.H. Brăila o refuzăm. Chiar acum am respins 7 suluri de hîrtie, din 24 cîte ne-au fost trimise într-un lot".Tot din discuția cu cadre tehnice din combinatul poligrafic am aflat că deficiențe de finisare — ce-i drept cu mult mai puține ca la C.C.H. Brăila — au apărut în ultimul timp și la hîrtia livrată de fabrica Prundul Bîrgăului (suluri cu ștraif și capete moi). Ni s-a spus, de asemenea, că hîrtia de scris 1 A livrată de fabrica din Palas — Constanța are varietăți de gramaj de la coală la coală, cît și diferențe pronunțate de încleiere pe aceeași față a hîrtiei, de la față Ia față și de la coală la coală. Diferențe de nuanță, cît și netezimi sub limită se impută și hîrtiei livrate de C.C.H. Călărași.

★Intrucît cele mai multe din neajunsurile semnalate s-au referit la calitatea hîrtiei produse la C.C.H. Brăila, ne-am deplasat la această unitate. Cînd am expus observațiile beneficiarului, atît directorul tehnic, ing. Gheorghe Borhan, cît și inginerul șef, Ion Săcuiu, au răspuns categoric : imposibil. Față de acum 6 luni calitatea hîrtiei noastre s-a îmbunătățit considerabil. Desigur, ea nu a ajuns la nivelul standardelor, dar ar trebui să se țină seama că noi fabricăm hîrtie pentru tipar adînc abia de
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cîteva luni. Am adus îmbunătățiri e- sențiale la unele faze tehnologice și sperăm ca rezultatele să se vadă cit mai curînd.— Deci, aspectele de fond ale calității hîrtiei, cele care condiționează caracteristicile de imprimabilitate, sînt încă nerezolvate.— întocmai ! Cît privește pe cele de finisaj, ele au fost rezolvate în bună parte și noi urmărim continuu evoluția calității din acest punct de vedere.Ne oprim aici cu relatarea de la Brăila. Oricît am încercat să intrăm mai adînc în fondul problemei, ne-am lovit repetat de răspunsul: „Am luat măsuri serioase14, „sînt în curs de a- plicare măsuri", „trebuie să se țină seama că facem mari eforturi" etc. etc. Am reținut și faptul că conducerea C.C.H. Brăila se consideră persecutată și tracasată pe nedrept de către principalul ei beneficiar, Combinatul poligrafic „Casa; Scînteii*'.Nu am înțeles temeiul acestei acuzații. Dar chiar din discuțiile cu inginerul șef al combinatului brăilean a reieșit că el însuși a constatat la fața locului, urmărind comportarea în procesul de tipărire a două loturi de hîrtie livrate Combinatului poligrafic, că 60 la sută și, respectiv, 67 la sută din timpul irosit prin oprirea rotativei se datorește calității necorespunzătoare a hîrtiei.' Se reproșează, de asemenea, conducerii Combinatului poligrafic că nu înțelege să colaboreze în luarea de măsuri reciproce pentru îmbunătățirea’procesu- ltii de producție, ă manipulările: și transportului bobinelor de hîrtie. Dar atunci cînd reprezentanții C.C.H. Brăila sînt chemați să vadă „pe viu" ce neajunsuri provoacă nerespectarea contractelor și a prevederilor din standarde, de fiecare dată vin alții, care ori nu recunosc defectele, chi dacă ele sînt de netăgăduit, ori Ie recunosc, dar dau din umeri spunînd că nu au fost împuterniciți să rezolve problemele.Am mutat apoi centrul investigațiilor la Ministerul Industriei Chimice : „Sînt surprins de ceea ce aflu — ne-a spus adjunctul ministrului industriei chimice, ing. Ștefan Kiss. De la discuția din toamnă, nu am primit din partea întreprinderilor poligrafice nici cel puțin o reclamație privind calitatea hîrtiei".— Dispunem de numeroase exemple care atestă slaba cglitate a multor sortimente de hîrtie.— Poate că exemplele pe care le cunoașteți se referă la producția de hîrtie din lunile ianuarie și februarie a.c., cînd fabricile de hîrtie au întîmpinat serioase greutăți în ce privește aprovizionarea cu materii prime corespunzătoare. De aceea și calitatea hîrtiei a fost mai slabă. Trebuie însă să rețineți că s-au luat măsuri de îmbunătățire a acesteia.Diferite chestiuni care-și așteptau rezolvarea l-au împiedicat pe adjunc»

tul ministrului să extindă fondul discuției. Ne-a cerut, în schimb, să-i lăsăm în scris toate problemele pe care intenționam să îe dezbatem, pentru a putea să ne dea un răspuns . mai amplu — tot în scris. Două zile mai tîrziu am primit la redacție răspunsul promis. Conținutul lui însă ne-a decepționat! In cea mai mare parte se resping observațiile beneficiarilor. Ce se desprinde, în esență, din nota trimisă : reclamațiile privitoare la hîrtia offset A și la hîrtia de scris tip 1 A fabricată la C.C.H. Brăila nu sînt întemeiate, nu există livrări din aceste sortimente în litigiu ; aspectul de imprimare la hîrtia de ziar este cel prevăzut în STAS (n.n. deci, nici aici nu se poate reproșa nimic) ; calitatea mucavalei este corespunzătoare ; în ce privește hîrtia de tipar adînc, cifrele indicate de beneficiar pentru ilustrarea proporției de hîrtie necorespunzătoare sînt exagerate și nu reflectă realitatea ; e adevărat, caracteristicile de tipărire la acest ultim sort de hîrtie variază din cauză că instalațiile de la C.C.H. Brăila sînt încă în perioada de a- tingere a parametrilor proiectați; manipularea hîrtiei de către beneficiari este necorespunzătoare, iar cu metodele de recepție pe care delegații Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă le practică pe rampa de descărcare nu sîntem de acord ; am constatat, de asemenea, că hîrtia nu este folosită de beneficiari în ordinea livrării și că se fac reclamații pen- 4i’,Uî, ioturi de.. hîrtie. iliyraiă de Unulț timp. Patru pagini sînt'.urripluter cu astfel de justificări.Riposta atît de „energică" din partea Ministerului Industriei Chimice ne-a determinat să revenim la beneficiar. De astă dată ne-am deplasat in secțiile de fabricație, în depozitul de hîrtie și la rampa de descărcare. „Aproape nu este lot de hîrtie de scris livrat de C.C.H. Brăila în care să nu găsim, zeci de coli sfîrte- cate, cu oblicitate sau mai mici decit indică STAS-ul. în februarie, de e- xemplu, din 80 000 de coli, o mie de kg au fost brac — ne-a spus cu a- mărăciune tov. Constantin Ilîrceanu, șeful atelierului de debitare de la secția tipar înalt. Despre diferența de nuanță și satinaj nici nu mai vorbesc". Ni se arată balotul 283 cu hîrtie de scris 1 A fabricată în ziua de 
6 martie a.c. la C.C.H. Brăila. O muncitoare verifică foaie cu foaie. Lîngă ea erau aruncate numeroase coli defecte.Coborîm în depozite. Zărim stivele de mucava. Cea mai mare parte este puternic ondulată. Și aceasta va trebui să treacă prin mîna unui sorta- tor, înainte de a intra în fabricație. Tov. Ion Nistor, brigadierul magaziei II suluri, ne copleșește cu exemplificări de produse proaste. Ne precizează că are zeci de tone de hîrtie care nu poate fi utilizată din cauză că bobinajul este slab sau că

pe capetele bobinei a fost clei. Mergem apoi, la rampa de des- I cărcare. Aici găsim refuzate alte cîte- i va zeci de suluri. Bunăoară, sulul nr.67 — fabricat în ziua de 13 martie | a.c., tot la Brăila — are murdărit cu , clei unul din capete. Practic deci este i inutilizabil. Tot de la aceeași întreprindere, sulul 238 cu data de fabri- 1 cație 28 martie este respins din cauza l bobinajului extrem de slab, a ștrai- fului și a lipiturilor executate negii- | jent. .In una din secții urmărim tipărirea revistei „Cutezătorii". „In apro- | ximativ patru ore de cînd funcționează rotativa am dat peste 320 de kg maculatură — ne spune mașinistul ' 
Nicolae Ionașcu. Chiar cînd discutam cu el a intervenit o defecțiune. în sulul de hîrtie care se afla pe mașină a apărut răzleață o bucată de hîrtie de circa 3—4 m care a blocat mașina. Din cauza acestei opriri s-au rebu- tat aproximativ 370 de reviste. După j alte 4 minute, a survenit o nouă o- prire. Apăruse un ștraif, din prici- | na căruia hîrtia se s'fîșia în procesul de tipărire. Rugăm să se desfășoare încet o parte din sul. Pe su- | prafața hîrtiei distingem veritabile I găuri, discontinuități în depunerea j materialului, care sînt tot atîtea prilejuri de rupere a hîrtiei. în cele din I urmă sulul a' trebuit să fie scos de pe mașină și- introdus altul nou. Bi- 1 neînțeles, pe sulul aruncat au mai ră~ I mas alte cîteva zeci de kg de hîrtie 1 neîntrebuințată. întreruperea a durat 25 de minute, iar rebutul total a mă- , surat peste o mie de reviste.Șirul exemplelor ar putea continua. Socotim însă că cele redate sînt suficient de multe și de convingătoare pentru a ne permite să ajungem și noi la concluzia la care beneficiarul de hîrtie ajunsese de fapt mai înainte — și anume că în domeniul calității hîrtiei nu s-a produs nici o schimbare esențială față de acum 6 luni. Mai mult decît atît, se observă o înrăutățire a calității la unele sorturi de hîrtie, în ciuda asigurărilor care ni s-au dat că în fiecare întreprindere producătoare de hîrtie s-au luat măsuri radicale pentru îndreptarea situației.Cert este că factorii răspunzători din întreprinderile producătoare de hîrtie, ca și din Ministerul Industriei Chimice se complac în situația de a ignora cerințele legitime ale întreprinderilor poligrafice și de a le arunca acestora în ochi, cu orice prilej, avalanșe de angajamente de paradă. Aceștia se simt profund ofensați, încercînd chiar să argumenteze că de fapt lor nu li se poate imputa nimic, că problema calității hîrtiei ai fi de fapt o falsă problemă, prin care beneficiarii urmăresc să obțină unele avantaje materiale. Da, pînă aici merg... deducțiile acestor importanți factori de răspundere ! Nu au amintit însă nimic despre restanțele care se acumulează lună de lună. Numai C.C.H. Brăila a rămas datoare cu circa 140 t hîrtie de tipar adînc.Explicația acestei stări de lucruri trebuie căutată în slabul spirit de .exigență care stăpînește munca fac- "foA'âldt-de TSspuirat?i%' ‘i'ârttifrad hîrtiei și celulozei. între realitate și părerile cadrelor de conducere din unele întreprinderi și ale factorilor din minister care coordonează acest sector este o mare discrepanță. In loc să se pătrundă de gravitatea situației negative care persistă, din partea conducerii Combinatului de celuloză și hîrtie Brăila și a adjunctului ministrului industriei chimice, ing. Ștefan Kiss, am primit răspunsuri care prezintă un tablou roz, liniștitor. O asemenea atitudine nu constituie o garanție că, cel puțin în momentul de față, există conturat un program eficient de măsuri pentru înlăturarea lipsurilor, dat fiind caracterul presant al situației care s-a creat în legătură cu calitatea hîrtiei pentru ziare, reviste și cărți.In articolul publicat în noiembrie anul trecut a'm solicitat conducerii Ministerului Industriei Chimice să dea un răspuns precis la întrebarea : ce măsuri se vor lua și cînd se va îmbunătăți calitatea hîrtiei pentru ziare, reviste și alte tipărituri ? în- trucît redacția n-a primit un răspuns satisfăcător la această întrebare și el nu s-a desprins nici din investigațiile recente, întrebarea rămîne valabilă.

Ioan ERHAN
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Cuptoarele de ardere a clincherului de la Fabrica 
de ciment din Fieni, județul DîmbovițaFoto : M. Andrcescu

(Urmare din pag. I)

Pe șantierul fabricii de articole de sticlărie din București Foto : Gh. Vințilă

A MINELOR DIN BAZINUL
POIANA RUSf'AI

în bazinul Poiana Ruscăi, de unde se extrage 
mai mult de jumătate din producția de minereuri 
feroase a țării, au intrat în funcțiune două abata
je noi de mare capacitate. Concomitent, se lucrea
ză la extinderea galeriilor din cadrul minei noi 
Ghelar-est, cu încă 5 km, ca și Ia mărirea capaci
tăților de extracție a minei Teliuc-est care a atins 
parametrii de producție stabiliți pentru 1969. A 
crescut gradul de mecanizare la exploatarea Ghelar, 
prin introducerea în subteran a 3 mașini de încăr
cat de mare capacitate și a unui screper, fapt care 
a influențat ridicarea randamentului cu 2—3 tone 
minereu pe post, în abatajele mecanizate. Lucră
rile de dezvoltare și modernizare a minelor din a- 
cest bazin sînt menite să pună în valoare noi re
zerve și să sporească producția, pînă Ia sfîrșltul 
cincinalului, cu peste 400 000 tone de minereu.

Rezultate apreciabile s-au înregistrat și în direc
ția valorificării metalurgice a minereului. Astfel, 
datorită perfecționării tehnologiei de prăjire și se
parare magnetizată, la uzina de preparare, unde în
treaga producție brută a bazinului este prelucrată 
și transformată în concentrat feros, s-au redus chel
tuielile cu 7 Iei pe tonă, față de anul trecut, iar va
loarea reală a concentratului livrat furnalelor este 
mai mare cu 8,5 Iei pe tonă, decît cea prevăzută 
pentru anul 1970.

CU CEI HARNICIRecent, întreprinderea a- gricolă de stat Lehliu, unitate cu pondere cerealieră, a fost distinsă cu steagul și diploma de fruntașă pe ramură. Distincția este binemeritată. Și iată de ce. De mai multi ani aici s-au obținut rezultate bune în sporirea producției și reducerea prețului de cost, rezultate care au devenit 'mult mstl'- evidente- anul' trecut, după reorganizarea agriculturii de stat. De a- ceea merită reliefată experiența muncitorilor și specialiștilor de la această întreprindere.Situată în cîmpia Bărăganului, I.A.S. Lehliu dispune de 13 500 ha teren și este organizată în 7 ferme vegetale și 5 ferme zootehnice, conduse de oameni harnici și priceput!. Anul trecut, în planul de producție s-a prevăzut să se obțină un beneficiu de 8 900 000 lei. Prin noua formă de organizare a unităților agricole de stat în întreprinderi agricole puternice s-au creat condiții și mai bune de sporire a producției la hectar, de reducere a cheltuielilor și de obținere de venituri și mai mari față de cele prevăzute. Specialiștii și lucrătorii din I.A.S. Lehliu au folosit din plin aceste condiții și au înscris în bilanțul unității rezultate demne de remarcat. La cultura griului s-a obținut de pe cele 5 550 ha o producție medie de 3 806 kg la hectar, față de 2 910 kg cît a fost planificat; la floarea- soarelui s-a strîns cîte 2 400 kg la ha de pe o suprafață de 2 070 ha. iar la porumb — 3 880 kg de pe o suprafață de 2 045 ha. Producții mari s-au obținut și în zootehnie. Toate acestea, conjugate cu o gospodărire chibzuită a fondurilor bănești, au dus la beneficii de peste 18 milioane de lei, adică cu încă o dată mai mult fată de prevederile planului de producție, ceea ce a situat u- nitatea fruntașă pe ramură.Care sînt totuși căile care au dus la obținerea acestor rezultate ? Din cele discutate cu Alexandru Bo- bică, tehnolog șef al întreprinderii, s-a desprins concluzia că ele depind. în

primul rînd, de noua formă de organizare a întreprinderii pe baza princir piilor elaborate de plenara C.C. al P.C.R. din martie 1967. La acestea se adaugă capacitatea și priceperea șefilor de fermă de a organiza munca, de a gospodări bine fondurile și mijloacele de producție pe care le au la dispoziție, Tehnologul șef ’ a -mah-precizat dih - cei 12 șefi de ferme 8 au o vechime între 5—12 ani în unitățile agricole de

gunoiului de grajd în platforme etc., lucrări ce se efectuau în trecut cu zi- lieri, sînt făcute acum de mecanizatori, conducători de atelaje șl alți sala- riați ai fermelor. In felul acesta, se fac însemnate e- conomii de timp, forță de muncă și de fonduri bănești. De precizat că sume mari de bani se cheltuiau înainte numai cu transportul oamenilor aduși din alte localități.Inițiative valoroase auDIN EXPERIENȚA LEHLIUI.A.S.
stat. La toate acestea se a- daugă cointeresarea oamenilor în sporirea producției, care a dus la aplicarea în practică a unor inițiative valoroase. Prin alegerea timpului optim de recoltat și printr-o mai bună reglare a combinelor, fermele Dîlga și Dormărunt, de e- xemplu, au obținut o producție de grîu cu indici calitativi superiori. Fermele amintite au livrat, în condiții bune, 5 800 t de grîu la export și au obținut în plus 650 000 lei. O inițiativă, aparent simplă, a fost aceea că la presele de balotat paiele s-au legat platforme confecționate din• deșeuri de seîndură sau placaj pe care s-au depozitat baloți de paie. A- ceasta a dus la reducerea forței de muncă, a mijloacelor de transport și s-au adăugat la sacul cu beneficii încă 67 000 lei. E puțin față de beneficiul obținut pe întreaga întreprindere agricolă, dar s-a economisit și nu s-a risipit. S-au folosit cuplaje de a- gregate la semănat și recoltat, ceea ce a făcut să se reducă cu 40 la sută cheltuielile la lucrările respective. S-a extins mecanizarea recoltatului la cultura florii-soarelui. O seamă de operațiuni privind manipularea produselor, administrarea îngrășămintelor, combaterea dăunătorilor, strînsul și depozitarea

fost aplicate și în sectorul zootehnic. Din practica a- nilor trecuți lucrătorii din I.A.S. Lehliu au tras învățăminte prețioase. Pe lîngă animale din raae valoroase cu producții mari, este necesar să se asigure o hrană bună, din belșug. în această direcție și-au îndreptat atenția șefii de fermă. După ce au stabilit suprafețele necesare cultivării furajelor, cu multă chibzuință pentru a nu se face risipă de teren, au administrat îngrășăminte chimice și naturale după necesitate. O atenție deosebită s-a a- cordat recoltării furajelor la timp, cînd conțin mai multe vitamine și teine. Pentru a obține ximum de randament, de fermă au schimbat tinația unor furaje, fără a diminua însă rațiile atît sub aspect cantitativ, cît și calitativ. O parte din lu- cernă, prevăzută inițial pentru fîn. a fost oprită de sămînță, care a fost valorificată cu rezultate mai bune, iar o suprafață de teren cultivat cu porumb pentru siloz a fost oprită pentru boabe. Pentru o mai bună eficientă economică, șefii de ferme au folosit în hrana animalelor furaje mai ieftine : gozuri de cereale, resturi de plante tehnice, au însilozat cu rezultate bune produse secundare. Majoritatea lucrărilor necesare producerii

cele pro- ma- șefii des-

furajelor au fost făcute de către salariații fermelor zootehnice, făcîndu-se în felul acesta însemnate economii. Au fost revizuite normele de îngrijire a animalelor care nu mai corespundeau realității, iar printr-o mai bună cointeresare a oamenilor, s-a mărit numărul de animale pe îngrijitor. Printr-o îngrijire și hrănire mai bună s-a a- juns ca, la unele ferme, numărul animalelor pentru carne de calitatea I să sporească de la 75 Ia sută la 90 la sută. Toate aceste măsuri și inițiative puse în valoare au dus la succesele amintite, la titlul de întreprindere fruntașă pe ramură, iar în curînd lucrătorii din ferme vor primi premii în funcție de aportul adus de fiecare la sporirea producției și la obținerea de beneficii. Fondul de premiere se ridică la cîteva milioane lei.Succesul din anul trecut 
a creat un suflu nou în rîndul lucrătorilor din I.A.S. Lehliu, care au pornit, în acest an, cu entuziasm sporit la muncă. El și-au propus să folosească cu chibzuință experiența dobîndită și să obțină rezultate mai bune. Pentru realizarea sarcinilor sporite de plan care le revin a- nul acesta, au fost făcute o seamă de pregătiri. Toată suprafața de teren necesară pentru semănatul culturilor din această primăvară a fost arată și fertilizată din toamnă, în timpul iernii s-a continuat fertilizarea solului, cerealele păioa- se au fost semănate în condiții optime și se dezvoltă bine. Tot în timpul iernii au fost puse la punct toate tractoarele și mașinile a- grlcole ce vor lucra în a- ceastă primăvară. S-a sta' bilit programul de fertilizare și ierbicidare a culturilor. Pînă acum au și fost administrate îngrășăminte azotoase pe 8 750 ha și s-au semănat 3 600 ha cu mazăre. lucernă, ovăz, sfeclă de zahăr, borceag, floarea-soa- relui șl porumb. Sînt asigurate toate condițiile ca rezultatele din acest an să nu fie cu nimic mai prejos decît cele din anul trecut.

Florea CEAUȘESCU

să frîneze Inițiativa și munca între
prinderilor.Activitatea noastră zilnică confirmă pe deplin aprecierea cuprinsă în expunerea tovarășului Nicolae Ceaușescu la recenta consfătuire de .. la Comitetul Central al P.C.R. și a- nume că nici un cadru organizatoric nu rezolvă de la sine problemele. Hotărîtor pentru înfăptuirea măsurilor stabilite de Congresul al IX-lea și Conferința Națională, pentru asigurarea mersului rapid înainte în toate sectoarele societății noastre, este felul în care organele de partid și de stat, organizațiile de partid, comuniștii vor ști să muncească, să-și ducă la îndeplinire sarcinile ce le revin. Cum acționează comitetul județean de partid 7 în legătură cu industria locală, vreau să arăt că măsurile amintite sînt rodul activității organelor și organizațiilor de partid, cărora li s-a cerut să analizeze starea de lucruri și posibilitățile existente în întreprinderile unde își desfășoară activitatea ; și în continuare se fac propuneri pentru dezvoltarea producției. S-au și rezolvat unele probleme privind realizarea planului de investiții, aprovizionarea cu utilaje ți materiale etc.

Desigur, mai avem multe de făcut pentru întărirea disciplinei în muncă, descoperirea de noi rezerve ale creșterii producției, perfecționarea proceselor tehnologice și, îndeosebi, trebuie să determinăm întreprinderile să devină mai sensibile la cerințele pieței, să fie mai mobile în introducerea noilor sortimente. Vom

de mobilitate și alte deficiențe pe 
care le-ați amintit, există serioase 
dificultăți care nu pot fi înlăturate 
fără ajutorul unor foruri centrale. 
Care sînt 
derați că 
lăturarea— Sînt . vrea să mă opresc

aceste greutăți și ce consi- 
ar trebui
lor ?probleme făcut pentru, în-asupra cărora aș mai amănunțit.

tria locală : articole de tablă, tucerle, produse din lemn. Pentru a le realiza, avem nevoie de cantități relativ mici de fontă, tablă neagră, zincată și cositorită, cherestea, broaște pentru mobilă etc. Cu toate că există hotă- rîri privind asigurarea acestor materiale de către ministerele de resort, repartițiile se dau cu întîrziere, ciun-Industria locală
MSJtiurmări permanent ca organizațiile de partid să se ocupe cu competență și cu toată răspunderea de înfăptuirea sarcinilor ce le revin, socotind — așa cum, pe bună dreptate, s-a subliniat la recenta consfătuire — că rezultatele economice sînt un important criteriu în aprecierea muncii organizațiilor de partid, a comuniștilor.

— Din discuțiile purtate cu tova
răși care răspund de industria locală 
din județ rezultă că în lărgirea și di
versificarea producției, pe lîngă lipsa

Activitatea și producția multora dintre unitățile industriei locale depind de asigurarea utilajelor strict necesare, a unor materii prime care nu se produc și nici nu este posibil să fie produse în cadrul județului, precum și de cadrele de ingineri, tehnicieni și economiști de care dispun întreprinderile. Cîtevă exemple vor ilustra convingător cît de greu se pot rezolva în prezent aceste probleme. Populația solicită o serie de bunuri pe care nu le produce decît Indus-

tite, sau nu sînt onorate la vreme. în aceste condiții, cum își pot realiza sarcinile de producție întreprinderile locale ? începe alergătura prin țară, se apelează la relații, plocoane. Firește, în cadrul noilor relații pe care le are județul cu organele centrale, putem să ne adresăm direct tovarășilor care răspund de diferite sectoare de activitate, la Consiliul de Miniștri, la Comitetul Central, miniștrilor, pentru a ne ajuta să rezolvăm diferite probleme. Consider însă că trebuie luate

măsuri ca aprovizionarea industriei 
locale să nu mai fie lăsată în voia 
soartei de către ministere și întreprinderi. Trebuie să se pună capăt obiceiurilor necinstite ale unor funcționari din întreprinderi care, Ilvrînd ceea ce sînt obligați sau dețin în plus, peste prevederi, socotesc că fac un hatîr întreprinderilor locale, pentru care trebuie să-și primească „plata*4. Pentru rezolvarea acestei probleme ar trebui, poate, să se organizeze la ministere centralizarea decadală sau chiar la intervale mai scurte a cererilor de materii prime și materiale, precum și a disponibilului existent oriunde s-ar afla el ; pe această bază să se dispună operativ distribuirea către cei care le solicită.

O altă problemă importantă este 
aprovizionarea cu mașini și utilaje. Industria noastră construiește mașini din cele mai complicate. In întreprinderile locale lipsesc însă diferite mașini și utilaje simple, dar foarte necesare. Cauza ? Ori sînt produse dar nu se repartizează și industriei locale, ori nu le produce nimeni. In această situație, an de an întreprinderile locale întocmesc studii privind dotarea cu mașini și utilaje, li se a- cordă credite, dar n-au pe ce să le folosească și rămîn la același nivel rudimentar de dotare. Cum să sporească productivitatea, să introducă în fabricație noi produse solicitate pe

piață ? Se impune ca șl această problemă să-și găsească o rezolvare corespunzătoare.în sfîrșlt, a treia chestiune, cea a inginerilor și economiștilor. întreprinderilor locale nu 11 se repartizează absolvenți ai învățămîntului superior. Ca atare, deși unele mari întreprinderi sînt suprasaturate, nu dau transferul spre industria locală pînă nu aprobă ministerul respectiv. Șl se mai ridică o problemă în legătură cu specialiștii : normele de salarizare. Este, desigur, justificată stimularea prin salarizare a cadrelor cu calificare superioară de a lucra în marile întreprinderi republicane. Dar nu este oare anormal ca o întreprindere de industrie locală să fie lipsită de posibilitatea de a plăti corespunzător un specialist bine pregătit care, prin capacitatea și puterea Iul de muncă, poate determina realizarea de noi produse, îmbunătățirea calității acestora, reducerea cheltuielilor șl obținerea de beneficii ?Sînt cîteva probleme care consider că trebuie să se afle în atenția forurilor centrale de resort. Rezolvarea lor va avea, fără îndoială, efecte pozitive, îndeosebi pentru economia locală a județelor mai puțin dezvoltate din acest punct de vedere.
Convorbire realizată
Nicolae ENUJA
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ION GRIGORE despre

De vorbă cu SABIN BĂLAȘA, ION PACEA, ION BIȚAN,

cinema

spectacol
»

16 »

16

îm-
Cu

POPOARE 
MOȘILOR 
15,30 ; 18 ;

Ctnd fru-

emoționantă

21,15, BUCUREȘTI 
11,15 ; 13,45 ; 16,15 ;

... și ceilalți : CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
FEROVIAR — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21.

.............. CENTRAL — 9

11,15 ; 13,30 ;

; 12,30.
13,30 ;

20,30, VOLGA (completare încercări) — 9,30 ; 11,45 ; 14 J
16.15 ; 18,30 ; 20,45.
• Reîntoarcerea Iul Burcouf : 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 ; 1:,:: .

ISTORIA PATRIEI

izvor de artă majoră,

Trecutul, mitologia unui popor, Pantheonul marilor conducători ai luptelor patriotice au rezonanțe nebănuite în faptul de istorie. Ne este transmisă prin el aureola cu care timpul bracă epocile de glorie ale devenirii unui popor, mijloace literare sau plastice, transfigurarea faptului istorio înseamnă în primul rînd o atitudine etică, un act solemn. Mai mult decît atît, ea înseamnă în primul rînd o obligație socială. Pentru că artistul nu este un simplu martor al istoriei ci un făuritor al ei; răspunsul său nu se adresează unei comenzi ci întregii spiritualități a neamului nostru. O lucrare în care fondul său de semnificații își trage puterea din tezaurul faptelor nobile ale trecutului reprezintă un adevărat act de solidaritate cu ele. Aceste o- pere de artă conving prin comentariul lor specific dar sînt în același timp angajamente, opțiuni morale ca- re-i onorează pe făuritorii ei.Trecem la o discuție concretă cu cîțiva din pictorii ale căror preocupări sînt legate în ultimul timp de rezolvări solicitate de compoziția istorică. Claritatea concepției e necesară unei interpretări a istoriei în care viziunea artistică ordonează, concentrează îu focarul ei toate mijloacele exprimării pentru atingerea unui scop înalt, emoția.Se cuvine deci ca o asemenea operă să fie înfăptuită, urmărind o finalitate gîndită cu minuțiozitate, cu precizie, avîndu-se în vedere calitățile stilistice diferite ale celor acreditați să o creeze. „O compoziție poate face oricare absolvent al institutului — spunea îndreptățit unul din interlocutori- Dar una mediocră, care moare imediat ce este pusă pe un perete, cu alte cuvinte, care n-are nici prezent, nici viitor. Interesul e să facem compoziții bune. Foarte bune".Sintetizată astfel, compoziția istorică depășește cadrul unei comenzi, devenind 
o problemă de creație. Este ceea ce afirma pictorul Sa
bin Bălașa:„Compoziția istorică Ia care lucrez se încadrează perfect în preocupările mele. Sînt onorat de comandă pentru că sper că această lucrare să fie una din cele mai bune pe care le-am făcut. Marea artă este esen- țialmente figurativă. Consemnați-o ca o părere personală, dar nu cred că nonfigurativul poate avea aceleași resurse emoționale ca o pictură figurativă. Am căutat întotdeauna în artă sentimentul, sensul uman. Și cred că marile epoci ale artei, epoca Greciei antice, arta romană, Renașterea sînt exemplare. Ceea ce mă interesează în primul rînd la aceste mari epoci de creație artistică este adresa directă a artei și în acest sens trebuie să înțelegem comanda socială. Marii mecenați ai acestor e- poci au fost oameni de cultură, umaniști cu preocupări politice, sociale. Exemplul acestora trebuie să ne dea de gîndit.Compoziția la care lucrez îșl va trage seva din rezonanțele pe care le au în sufletul nostru răscoala moților, figura nobilă, luminoasă a lui Horia. O temă generoasă. Am început prin a vedea locurile. Am stat cîtva timp în Albac, satul lui Horia. Evident, nu considerente de pură documentare istorică m-au îndemnat să fac această călătorie. Asta s-ar putea realiza din cărți, din manuale de istorie, din documente. Dar nu mă interesează să fac o „regie", o planșă de istorie. Nu, așa ceva n-aș putea să fac. Ce putem ști cu exactitate din- tr-un fapt de istorie petrecut cu mult timp în urma ? Ne pot ajuta cu folos infor-

mațiile, documentele istorice sau arheologice. Dar realizăm în felul acesta în cel mâi bun caz aparențele, recuzita. M-am dus în Apuseni pentru locuri, pentru munți, pentru oameni. Peisajul, atmosfera bogată îu sensuri, s-a păstrat intactă. Acestea vor fi datele de bază ale compoziției. De altfel, tema, acest element esențial al picturii — și care după părerea mea dispare astăzi, adesea, din păcate — mă preocupă continuu".Urmăresc împreună cu pictorul Sabin Bălașa o compoziție închinată lui Emi- nescu ■— o dovadă a preocupărilor sale pe acest tă- rîm. O prezență eterată, a- mintind ca spiritualitate, poate, de statuia lui Anghel, în jurul căreia era recreat cu mijloace picturale un univers poetic de mare noblețe. Preocuparea pentru expresie, pentru evitarea livrescului era evidentă. Căci, așa cum afirma și pictorul, găsirea mijloacelor de exprimare specifică a ideii în pictura istorică este fundamentală, fiind premisa unor întruchipări cu adevărat artistice.„Un astfel de gen poale fi cultivat cu mijloacele artei moderne, opinează pictorul Ion Pacea. Acceptarea de către pictor a unei comenzi sociale înseamnă un act de conștiință. Dacă artistul este convins că arta lui, limbajul pe care-1 mî- nuie îa acel moment poate fi aplicat legilor și rigorilor compoziției istorice, vom a- sista la tin caz* de corespondență între conștiință artistică și mijloacele sale. S-au făcut multe compoziții istorice la noi. Ar trebui să le examinăm mai bine. Să vedem cîte au meritat sumele investite, cîte rezistă timpului. Idealul este să recunoști în- tr-o asemenea lucrare stilul personal, concepția proprie a artistului. Desigur, într-o compoziție despre Mihai Vi- teazu este obligator cred ca personajul. principal să fie Mihai Viteazu, așa cum ni s-a transmis din documente. Dar în principal, lucrarea trebuie oa prezentînd acest personaj să dezvolte, să amplifice un fior sufletesc și estetic. Altfel se vor realiza pînze anonime, care pot fi

puse oriunde, în oricare loc și cu același efect. Nu acesta e scopul.în ceea ce mă privește, lucrînd la o compoziție cu tema „Iarna anului 1917“ n-am deloc de gînd să abdic de la ideile și instrumentele mele. Nu voi renunța la personajele familiare picturii mele, oamenii simpli".Pictorul Ion Bițan și-a prezentat punctul de vedere despre compoziția istorică prin lucrarea „Aurel Vlaicu", expusă și în cadrul expoziției anuale de pictură și sculptură,„Cinematograful, televiziunea, sau presa difuzează imagini care dobîndesc uneori semnificații deosebite. Fotografia aparatului de zbor al lui Vlaicu are, pentru mine cel puțin, o rezonanță mult mai intensă decît orice descriere sau document de altă natură. Mijloacele picturii modeme sînt mult mai bogate, mult mai variate, și în orice caz sînt capabile să realizeze o temă, o narație. Dacă în momentul de față se simte în arta modernă o reîntoarcere spre figurativ, ea este alimentată și de aceste surse de imagini pe care Ie aminteam. Subiectul dictează forma. Dacă mijloacele artistice folosite îl pun în evidență, îi amplifică sensurile, atunci se va naște o operă autentică".Tema • istorică îi preocupă pe artiștii tineri. în multe discuțij’cu aceștia s-a relevat ideea că” .jmării bărbați" ai* istoriei’ noastre păs- ' trează o putere de fascinație nealterată. Dacă la unii din artiștii tineri, tema istorică se află încă într-o fază de gestație, de confruntare cu fundamentarea unei concepții modeme asupra compoziției, a spațiului, la alții ea a luat deja forme concrete. Pictorul Ion Gri- gore, de pildă, lucrează de multă vreme la unele compoziții încercînd reluarea u- nor procedee ale artei medievale, recurgînd adesea la simboluri pregnante cu trimiteri evidente la un .substrat istoric păstrat în tradiția folclorică.„Pictura istorică, sau mai bine-zis un sentiment, un sens al istoriei în artă m-a interesat încă de mai multă

vreme — ne relatează pictorul. Am încercat de pildă mai multe chipuri ale lui Ștefan cel Mare, o fugitivă imagine a Războiului de independență, cîteva panouri care au ca subiect revoluția de la 1848 ori reîntregirea țării. Dimensiunea istorică constă pentru mine într-o învățătură sufletească, bazată pe o lecție de demnitate, de . modestie, de îndemn la păstrarea u- nor bunuri de simțire și cultură. De multe lucrări nu sînt satisfăcut în aceeași măsură dar știu sigur că e un drum de la care nu pot abdica, indiferent de evoluția viziunii și expresiei mele plastice pentru că această dimensiune reprezintă, pentru mine ceea ce s-a numit în artă perpetuu, afinitate sufletească. Dacă mulți artiști, și nu dintre cei de neluat în seamă, s-au raliat direct și sincer unei personalități istorice, unei școli, curent cu care s-au simțit solidari în structură, nu văd un neajuns în a-ți căuta rădăcinile și seva lucrului în- tr-o artă proprie a acestui pămînt, veche și de prestigiu, pe care n-am epuizat-o în ceea ce privește cunoașterea. Cred că mai avem încă ceva de povestit despre oamenii și locurile acestea, despre acest popor. Cred deci că artistului îi revine o sarcină de însemnătate mult mai mare decît aceea de „virtuos". Tema, ideea istorică îmi facilitează o definite a adjectivului „românesc" în înțelesul lui cel mai complex și nuanțat în același timp, pentru că din exprimarea mea nu poate lipsi omul, figura umană. Ea e suportul compoziției, viziunii mele".Avem nevoie de imagini grăitoare, care să amintească de permanențele istoriei noastre, inspirind privitorilor profunde sentimente patriotice. Dar simple ilustrații ale manualelor de istorie nu pot interesa pe nimeni. Trebuie să căutăm în primul rînd o poziție artistică contemporană, un punct de vedere artistic, care să imprime viitoarei opere de arta un fundament social, estetic, valoare și perenitate.
Iulian MEREUTA

Două teatre naționale, a 
căror existență este de mai 
bine de un veac, cel din 
Craiova și cel din Novi Sad 
(Iugoslavia), au avut admira
bila idee de a face un schimb 
de spectacole. Am putut cu
noaște la București o piesă 
din literatura contemporană 
iugoslavă, recent scrisă, și un 
crez artistic de teatru la oas
petele venit primul,' urmând ca 
spre finele acestei luni craio- 
venii să le întoarcă vizita. In 
acest schimb s-au putut con
stata două analogii: Teatrul 
Național sîrb din Novi Sad 
este cel mai vechi teatru la 
sîrbi, după cum cel din Craio
va este printre cele mai vechi 
la noi; și ambele teatre pre
zintă cite o piesă-proces. „Vic
torie" de George Lebovici, o

TURNEUL TEATRU 
LUI NAȚIONAL SÎRB 
DIN NOVi SAD

piesa-proces cu ecouri in con
știința omului lăsate de tragica 
realitate a lagărelor de exter
minare din timpul celui de-al 
doilea război mondial, iar 
„Procesul Horia" de Al. Voitin, 
pagini din timpuri grele, cu 
fapte de luptă și speranță din 
trecutul poporului nostru.

Piesa „Victorie" de G. Le
bovici, scrisă în anul 1967, este 
ultima parte dintr-o trilogie. 
Opera dramatică a lui G. 
Lebovici este vastă și mai 
amintim din ea unele pie
se scurte cunoscute de noi mai 
bine, „Coasta înzăpezită" și 
„Farul", străbătute de fiorul 
încrederii în om.

Jucînd la Craiova alături de 
„Victorie" și o altă piesă ori
ginală, „Tratat pentru came
riste" de Bogdan Ciplici, pre
cum și binecunoscuta la noi 
„Luna dezmoșteniților" de 
O’Neill, teatrul oaspete, în po
fida anilor mulți, se vrea tânăr, 
preocupat de modalități de ex
presie scenică noi, de la jocul 
actoricesc, decor, muzică de 
scenă pînă la regie. In mărtu
risirile de credință ale colec
tivului revine deseori dorința 
de a „reînvia cuvîntul poetic" j 
pe scena, de a da spectacolului ' 
un suflu poetic.

Și într-adevăr, în spectacolul 
cu piesa „Victorie", regizorul 
Dimitrie Giurcovici ne-a dă
ruit un admirabil exemplu de 
suflu poetic tragic. Stăpîn pe 
scenă și fără ostentație, mereu 
atent la adîncimi, ne-a dat 
bucuria omului de artă tea
trală care știe ce înseamnă 
actorul și momentele scenice. 
Un spectacol al ascultării gîn- 
durllor interioare. O concen
trare reală, în care tensiunea 
tragică n-a fost scăpată din 
mină. Ar trebui vorbit despre 
mulți actori, ne vom mărgini 

■ la cîțiva : Milosavlievici-Gula, 
Miliția Claici, Dragutin Cole- 

' sar, admirabilul joc al Zlatei 
Iacovlievici, al lui Vasa 
Vrtiprașchi sau dl cîntăreților 
Miroslav Drobaț ți Mia Ada- 
movici.

• Eddie Chapman, agent secret : PATRIA — 9 ; 12 ; 15 j 
18 ; 21, LUCEAFĂRUL — 3,15 ; 12 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
e Topkapi : REPUBLICA (completare Flori pentru li
toral) — 9 ; 11,30 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,45 *' " -------------------
(completare Frumosul este util) — 9 
18,45 ; 21.
• Eu, eu, eu.. ‘ ........ ................
16 1 18.30 ; 21, FEROVlA: .. _ .
• Cele trei nopți ale unei Iubiri 
11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Intoarce-te : FESTIVAL — 9 ;
18.30 ; 21.
• Regina cîntecelor : CINEMATECA — 10
• Noul locatar : VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
10.30 ; 20,45.
• Trei grăsuni : LUMINA (completare Pepite) — 9,15
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.

I
XL,ou , IO,no , XO , xo,ov , zu.nu.
• Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga. Duțcăi) —
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 șl in
secte — Gustav modifici — Jucătorul : TIMPURI NOI 
— 9—21 în continuare.
• Eroii de la Telemark : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
ARTA — 9,15 ; 11,45 ; 14,15 ; 17,15 ; 20.
• Leul african : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
(completare Miracole) — 10 ; 16 ; 18 ; 20,16, 
(completare Năică pleacă la București) — 
20,30.
• Hocus-pocus : EXCELSIOR (completare 
moșul este util) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MODERN (completare Flori pentru litoral) — 9,30 ; 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Am întîlnit țigani fericiți : DACIA (completare 
Plinea noastră) — 8,30—16,30 în continuare ; 18,45 ; 21, 
POPULAR (completare Dațl-ml un calmant) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Doctorul Aumădoare ; BUZEȘTI (completare Ori
zont științific nr. 1, 1968) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Escroc fără voie : CRINGAȘI (completare Flora 
australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pentru cîțiva dolari în plus : GRIVIȚA — 9 ; M! ; 15 ; 
18 ; 20,45, GLORIA — 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 18 ; 20,45.
• Sfîntnl la pîndă : BUCEGI (completare Orizont
științific nr. 12, 1967) — 13,30 ; 18,15 ;

; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
, ___ _ __________ . . ___  ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;

20.30 (Ia ambele completarea Cînd frumosul este util),■ —■ ------
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Blestemul rubinului negru : FLACĂRA — 14,30 |
16.30 ; 18,30 ; 20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Un bărbat și o femeie : VITAN (completare Mi
tică șl formula lui de viață) — 15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA 
(completare Gustav știe mal bine) — 14 ; 16 ; 18,15 ;

AURORA (completare Flori pentru litoral) — 9 ; 11,15
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
• Blestemul rublnulul_ negru
lu,OU , 20.OU , XU.UU, 2.A21UTU

• Un bărbat și o femeie :
tLi T::____ Lțr; _____________
(completare Gustav știe mal bine)
20.30.
• Noaptea nunții In ploaie : MIORIȚA (completare 
Orizont științific nr. 1, 1968) — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, FLOREASCA — 13 ; 20,30.
• Innourare trecătoare : COSMOS (completare Cre
ierul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Cei șapte samurai : VIITORUL — 15 ; 18 ; îl .
• Cu toată viteza, înainte ! : MELODIA (completare 
Flori pentru litoral) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Sindbad marinarul : PROGRESUL (completare Lupta 
internă a speciilor) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
• Două bilete la matineu : LIRA (completare Cn 
dansatorii maghiari în Grecia) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Capcana : DRUMUL SĂRII (completare Gustav șl 
cioara nerecunoscătoare) — 15 ; 17,30 ; 20.
• Dragostea unei blonde : FERENTARI (completare 
jXnatolia ospitalieră) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• O lume nebună, nebună, nebună : COTROCENI —
15.30 ; 19.
• Nu uita gara Lugovala : PACEA (completare îm
plinire) — 16 ; 18 ; 20.

tv
17,30 Pentru școlari : „Ex-terra ’68" — Filmul de de

sene animate : „Aventurile lui Joe“. 18,00 Telecronica 
economică — Valențele metalului. 18,30 Curs de limba 
engleză (lecția a 11-a). 19,00 Pentru tineret : Trans
misiune de la clubul elevilor din Capitală. 19,30 Tele
jurnalul de seară. 19,50 Buletinul meteorologic — Pu
blicitate. 20,00 „Dor de soare" : Emisiune muzlcal- 
coregrafică. 20,30 Avanpremieră. 20,45 Telecinemateca : 
„Erau 9 celibatari" — film artistic. 22,45 Telejurnalul 
de noapte. 23,00 închiderea emisiunii.

o

întîrzierî nejustificate 
in apariția unor 
cursuri universitare

Se face deseori constatarea : o bună parte din disciplinele predate în învățămîntul superior nu sînt a- coperite cu manuale și cursuri tipărite. Dar și cele care văd lumina tiparului nu satisfac întotdeauna necesitățile, se epuizează înainte de a ajunge în bibliotecile facultăților sau ale unor studenți.Care sînt cauzele unei asemenea stări de fapt ? Prima se identifică în nerespectarea angajamentelor încheiate de autori cu Editura didactică și pedagogică. De pildă, în lunile aprilie, mai și iunie 1967 editura a încheiat 214 contracte cu termen de predare a manuscriselor între 1 octombrie și 31 decembrie 1967. Din a- ceste,Ș14 manuscrise, 84 nu erau.pr.i- . fnite pînă la data de 1 martie 1968. iar alte 20 au fost expediate cu mari întîrzierî, din care cauză editura a putut definitiva planul pentru 1968 nu în trimestrul IV al anului precedent, cum era firesc, ci abia la sfîr- șitul. lunii februarie 1968. Adeseori, angajamentelor neonorate Ii se aduc drept explicații de către autori timpul scurt fixat pentru elaborarea manuscriselor. într-adevăr, nu se poate susține că punerea la punct a u- nui curs universitar spre a fi tipărit este identică cu o asamblare a însemnărilor după care se desfășoară prelegerile. Să nu uităm însă că e- forturile suplimentare de informare științifică, de sintetizare și sistematizare a cunoștințelor, de înfățișare originală a concluziilor — menționate ca cerințe ale redactării unui curs — se înscriu în același timp printre cele dintîi condiții ale activității fiecărui cadru didactic. Ca să nu mai vorbim de faptul că acceptarea unor clauze contractuale este cel puțin o obligație morală care, oricum, se cere onorată.Dar să pornim pe firul destul de întortocheat al „istoriei" unui curs sau manual tipărit. Firesc ar fi caIon OLTEANU

(Urmare din pag. I)tru a selecționa acele cîteva elemente ale progresului ce se vor concretiza în aplicații practice importante ; factorul economic este de cele mai. multe ori hotărîtor în această alegere.Sarcinile actualei etape de dezvoltare a științei și economiei noastre naționale, condițiile perfecționării activității științifice ce au fost create — înființarea Consiliului Național al Cercetării Științifice, elaborarea, pentru prima oară în țară, a programului cercetării pe o perioadă de cinci ani, amplificarea rețelei unităților de cercetare, îmbunătățirea sistemului de finanțare a investigațiilor etc — cer și presupun totodată o Intensificare corespunzătoare a preocupărilor de acest gen. Pot fi citate numeroase exemple cînd cercetările s-au soldat cu rezultate științifice valoroase, concretizate în realizări de anvergură, tocmai pentru că s-au efectuat din timp analizele economice necesare. Este cazul, de pildă, al utilajului petrolier sau al tractoarelor noastre, care cunosc o largă răspîndire pe piața internațională. Pentru a mă referi la specialitatea mea — chimia — este cazul semicocsificăril cărbunilor în strat fluidizat, al sintezei unor materii colorante și unor detergenți, al fabricării poliacetatului de vinii etc, cercetări românești care stau astăzi la baza unor producții rentabile.Evident, pe măsură ce preocupările de examinare a factorului economic vor spori, devenind o regulă obligatorie a activității de cercetare, rezultate de genul acestora vor fi cu mult mai frecvente. Dar, analizînd dosarele cu soluții științifice pentru care au fost necesare nenumărate ore de cercetare, fără vreun alt rezultat palpabil decît „îmbogățirea" arhivelor din institutele respective, deși au imobilizat forțe și aparaturi importante, se poate constata, chiar și la o examinare sumară, că în această privință lucrurile lasă încă mult de dorit. Astfel, poate că și neefectuarea la timpul oportun a studiilor economice respective a contribuit ca unele cercetări din domeniul fibrelor sintetice, al prelucrării unor fracțiuni de țiței sau minereuri conținînd metale neferoase să nu dea rezultatele scon-

tate sau a întîrziat, de pildă, în mod considerabil, punerea la îndemîna cîtorva întreprinderi beneficiare a lubrifiantului pentru • temperaturi înalte, studiat la Centrul de chi- mie-fizică al Academiei.Until dintre factorii hotărîtori ai conjuncturii, în condițiile rapidității cu care se succed, în zilele noastre, apariția. și asimilarea noilor idei și tehnologii, determinînd Uzura lor morală tot atit de rapidă, este fără îndoială timpul de elaborare a cercetării. Scurtarea, chiar și numai cu cîteva luni, a duratei de elaborare și asimilare a noilor soluții științifice este deci extrem de importantă pentru competitivitatea produsului final

în special. Dacă' s-ar fi e- fectuat — pe întregul parcurs al cercetării, de la etapa fundamentală la cea aplicativă, de da realizarea industrială a noului produs și pînă la desfacerea lui comercială, în țară' sau peste hotare —o examinare atentă și susținută a factorului timp, ar fi putut fi evitate situații de felul celor survenite în unele cercetări ale unităților Academiei, cînd după ani de muncă în laborator, în stații-pilot și, uneori, chiar în faza semiindustrială, nu s-a putut ajunge la asimilarea pe scară industrială' a respectivelor soluții științifice.Pentru a se evita întreruperile șl pierderile de timp cauzate de trece-

STUDIUL CONJUNCTURII
A

CERCETARE
și se traduce în beneficii sau economii de ordinul milioanelor. Și. dimpotrivă, aplicarea cu mare întîrziere a rezultatelor cercetării proprii, în industria noastră chimică, a contribuit, așa cum s-a subliniat Ia Consfătuirea pe țară-de anul trecut a lucrătorilor din această ramură, serioase rămîneri în urmă cîteva domenii. O serie de brevete obținute de cercetători români sînt aplicate peste hotare, in timp ce în țară încă nu au fost asimilate industrial, ceea ce poate duce la crearea unor poziții care ar dezavantaja industria noastră în raport cu cele străine. Cu totul altfel ar sta lucrurile dacă industria noastră s-ar arăta mai receptivă la folosirea rezultatelor cercetării proprii, apte de a asigura o noutate absolută în raport cu industriile similare de peste hotare. Aceasta presupune însă 
o mai atentă considerare din' partea cercetătorilor a factorilor conjuncturali, în genere, și a timpului do finalizare a investigați-

la în
rea unor rezultate dintr-o fază la alta (cercetarea fundamentală spre cea a- plicativă, de pildă), este important, după părerea mea, ca, intr-un fel oarecare, cercetătorul sau colectivul căruia îi aparține paternitatea unei idei să participe, bineînțeles din ce în ce mai diferențiat, la toate etapele succesive prin care se dezvoltă ideea, din laborator pînă la instalația industrială sau chiar pînă la desfacerea noilor produse. Afirmația poate fi susținută prin exemplul firmei italiene Montecatini, în obținerea polimerilor stereospecifici, Punînd la dispoziția cercetătorilor baza materială necesară, aceasta le-a dat posibilitatea să urmărească toate fazele, de la cercetarea fundamentală și pînă la desfacerea pe piețe străine a produselor și a brevetelor respective, întreg frontul cercetătorilor simțin- du-se legat în mod solidar de bunul mers al investigațiilor. Este, fără îndoială, unul dintre motivele care au contribuit ca ele să se soldeze atît cu rezultate economice dintre cele mai

avantajoase, cît și cu descoperiri științifice importante, pentru care profesorului Giulio Natta i s-a decernat Premiul Nobel. Exemplul demonstrează totodată potentele examinării cu atenție a factorilor conjuncturali, de-a lungul tuturor fazelor prin care trece, în mod firesc, o idee științifică, pînă la concretizarea sa în bunuri materiale, îmbinată cu mobilitatea și perfecționarea continuă a metodelor, pentru a asigura competivitatea maximă a produselor respective.Deși spațiul restrîns al unui articol de ziar nu permite o examinare mai atentă și a altor elemente constitutive importante ale conjuncturii — cum ar fi flexibilitatea, tradiția în respectivul domeniu de investigație, factori locali și naționali, imaginația creatoare, receptivitatea Ia nou etc. — consider totuși că, din cele expuse, s-a evidențiat destul de clar necesitatea vitală pe care o reprezintă în cercetarea modernă studiul atent al conjuncturii, atît în etapa premergătoare „declanșării operațiilor" de investigație, cît și pe întregul lor parcurs. Mai mult chiar, se poate afirma că o condiție sine qua non a succesului cercetării moderne este modelarea ritmului și direcției de cercetare, în raport cu modul cum evoluează investigațiile similare din domeniul respectiv în întreaga lume.Studiul conjuncturii este important pentru a asigura succesul oricărei investigații științifice. Pentru cercetările majore însă, ale căror rezultate interesează ramuri întregi ale economiei și cărora li se alocă deci investiții corespunzătoare importanței lor, s-ar dovedi extrem de utilă — o demonstrează și experiența altor, țări — înființarea unor colective, alcătuite din specialiști ai ramurilor științifice respective, de la cercetarea fundamentală și pînă la industria beneficiară, economiști, juriști și lucratori în comerț, care să aibă, în mod permanent, atenția îndreptată spre examinarea factorilor conjuncturali în necontenită evoluție. Pledez, totodată, pentru asigurarea posibilității ca un cercetător să poată studia șt problemele ce-1 interesează în mod deosebit pe direcții absolut originale, chiar, dacă pentru moment nu se întrevede calea de finalizare a rezultatelor. După cum o dovedește istoria științei, și astfel de investigații constituie o rezervă potențială din care s-ar putea alimenta domeniile științifice respective.

semnătura unul membru al corpului didactic universitar să fie suficientă prin ea însăși pentru ca manuscrisul o dată elaborat să poată ajunge în scurt timp în tipografie. Din păcate însă, uneori acest gir este neconcludent, și atunci urmează o etapă destul de lungă de muncă editorială, cînd manuscrisul este analizat, înfățișat re- ferenților spre o nouă analiză, apoi restituit spre completare. Desigur, măsuri menite să excludă orice pagină de o calitate științifico-didac- tică îndoielnică sînt absolut necesare. Numai că pentru a fi și eficiente din punct de vedere al ritmului de lucru, ele se cer situate în etapa c- laborării propriu-zise a cursurilor.— Dacă există unele greutăți în edab'xrar'-^ - la timp a manualelor pentru tipărire, ele provin în bună parte și din coordonatele de lucru prestabilite de Ministerul Invățămîn- tului — este de părere conf. univ. dr. Valeria Velcea de la Facultatea de geologie-geografie. Mai întîi, baremul general de 6 pagini fixat pentru oricare oră de curs ține prea puțin seama de specificul concret al diferitelor materii. Or, se știe, în cuprinsul unor discipline figurează uneori mai multe scheme, în altele prevalează expresia concisă a formulelor. Spațiul suplimentar de 10 la sută repartizat pentru cuprinderea acestor scheme nu poate satisface marea diversitate existentă; o normă mai bine diferențiată ne-ar sprijini mai mult. As propune, de asemenea, programele elaborate mai puțin mentarea autori au , cursurilor pentru tipar și din cauză că prevederile anumitor programe nu le îngăduie să ofere cursurilor configurația spirituală pe care el o consideră necesară. De pildă, cursul de metodica cercetărilor de teren fizico- geografice, la care lucrez acum, nu .cred că poate fi elaborat fără să includă o problemă foarte actuală, ca sistematizarea așezărilor rurale. Fiind nouă o asemenea problemă n-a putut fi inclusă în programă. Înseamnă oare că trebuie să renunțăm la tratarea ei pentru motivul că nu este recomandată de programă ? Și mai este încă un fapt. Se cere, și e firesc aceasta, ca fiecare curs universitar să poarte amprenta personalității autorului său. Dar chiar și cînd aceasta există intr-un curs, ea nu poate rezista pînă la tipărire din moment ce doi sau trei referenți îi fac autorului recomandări care țin de o altă viziune asupra caracterului disciplinei respective. Cred că ar fi mai potrivit să se asigure controlul manuscriselor nu prin referenți, ca în momentul de față, ci prin lectura și analiza cursului în colectivele de catedră de unde autorul provine. Discuțiile s-ar purta mai la obiect, s-ar exclude suprapunerile și repetările cu alte discipline și, totodată, colectivele de catedră ar deveni mai omogene.Semnalam la începutul rîndurilor de față că o bună parte din tirajul unui curs universitar se epuizează aproape înainte de a ajunge la în- demîna studenților. Fenomenul se explică prin aceea că manualele universitare introduse în comerț sînt cumpărate și de alți cititori decît studenții. Această situație este firească, întrucît îngăduie într-u-n fel ținerea la curent a specialiștilor din producție cu noutățile științifice studiate

•r

.ca analitice mai de mult să aibă un caracter obligatoriu în funda- cursurilor. Astăzi unii rețineri în pregătirea

teatre

u

în învățămîntul superior. întrebarea’ care se pune deci nu este dacă tre- ‘ buie sau nu să limităm difuzarea cursurilor în cercurile universitare, ci cum poate fi apreciat cu exactitate numărul „altor cititori" pentru ca manualele să fie tipărite într-un tiraj corespunzător ?Centrala editurilor șl difuzării cărții întreprinde, cu ajutorul sucursalelor sale, un sondaj estimativ în le- gățură cu un titlu sau altul al manualului în curs de apariție. Numai că modul în care se realizează un asemenea sondaj este încă departe de a fi eficient. Pe baza planului de apariție fixat de Editura didactică și pedagogică pentru anii urmățofi, șe ..întocmesc. cataloageleH de manuale . ția^e se trimit în țâră pentru a se înregistra numărul so- licitanților. Practic însă, cele consemnate în asemenea împrejurări nu corespund realității. Mai întîi, pentru că planul de apariție nu se elaborează la timp. De pildă, s-a convenit ca predarea către C.E.D.C. a planului de apariție pentru anul 1968 să se facă pînă la 1 octombrie 1967. Dar nici pînă la data de 1 martie 1968 un asemenea plan nu era primit. Dacă mai adăugăm și o a- numită doză de comoditate cu care se efectuează sondajul propriu-zis, . înțelegem de ce fixarea unor tiraje se face la întîmplâre. O „întîm- ‘ plare" care însă are grijă să fixeze manualele la un număr cît mai mic pentru a fi cît mai repede vîn- dute. De ce ? Pentru că in conformitate cu reglementările în vigoare librarul cîștigă mai mult dacă vinde un întreg stoc de cărți într-un timp scurt. Dar aceleași reglementări nu țin seama de numărul de volume din care se compune stocul și, ca urmare, dacă se comandă manuale mai puține se cîștigă mal comod !„Editura didactică șl pedagogică împreună cu Centrala editurilor și difuzării cărții apreciază că una din soluțiile care ar duce la rezolvarea problemei cursurilor universitare ar fi să se stabilească tiraje care să satisfacă nevoile studenților pe cel puțin 3 ani — ne-a declarat tovarășul Emil Bâldescu, directorul Editurii didactice și pedagogice. Luarea în considerare a numărului de studenți pe 3 ani ar permite o dublare a tirajelor, putînd crește în anii viitori cu o jumătate de milion de exemplare anual. A- ceastă formulă ar satisface necesitățile crescînde ale învățămîntului superior prin asigurarea manualelor pentru mai mulți studenți și ar duce în același timp la o folosire mai judicioasă a spațiului grafic prin eliminarea unor reeditări repetate. Soluția este optimă și din punct de vedere economic, întrucît creșterea substanțială a tirajelor va reduce considerabil pierderile pe care editura le înregistrează în momentul de față la această categorie de manuale".Am consemnat doar cîteva opinii 
a căror transpunere în fapt ar putea contribui la asigurarea unul număr corespunzător de cursuri și manuale universitare, care să constituie nu numai cartea de vizită a autorilor lor, dar și expresia unul climat de intensă conlucrare științifică șl, în același timp, un factor de puternică emulație universitară.

Mihai IORDANESCU

ls

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert extraordinar 
dat de formația de cameră „I Soliști dl Roma" — 20.
• Opera română : Bal mascat — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraeiale" (sala Comedia) : Heidelberguî de 
altădată — 19,30, (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
• Teatrul de Comedie : Un hamlet de provincie — 20.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) 
Macbeth — 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
• Teatrul Gluleștl (la Sala Palatului) : Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Slnzlana — 17 
(sala din str. Academiei) : Tlgrlșorul Petre — 17.
• Teatrul satirlc-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tânase — 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Cu picioarele 
pe pămînt — 20.
• Circul de stat: Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

I
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Semnarea planului de colaborare 
culturală intre Republica Socialistă

România și R. P. 0. Coreeană 
pe anii 1968-1969

VIZITELE DELEGAȚIEI
GUVERNAMENTALE CUBANEZE viața internațională

La 9 aprilie, la Ministerul Afacerilor Externe a avut loc semnarea planului de colaborare culturală între Republica Socialistă România și Republica Populară Democrată Coreeană pe anii 1968— 1969.Planul prevede schimburi în domeniul științei și învățământului, culturii și artei, presei și radioului, sănătății și sportului, schimburi de delegați, expoziții și materiale documentareDin partea română, planul a fost semnat de Vasile Gliga, adjunct al
Sosirea in Capitală 
a primarului VieneiMarți seara a sosit în Capitală Bruno Marek, primarul orașului Viena, împreună cu soția, care, la invitația Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului București, va face o vizită în țara noastră.La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întîmpinat de Dumitru Popa, primarul general al Capitalei, Ion Cosma, prim-vice- președinte al Comitetului executiv al municipiului București, de membri ai comitetului.A fost de față Gerhard Rainer, însărcinatul cu afaceri ad-interim al Austriei la București.
Cronica zilei

T MmHSBBBBnHMarți după-amiază s-a înapoiat în Capitală delegația comercială condusă de Victor Ionescu, președintele Camerei de comerț, care, la invitația Camerei de comerț din Copenhaga și a Camerei de comerț provinciale din Danemarca, a făcut 
o vizită în această țară. Delegația română a purtat tratative comerciale cu reprezentanți ai vieții economice daneze.

★Marți, la Casa scriitorilor din Capitală, numeroși oameni de artă și cultură au participat' la 6 seară închinată poetului Ion Bărbi). Despre viața și opera sa au vorbit Șerban Cioculescu, membru corespondent al Academiei, Oscar Lem- naru, scriitor, și Al. Paleologu, critic literar.Actorii Irina Răchițeanu, Emil Bota, Dana Comnea, Dinu Iancu- lescu, precum și Romulus Vulpes- cu au prezentat apoi o suită antologică din lucrările lui Ion Barbu.(Agerpres)
sn

Derbiul de volei 
q revenit 
repidistelorO luptă epuizantă, marcată de un final dramatic, a caracterizat aseară prima confruntare (restanță din turul campionatului) a celor mai bune e- chipe feminine din prima divizie — Rapid și Dinamo. S-au creat faze a- proape „interminabile", ceea ce a făcut ca întîlnirea să fie urmărită cu interes. Dar, din păcate, nivelul tehnic al partidei nu a fost prea ridicat Mai bine pregătite moral, dispuse să arunce în luptă toate resursele, rapidistele și-au adjudecat setul decisiv și o dată cu el partida. Așadar, Rapid—Dinamo 3—2 (15—13, 3—15.15—9, 15—17, 15—12).Ambele echipe au acum cîte o în- frîngere, ceea ce sporește desigur interesul pentru ultimele lor întîlniri, care vor decide se pare și în acest an (al 10-lea) campioana țării.

D. I.

IN „TURUL CICLIST 
AL MAROCULUI»
Schimb de locuri între 
Moiceanu șl SoederlundEtapa a 9-a a Turului ciclist al Marocului, disputată ieri contra-cro- nometru individual, între orașele Meknes si Fez, a revenit marocanului El Farouki, cronometrat pe distanța de 62 km cu timpul de 1 h 23’ 54”. Pe locul doi s-a clasat suedezul Soederlund, care a devenit totodată și lider al clasamentului. Dintre cicliștii români, cel mai bun rezultat l-a obținut Ion Ardeleanu (al șaselea), la 4’ 14” față de cîștigător. Gabriel Moiceanu a ocupat locul 11, cu timpul de 1 h 29’ 50”, aflindu-se acum pe locul doi în clasamentul general la 1’ 46” de lider. Ciumeti s-a situat ieri pe locul_ 15, iar Mol- doveanu pe locul 17. Pînă la sfîrși- tul cursei au mai rămas de disputat 5 «tapa. 

ministrului afacerilor externe, iar din partea coreeană de Kim The Hi, ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Populare Democrate Coreene în Republică Socialistă România.Tratativele, s-au desfășurat într-o atmosferă de prietenie și înțelegere.La semnare au asistat Ion Brad, vicepreședinte al C.S.C.A., funcționari superiori din M.A.E., precum și membrii celor două delegații.(Agerpres)
TELEGRAMĂMinistrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Cor- neliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Jiri Hajek, cu ocazia numirii sale în funcția de ministru al afacerilor externe al Republicii Socialiste Cehoslovace. (Agerpres)

MINISTRUL DE EXTERNE Al
REPUBLICII VOLTA 

SUPERIOARĂ A VIZITAT 
JUDEȚELE PRAHOVA 

SI BRASOV .
* <Continuîndu-și călătoria prin țară, ministrul afacerilor externe, al Republicii Volta Superioară, Ma- lick Zorome, împreună cu persoanele oficiale care îl însoțesc . au. poposit marți în județele Prahova și Brașov Oaspeții au vizitat rafinăria și Combinatul petrochimic ; de la Brazi. La amiază au făcut, o vizită președintelui Comitetului e- xecutiv al Consiliului popular ju- . dețean Brașov, Gheorghe Pană, care ira informat despre dezvoltarea județului, despre unele „pro ■ bleme actuale ale administrației locale de stat.în cinstea oaspetelui. Gheorghe Pană a oferit un dejun.După-amiază a ■ fost vizitată U- zina de tractoare din Brașov.In timpul vizitei, oaspeții au fost însoțiți de Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. (Agerpres)

Actualitatea pe scurt
• Distincții sportive 

acordate unor handbaliști 
de la „Steaua"Ieri, la clubul Steaua a avut loc o festivitate cu prilejul căreia au fost decernate distincții sportive unor jucători ai echipei de handbal Steaua, ciștigătoarea „Cupei campionilor europeni”. A fost acordat titlul- de maestru emerit al sportului handbalistului Gheorghe Gruia. De asemenea, a fost acordat titlul de maestru al sportului handbaliștilor Alexandru Dincă și Cristian Dieter.

• FOTBAL: Steaua—F. C. 
Brugeois 2—1Aseară, în orașul Bruges s-a disputat meciul internațional amical de fotbal dintre echipa Steaua București și formația belgiană F. C. Brugeois. Partida s-a încheiat cu scorul de 2—1 (2—0) în favoarea fotbaliștilor români. Punctele echipei bucureștene au fost marcate de Voi-

Delegația guvernamentală cubaneză, condusă de Arturo Guzman, ministrul minelor, combustibilului și metalurgiei, care se află în țara noastră,, a vizitat o serie de obiective miniere și metalurgice din județul Maramureș. Delegația a vizitat minele Săsar și Baia Mare, flotația centrală și Combinatul ehimico-metalurgic din Baia Mare, barajul hidrotehnic de la Firiza, muzeul de mineralogie, cartiere de locuințe din Baia Mare, precum și
ÎN INTERESUL CETĂȚENILOR

Numărul mare de cetățeni care 
consideră că asigurarea com
plexă a gospodăriilor este deo
sebit de utilă și au încheiat ast
fel de asigurări dovedește inte
resul de care se bucură aceasta. 
Sînt, desigur, mulți alții care do
resc să cunoască unele amănun
ta privjnd această formă de a- 
siguraro practicată de ADAS. 
Este o dorință firească dacă ne 
gîndim că posibilitățile de procu
rare a bunurilor materiale de că
tre populație — inclusiv a color 
de folosință îndelungată — cresc 
de la an la an și că bunii gos
podari înțeleg să ia o măsură 
de prevedere necesară în multe 
împrejurări. Iată de co ne-am a- 
dresat tov. ȘTEFAN PAVEL, di
rector în Direcția generală 
ADAS, care ne-a spus următoa
rele :— în general, pot fi asigurate aproape toate bunurile care se află într-o gospodărie, iie la orașe, fie la sate, bunuri aparținînd atît asiguratului și membrilor familiei acestuia, cît și altor persoane, dacă se află în folosința sau păstrarea asiguratului sau a taembrTor familiei sale. Dintre a- ceste bunuri menționăm : mobila, îmbrăcămintea, lenjeria și încălțămintea, obiectele de bucătărie, perdelele, mașinile de cusut, aparatele electrice de uz casnic, frigiderele, răcitoarele, vesela, uneltele pentru uz gospodăresc, instrumentele muzicale, aparatele de radio, televizoarele (inclusiv antenele . , și cablurile de coborîre), magnetofoanele, picupurile, obiectele de sport. Pot fi asigurate, de asemenea, produsele agricole, viticole, pomicole, produsele animale și alimentele, uneltele agricole, viticble, pomicole, apicole și ^pentru deservire zootehnică, mijloacele de transport, harnașamen- tele, combustibilul, materialele de construcții pentru uz gospodăresc, furajele etc.Este vorba deci de un mare a- vantaj : se poate asigura o gamă largă de bunuri pentru -rare Administrația Asigurărilor de Stat a- cordă despăgubiri la valoarea reală a pagubelor celor care au încheiat contracte de asigurare.

nea și Sorin Avram. Pentru gazde a marcat Vandendaele din lovitură de la 11 m-
o Echipe de fotbal suedeze 

au jucat ieri în CapitalăMeciurile disputate ieri în Capitală între formații de fotbal bucureștene și echipe suedeze care se află în tara noastră s-au încheiat cu următoarele rezultate : Sirena- Hagglunos -3—1 (1—1) ; Autobuzul- Elnb I.K. 7—1 (1—1) ; Abatorul-Kebnekaise I.K. 2—1 (1—1).
o Turneul internațional

de șah de la Monte CarloIn runda a 6-a a turneului international de șah de la Monte Carlo, Florin Gheorghiu, avind piesele negre, a remizat cu Pîdevski. Smîs- lov a cîștigat la Letzelter, Portisch l-a învins pe Damianovici și Forin- tos pe Zinser. Restul partidelor au fost întrerupte. 

atelierul sculptorului Vida Geza I Membrii delegației au făcut, de a- j semenea, o vizită la Comitetul ju- î dețean Maramureș al. P.C.R., unde I s-au întîlnit cu Gheorghe Blaj, | prim-secretar al comitetului. în | cinstea oaspeților, consiliul popular | județean provizoriu și Combinatul | minier Baia Mare au oferit o masă g în timpul vizitelor, delegația cu- g baneză a fost însoțită de Bujor | Almășan, ministrul minelor.(Agerpres) |

— Caro sînt riscurile cuprinse în 
asigurare îTot ce se poate Intîmpla fără voința asiguratului: incendiul, trăsnetul, explozia, furtuna, ploaia torențială, grindina, inundația, uraganul, cutremurul, prăbușirea sau alunecarea de teren, furtul prin spargere, pagubele produse de greutatea zăpezii sau a gheței, de carbonizarea totală sau parțială ori topirea chiar și fără flacără, sau ca urmare a stricăciunilor accidentale produse la instalațiile de apă, canal, încălzire centrală sau gaze etc.Adaug faptul că în această asigurare este inclusă și asigurarea persoanei care a încheiat contractul, precum și a soției, respectiv a soțului, pentru cazul de invaliditate permanentă sau deces, produse, la domiciliul asiguratului, de incendiu, trăznet, explozie, arsură, lovire, cădere, asfixiere din cauze subite și de multe alte e- venimente subite, provenite fără voința asiguratului, precum și a- sigurarea pentru cazurile de despăgubiri civile datorate de asigurat (și membrii familiei sale), în calitate de locatar, față de proprietar, pentru unele pagube la Imobil, cît și pentru sumele datorate terților pentru accidentarea persoanelor și avarierea bunurilor la domiciliul asiguratului.

— Ce prime de asigurare se 
plătesc?Cel care încheie o asigurare pentru bunurile din gospodărie plătește o primă de asigurare care se stabilește în funcție de suma asigurată și de durata asigurării. Spre exemplu, pentru o sumă asigurată de 30 000 de lei se plătește o primă anuală de numai 60 de lei.încheierea unei asemenea asigurări se face prin responsabilii cu munca ADAS din întreprinderi și instituții, prin agenții și inspectorii de asigurare, sau, direct, la unitățile ADAS. Contractul de asigurare se eliberează pe loc, o dată cu încasarea primei.

Aurel CRIȘAN

NOTE
Gust birocratic

Formalități sînt și în sport destule la număr. Unele, intr-a
devăr, strict necesare, ca, de e- 
xemplu, prezentarea înaintea 
partidelor a legitimațiilor jucă
torilor. Gustul birocratic tinde 
însă la amplificarea formalități
lor fără nici un rost. Iată : fe
derația de baschet, printr-o cir
culară la începutul actualului 
campionat, obligă pe antrenori 
să prezinte propriul carnet ar
bitrilor, în caz contrar fiindu-le 
interzis să conducă echipa la 
meciul respectiv 1 O asemenea 
formalitate nu este în uzanță 
nicăieri în lume. Și ce urmă
rește prin ea federația de bas
chet ? Să îmbunătățească tehni
ca de conducere a echipelor ? 
Sau să nu se introducă prin 
contrabandă antrenori la vreuna 
din echipele categoriei A ? Pe 
drumul acesta s-ar putea ca în
tr-o zi să li se pretindă antre
norilor fotografii neretusate din 
față si din profil, precum și fișa 
antropometrică recent comple
tată.

Se constata 
cu regret că„.

După cîteva prezențe remar
cabile în prima formație a Pro
gresului, foarte tînărul jucător 
al acestei echipe Alecu a fost 
trimis de către antrenorii săi în 
echipa de rezervă-tineret a 
clubului. Hotărîrea antrenorilor 
este indiscutabilă, ei fiind singu
rii în măsură să aprecieze opor
tunitatea prezenței unui jucător 
într-o formație sau alta si nu 
ne propunem deci să o discu
tăm. Despre altceva este vorba 
acum : sîmbăta trecută, Alecu a 
revenit îh zona rezervelor, pur- 
tînd tricoul nr. 8 al acestei gar
nituri.

Cum a apreciat el această ho- 
tărîre a conducerii echipei sale ? 
Iată o întrebare al cărei răspuns 
l-am deslușit din maniera în 
care a evoluat Alecu: dezinte
resat, blazat, lăsînd mereu im
presia că este jignit de această 
mutație Adică tocmai el, care a 
primit multe laude și note mari 
din partea cronicarilor, să fie 
trimis să joace la tineret ? I 
Mărturisim că am înregistrat cu 
regret situația, deoarece ea este 
adesea începutul unui drum ce 
nu duce la nimic bun. Și exem
ple cu care am putea sprijini 
afirmația sînt destule în fotba
lul nostru. Atenție, Alecule !

BELGRAD 9. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : Delegația 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, a sosit marți la Kraguevaț.Oaspeții români au fost salutați de Milan Djokovici, președintele Skupștinei orășenești, care a vorbit despre istoricul acestui Important centru economic și cultural al Serbiei ca și despre dezvoltarea sa
O CUVÎNTAR

Â LUI A.PRAGA 9 (Agerpres). — La adunarea activului comuniștilor din întreprinderile industriale, institutele de învățămînt, instituțiile culturale și științifice din Praga, care a avut loc la 8 aprilie, a luat cu- vîntul A. Dubeek, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia.Vorbitorul a scos în evidență rolul conducător al partidului comunist în condițiile actuale ale construcției socialiste în Cehoslovacia. Dacă vorbim despre înfăptuirea pe mai departe a rolului conducător al partidului în societatea ^noastră — a spus A. Dubeek — atunci a- ceastă problemă nu poate fi concepută altfel decît în modul cum poate fi realizat mai bine rolul conducător al partidului în condițiile actuale ale construcției noastre socialiste. Fapt este că partidul, dacă dorește să obțină noi succese șl rezultate în construcția socialistă, nu poate renunța la rolul său conducător. De aceea, rolul și activitatea partidului nostru trebuie privite numai din acest punct de vedere.Făcîh'd' o apr'eciere a evenimentelor petrecute în ultimele luni în Cehoslovacia, A. Dubeek a arătat că toate acestea au fost făcute în scopul dezvoltării democrației socialiste.Vorbitorul a arătat că o sarcină importantă în perioada următoare o constituie adevărata consolidare și dezvoltare a economiei naționale, menționînd că trebuie promovat în mod consecvent noul sistem de conducere.El a subliniat că „nu putem fi de acord cu cei care resping tot ce este
Noul guvern 
cehoslovac a depus 
jurămintulPRAGA 9 (Agerpres). — După cum anunță agenția C.T.K., noul guvern cehoslovac, în frunte cu Oldrich Cernik, a depus marți jurămîntul în fața președintelui Cehoslovaciei, Ludvik Svoboda.După ceremonia depunerii jură- mîntului, a luat cuvîntul președintele Ludvik Svoboda, care și-a exprimat încrederea că guvernul își va îndeplini bine și la timp sarcinile, așa cum o cere poporul. El a asigurat guvernul de întregul său sprijin.în cuvîntul de răspuns, președintele guvernului R. S. Cehoslovace, O. Cernik, a asigurat pe președinte că guvernul va depune toate eforturile pentru dezvoltarea statului socialist pentru a justifica speranțele pe care și le pune în noul guvern poporul cehoslovac.

0 CUVÎNTARE
A CANCELARULUI 

JOSEF KLAUSNEW YORK 9 (Agerpres). — Cancelarul Austriei, Josef Klaus, care se află într-o vizită oficială în S.U.A., a declarat luni în cursul unui dineu oferit de Asociația corespondenților străini din New York că politica externă a Austriei este dominată și ghidată de principiul neutralității permanente. A- cest principiu, a spus el, „implică refuzul de alăturare la alianțe militare sau de a permite statelor străine să stabilească baze militare pe teritoriul austriac”. El a adăugat că, cu diferite prilejuri, țara sa și-a ridicat vocea în cadrul eforturilor pentru pace și moderație, declarînd că „Austria este întotdeauna gata să ofere bunele ei oficii dacă acest lucru va fi solicitat”.

după eliberarea țării de sub jugul fascist. Delegația M.A.N. a depus o coroană de flori la Monumentul din parcul memorial, unde într-o singură zi — 21 octombrie 1941 — hitleriștii au ucis 7 000 de persoane.Oaspeții români au vizitat biblioteca populară „Vuk Karadjici” și uzina de automobile „Zastava”. Președintele Skupștinei orășenești a oferit un dejun în cinstea delegației. Seara, delegația M.A.N. s-a înapoiat la Belgrad.In cursul vizitei la Kraguevaț, delegația a fost însoțită de Blajo Djuricicl, vicepreședintele Skupștinei Federale, și Aurel Mălnășan, ambasadorul României la Belgrad.

pozitiv, sau văd într-o lumină sumbră perioada de 20 de ani care a trecut”. Din tot ce s-a realizat bun și pozitiv în trecut trebuie sorbite forțele și hotărîrea fermă în vederea îndeplinirii sarcinilor noi, a afirmat el.Vorbind despre politica externă a Cehoslovaciei, A. Dubeek a subliniat că la baza acestei politici se află alianța trainică și colaborarea multilaterală cu Uniunea Sovietică și celelalte țări socialiste, pe baza principiilor egalității în drepturi, avantajului reciproc, neamestecului în treburile Interne și solidarității internaționaliste.In calitate de comuniști internaționaliști, ținem seama de experiența mișcării comuniste și muncitorești internaționale, a spus el, adăugind că- trebuie să se țină seama de caracteristicile specifice ale înfăptuirii politicii Partidului Comunist din Cehoslovacia.In încheiere, A. Dubeek s-a referit, de asemenea, la sarcinile care revin noului guvern, precum și la problema relațiilor dintre popoarele ceh și slovac, menționînd că în rezolvarea acestei probleme nu trebuie să se facă o deosebire între diferitele regiuni ale Cehoslovaciei.
Plenara C. C. 
din FinlandaHELSINKI 9 (Agerpres). — La8 aprilie a avut loc plenara C.C. al P.C. din Finlanda care, s-a ocupat de probleme politice și probleme interne de partid. Raportul a fost prezentat de Aarne Saarinen, președintele partidului.în hotărîrea adoptată de plenară se arată că C.C. al P.C. din Finlanda consideră necesară continuarea colaborării în cadrul guvernului cu partidele democratice pentru 

a contribui la dezvoltarea econo-ECUADOR
Demonstrații în favoarea 
unui regim constituționalQUITO 9 (Agerpres). — în principalele orașe ale Ecuadorului continuă să aibă loc tulburări și demonstrații antiguvernamentale. La Guayaquil, cel mai mare port de pe coasta Pacificului și important centru comercial, au explodat șase bombe în cartierul central al orașului. La Quito și în alte orașe ale țării au avut loc demonstrații în cursul cărora s-a protestat împotriva încercărilor armatei de a pune din nou mîna pe putere și s-a cerut desființarea cenzurii.

Reuniunea de la Luxembur
n g ga „celor sas©LUXEMBURG 9 (Agerpres). — Miniștrii de finanțe și ai economiei din țările membre ale C.E.E, care s-au întîlnit marți la Luxemburg, sub președinția lui Michel Debră au a- juns Ia un acord de principiu privind accelerarea de către țările participante Ia „runda Kennedy”, cu excepția S.U.A., a operațiilor de reducere a tarifelor vamale prevăzute pentru 1 ianuarie 1970. S-a hotărît, de asemenea, ca S.U.A. să beneficieze de o amînare cu un an a aplicării celei de-a doua etape a reducerilor tarifare. Ei au hotărît, totodată, să se reunească din nou înainte de sfîrșitul acestui an pentru a verifica dacă condițiile privind accelerarea procesului de reducere a tarifelor vamale sînt îndeplinite, precum și faptul dacă S.U.A. au abolit sistemul tarifar preferențial „Selling 

Price”, dacă nu au adoptat nici o

OSAKA, 9 aprilie. Orașul de pe fluviul Yodo găzduiește, începînd de astăzi și pînă la 29 aprilie, cea de-a opta ediție a Tîrgului internațional din Osaka. Inclus în rîndul marilor manifestări pe tărîm economic și comercial, acest tîrg se organizează începînd din 1954 la fiecare doi ani, alternativ cu cel din Tokio.Deschis în același loc din cartierul „Minato”, de pe malul golfului Osaka, tîrgul adăpostește exponatele a circa 2 500 de firme și organizații de comerț exterior din Japonia și a 32 de țări de ne toate continentele lumii, între care Austria, Bulgaria, Bir- mania, Cehoslovacia, Cuba, Danemarca, Elveția, Ghana, Izrael, Italia, Marea Britanie, Polonia, Salvador, S.U.A., R. F. a Germanici, România, U.R.S.S.Anul acesta, tîrgul are o semnificație deosebită întrucît se desfășoară intr-un moment cînd competiția pe piețele internaționale este mai intensă ca oricînd și, în același timp, constituie un fel de prefață a expoziției mondiale care va avea loc în 1970. Pavilionul numărul unu, de 3 750 de metri pătrați, este în întregime rezervat popularizării viitoarei expoziții mondiale. în celelalte șapte pavilioane și standuri în aer liber sînt prezentate exponate cuprinzînd o gamă largă de mărfuri — de la mașini și utilaje grele pînă la bunuri de consum care formează în rnod curent obiectul schimburilor pe piața internațională.„Să cunoaștem industria întregii lumi” — este deviza sub care s-a deschis această manifestare pentru a contribui — așa cum a declarat ambasadorul Takeo Ozawa, reprezentantul ministrului de externe al Japoniei, în cuvîntul rostit la ceremonia de deschidere — la o mai bună înțelegere între popoare, o cunoaștere directă a realizărilor economice din toate țările, la promovarea comerțului internațional.România este prezentă la tîrg pentru a cincea oară consecutiv, cu un oficiu comercial organizat pe o suprafață de 120 metri pătrați. Șapte întreprinderi românești de comerț exterior înfățișează numeroase exponate — între care mostre de produse metalice neferoase, conductori e- lectrici, mobilă, fibre lemnoase, placaje. panel, produse chimice de bază, precum si mostre din industria alimentară. Industria de utilaj petrolier, industriile petrolieră si chimică sînt înfățișate prin panouri și fotografii.Exponatele românești au atras din prima zi numeroși vizitatori, precum și reprezentanți ai marilor firme japoneze între care „Nippon Rayon Co”, „Marubeni Ida", „Mitsubishi” șl altele, care s-au interesat de produsele expuse.
al P. C.

miel, reducerea substanțială a șomajului și învingerea dificultăților economice. In activitatea sa, partidul se va bizui pe sprijinul maselor largi populare, apărîndu-le interesele.C.C. al P.C. din Finlanda, se spune în hotărîre, va continua să dezvolte bunele relații cu toate partidele frățești în spiritul internaționalismului proletar și să-și aducă contribuția la cauza întăririi unității mișcării comuniste internaționale.

Otto Arosemena, șeful guvernului provizoriu, a declarat că „nu va tolera nici un fel de acte de violență” și că își asumă întreaga putere pînă la organizarea noilor alegeri.Actualele evenimente se înscriu tn campania desfășurată de diferitele partide politice ecuadoriene în vederea alegerii unui nou șef al statului și a unui nou parlament, pentru a se pune capăt existenței actualului guvern provizoriu instalat la putere în 1961, după înlăturarea juntei militare.

măsură protecționistă sau de altă natură menită să subvenționeze exporturile lor.Hotărîrile „celor șase” vin în sprijinul măsurilor S.U.A. de reducere a deficitului balanței lor de plăți. A- ceste hotărîri au fost luate la insistențele Washingtonului și s-au bucurat de sprijinul Bonnului care, avînd un excedent comercial important cu S.U.A. și rezerve considerabile de dolari, speră în felul acesta să restabilească circuitul financiar normal cu partenerul său de peste ocean. Franța s-a opus pînă în ultimul moment „dezarmării vamale” anticipate, cerută de S.U.A. țărilor C.E.E., dar a cedat insistențelor partenerilor săi în urma asigurărilor primite că americanii vor îndeplini condițiile puse do actuala conferință a miniștrilor Pieței comune.



esinnea extraordinară a
iliului

(Urmare din pag. I)cate chestiuni în aceste condiții, oaspeților li se arată un nod de circulație într-unul din punctele cele mai aglomerate. în Sodern Slussen, care are menirea să rezolve trecerea rapidă din Gamala Stan in Soderholm dică).Premierul român care îl însoțesc au _______malul golfului Saltsjon, s-au oprit pe o terasă de unde se deschide o splendidă panoramă asupra orașului și apoi au călătorit de-a lungul cheiului, la care stau acostate zeci de nave comerciale. în timpul vizitei oaspeții români au fost salutați cu simpatie de numeroși locuitori ai capitalei suedeze.
★în prezența președintelui Consiliului de Miniștri al Republicii So* cialiste România, Ion Gheorghe Maurer, și a primului ministru al Suediei, Tage Erlander, marți a fost semnat la Ministerul Afacerilor Externe al Suediei un acord de cooperare economică, industrială și tehnică între Suedia și România. Acordul a fost semnat de Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al României, și Torsten Nilsson, ministrul a-

(insula su-
și persoanele 

trecut apoi pe

facerilor externe al Suediei. Acest acord are drept scop să faciliteze și să încurajeze cooperarea economică, industrială și tehnică dintre organizațiile și întreprinderile interesate din cele două țări. Cooperarea urmează să se realizeze în diverse domenii ale vieții economice și în special în domeniul industriei, , agriculturii, pescuitului și comerțului, precum și în domeniul tehnologic și științific.Se prevede ca această cooperare să cuprindă proiecte industriale comune, cursuri și conferințe, schimburi de specialiști și schimburi de documentații și informații tehnice.Va fi instituită o Comisie mixtă româno-suedeză pentru a urmări modul în care se realizează acordul.A fost semnat, de asemenea, un acord româno-suedez cu privire la, desființarea vizelor.La semnarea acestor au participat membrii române și alte persoane
★în după-amiaza aceleiași zile, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, Ion Gheorghe Maurer, a organizat

documente delegației oficiale.

Dialog constructiv,
atmosferă cordială

EBS ■
De la trimisul nostru special, Dumitru ȚINU

Vizita în Suedia a președintelui Con
siliului de Miniștri, Ion Gheorghe 
Maurer, și a ministrului afacerilor ex
terne, Corneliu Mănescu/ a început în
tr-o ambianță de prietenie și cordiali
tate — expresie a sentimentelor de 
stimă și prețuire pe care și le nutresc 
popoarele român și suedez. Primirea 
călduroasă făcută înalților oaspeți încă 
din clipa cînd au pășit pe pămîntul sue
dez, atmosfera de înțelegere reciprocă 
caro a domnit în timpul convorbirilor 
oficiale sînf elemente caracteristice ale 
acestei vizite care se înscrie ca un mo
ment important în evoluția relațiilor ro- 
mâno-suedeze.

Așa cum s-a anunțat, prima zi a vizi
tei a oferit celor doi șefi de guverne 
prilejul unui larg schimb de păreri asu
pra problemelor de interes comun, pre
cum și asupra unor aspecte actuale ale 
situației internaționale. La ieșirea din 
sala unde au avut loc convorbirile ofi
ciale, tovarășul Ion Gheorghe Maurer 
declara ziariștilor: „Sînt toarte mulțu
mit de această discuție”. La rîndul său, 
premierul suedez, Tege Erlander, și-a 
exprimat satisfacția pentru discuțiile a- 
vute cu oaspeții români.

Marți dimineața, la înfîlnirea cu repre
zentanți ai industriei suedeze și ai Mi
nisterului Comerțului, președintele Con
siliului de Miniștri al Republicii Socialiste 
România a vorbit despre dezvoltarea 
multilaterală a economiei țării noastre, 
reliefînd eforturile ce se depun pentru 
crearea unei industrii moderne, succe
sele obținute de întreprinderi româ
nești, ale căror produse sînt exportate 
azi în numeroase țări. In cadrul discu
țiilor au fost subliniară posibilitățile 
crescînde ale României — care, ca ur
mare a dezvoltării dinamice a econo
miei naționale, oferă tot mai multe pro
duse industriale circuitului internațio
nal — pentru un schimb 
cial activ între România 
în avantajul ambelor părți, 
fanții industriei și comerțului 
urmărit cu atenție cuvintele 
lui român, manifestîndu-și interesul față 
de posibilitățile de cooperare cu în
treprinderi românești. Totodată, ei și-au
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exprimat satisfacția pentru atmosfera de 
lucru, sinceră, în care s-a desfășurat a- 
ceastă întrevedere. Ziarele din Stock
holm relevă că rămîn deschise multiple 
cai de explorare în vederea intensifi
cării cooperării dintre cele două țări.

Sînf bine cunoscute progresele obți
nute de Suedia pe multiple planuri. Ea 
se prezintă' vizitatorului ca o țară mo
dernă, puternic industrializată, cu preo
cupări constante pentru lărgirea legătu
rilor sale cu exteriorul. S-a amintit în 
cursul acestei vizita de politica Sue
diei de neutralitate. In bună parte, rea
lizările sale pe planul dezvoltării in
dustriale sînt explicate ca fiind rodul 
unei îndelungate perioade de pace. De 
mai'bine de un-secol și jumătate nimic 
nu a fost distrus ; în tot acest timp s-a 
construit. Suedia a fost ferită de marile 
conflagrații, mondiale, iar poporul său, 
avînd de înfruntat doar vitregia naturii, 
a asaltat acest pămînt nordic, pe care îl 
transformă cu ingeniozitate, valorificînd 
la maximum toate resursele sale. Și este 
vădită preocuparea cercurilor de afaceri 
suedeze pentru a se deschide mai larg 
porțile comerțului, pentru schimbul de 
valori materiale, fără discriminări, pe 
baza avantajului reciproc. Această idee, 
care capătă o tot mai mare răspîndire, 
a găsit un consens unanim și în timpul 
înfîlnirii premierului român cu reprezen
tanții- industriei și comerțului suedez.

Relevînd diferite aspecte ale politi- 
externe a țării noastre, zia- 
„Svenska Dagbladet” scria ieri 
„România face mari eforturi în

vederea dezvoltării legăturilor sale 
comerciale..." „Delegația română — 
arată în continuare ziarul — a vizitat de 
curînd Finlanda; vizita în Nord este edi
ficatoare pentru eforturile României de 
a-și lărgi contactele externe".

★
Capitala suedeză are în aceste zile 

un aer deosebit. In punctele centrale 
ale orașului, alături de drapelele de stat 
suedeze,' flutură tricolorul românesc. Aerul 
tare și briza Balticii îți amintesc că te 
afli pe meleaguri nordice, unde primă
vara n-a intrat încă în drepturile sale. 
Pretutindeni însă în cuprinsul orașului se 
simte prezența unor oaspeți prețuiți.
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o conferință de presă la Grand Hotel.După ce a exprimat mulțumiri guvernului suedez pentru invitația pe care i-a adresat-o și pentru prilejul oferit de a vizita Suedia, țară frumoasă și dezvoltată din punct de vedere economic, șeful guvernului român s-a referit la problemele discutate în primele zile ale vizitei. „Am purtat discuții împreună cu primul ministru al Suediei și cu ministrul afacerilor externe, în primul rînd, asupra problemelor legate de dezvoltarea relațiilor bilaterale dintre România și Suedia. Am constatat că relațiile noastre sint bune, prietenești, însă ele pot fi dezvoltate pe toate planurile, și mai ales în domeniul economic", a arătat premierul român. „Am ajuns la concluzii comune în ceea ce privește modalitățile de a spori schimburile dintre țările noastre, .de a spori colaborarea și cooperarea economică în toate domeniile. Am discutat, de asemenea, posibilitatea lărgirii relațiilor culturale, științifice și tehnice. Am constatat cu satisfacție că sint o serie de probleme politice în care concepțiile noastre sint foarte apropiate și unde putem acționa în comun în folosul popoarelor noastre si al întregii lumi. în marele domeniu al păcii sint încă multe lucruri de făcut. Desifcur, am discutat și unele probleme internaționale de actualitate". Declarîndu-se mulțumit de convorbirile avute cu oficialitățile suedeze, șeful guvernului român a arătat că „ele deschid relațiilor dintre cele două țări o foarte bună perspectivă". 'în continuare, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, răspunzînd la o întrebare referitoare la formele de cooperare în viitor între Suedia și România, a arătat câ : „Analiza, pe care am făcut-o în comun cu conducătorii guvernului suedez, ca și discuțiile pe care le-am avtit cu conducătorii unor concerne suedeze, ne-au oferit prilejul să întrevedem o serie de posibilități pentru lărgirea acestor relații care vor trebui adîncite, lămurite în cadru! unor discuții foarte concrete",Printre problemele internaționale în care există o similitudine între punctele de vedere românești și cele suedeze, premierul român a menționat, înainte de toate, problema Vietnamului, unde a fost constatată de toți necesitatea de a se pune capăt războiului tragic'; poziții asemănătoare s-au manifestat în problema dezarmării, în special problema dezarmării nucleare, și problemele tratatului de nedisemi- nare a armelor nucleare. Premierul român a mai enumerat și alte probleme care au fost abordate pe larg în cadrul convorbirilor, printre care securitatea europeană și importanța crescîridă a rolului țărilor mici în viața internațională.în continuare, președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a răspuns la numeroase întrebări cu privire la politica internă și externă a României, rele- vînd principiile fundamentale care o călăuzesc.

MOSCOVA 9. — Agerpres. — în cea de-a doua zi a lucrărilor sesiunii extraordinare a Consiliului General al F.S.M. au continuat dezbaterile asupra problemei privind intensificarea și extinderea mișcării internaționale de solidaritate cu lupta dreaptă a poporului vietnamez.Reprezentanți ai centralelor sindicale naționale din Uhgaria, Franța, Iugoslavia, R.PiD. Coreeană, Italia, Finlanda, Cehoslovacia, Chile, Angola, ai confederației internaționale a sindicatelor'arabe și din alte țări au vorbit despre acțiunile întreprinse în.sprijinul eroicului popor vietnamez, despre ho-

târîrea sindicatelor pe care le reprezintă de a dezvolta pe o bază și. mai largă unitatea de acțiune împotriva agresiunii imperialiste a- mericane în Vietnam. Numeroși vorbitori și-au, exprimat deplinul acord cu propunerea ca în acest an ziua de 1 Mai și ziua de 20 iulie (data semnării acordurilor de la Geneva din 1954) să fie un prilej în plus pentru afirmarea sprijinului pe care sindicatele, toți oamenii muncii de pe toate meridianele îl. acordă cauzei drepte a poporului vietnamez, luptei sale pentru independență și suveranitate națională.
Cuvintarea tovarășului Gheorghe Apostol

Ion

In ședința, de marți' după-amia- ză a luat cuvîntul tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U- niunii Generale a Sindicatelor din România, membru al Consiliului General al F.S.M.Uniunea Generală a Sindicatelor din România, toți oamenii muncii din țara noastră, a spus vorbitorul, întregul popor român, salută cu căldură și se bucură din inimă de victoriile poporului vietnamez împotriva agresiunii americane. Succesele obținute de poporul vietnamez în lupta împotriva cotropitorilor, presiunea exercitată de forțele iubitoare de pace din întreaga lume, printre care și cele din S.U.A., l-au determinat pe Johnson să facă declarația din 31 martie, care constituie o dbvadă elocventă a eșecului politicii americane în Vietnam.Poziția guvernului R. D. Vietnam, exprimată în declarația sa din 3 aprilie cu privire la limitarea bombardamentelor de către: S.U.A. asupra Vietnamului de nord, pe care Uniunea Generală a Sindicatelor din România o sprijină pe deplin, a fost primhă cu satisfacție de opinia publică progresistă, care a văzut în aceasta o atitudine rațională menită să pună capăt războiului. în întreaga lume se exprimă cerința ca guvernul S.U.A. să răspundă gestului politic al guvernului R. D- Vietnam prin măsuri efective și reale,<fără îngrădiri și condiții, pentru a satisface cererile pe deplin întemeiate ale poporului vietnamez și ale opiniei'publice, mondiale:,Statele Unite pot dovedi într-un singur fel că vor să ajungă la soluționarea problemei vietnameze și anume prin curmarea imediat, în mod definitiv și necondiționat, a bombardamentelor pe întreg teritoriul Republicii Democrate Vietnam, prin încetarea tuturor actelor de război împotriva acestei țări libere și independente. Numai după îndeplinirea acestei condiții de bază pot avea loc convorbiri cu privire la problemele lichidării conflictului din Vietnam, care, nu se poate obține decît prin, părăsirea Vietnamului de către armatele invadatoare.Din prima zi a agresiunii americane.— a spus ..tovarășul Gheorghe' Apostol — oamenii muncii, sindicatele, întregul popor român au con-, damnat cu fermitate războiul dus de S.U.A- în Vietnam, fărădelegile SăVîrși>te împotriva populației .pașnice din această țară și și-au exprimat solidaritatea internaționalis-

tă fierbinte eu lupta dreaptă a poporului vietnamez, dind o înaltă prețuire eroismului și curajului eu care își apără patria.Uniunea Generală a Sindicatelor din România sprijină în întregime declarația guvernului Republicii Socialiste România în legătură cu situația din Vietnam, potrivit căreia reglementarea pe baze trainice a problemei vietnameze reclamă încetarea agresiunii americane, încetarea necondiționată a bombardamentelor, retragerea trupelor S.U.A. și ale aliaților lor din Vietnamul de sud, respectarea dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, fără nici un amestec din afară.Poporul nostru și-a exprimat deplina adeziune la poziția fermă a Partidului Comunist Român și a guvernului-țării noastre, care au a- cordât și vor continua să acorde poporului vietnamez ajutor multilateral, pînă la victoria deplină a luptei sale drepte. Pe această linie. Uniunea Generală a Sindicatelor din România a dat recent un ajutor substanțial constînd în medicamente, alimente și alte produse, atît Federației Sindicatelor din Vietnam, cît și Uniunii sindicatelor pentru eliberarea Vietnamului de sud.în actualele condiții, cînd lupta eroică a poporului vietnamez a intrat într-o nouă fază iar sprijinul opiniei publice mondiale este din ce în ce mai larg și mai liotărît, u- nitatea de acțiune a organizațiilor sindicale, a tuturor forțelor democratice, progresiste și antiimperia- liste este măi necesară ca oricînd, ea poate grăbi încetarea războiului din Vietnam, poate impune agresorilor să se retragă din această țară.Sprijinind propunerile formulate în raportul prezentat de tbv. .Louis Saillant, sugestiile făcute de reprezentanții sindicatelor din Vietnamul de nord șj de sud, precum și astfel de inițiative ca organizarea unei conferințe a sindicatelor din transporturi din zona Oceanului Pacific, sindicatele din România își vor aduce întreaga contribuție la întărirea solidarității cu poporul vietnamez.Uniunea Generală a Sindicatelor din Rorpânia — a spus în încheiere vorbitorul — exprimînd voința .fermă a .tuturor oamenilor muncii și â sindicatelor din țara noastră de a-și aduce aportul la dezvoltarea solidarității internaționale cu eroicul popor . vietnamez, vâ continua să acorde oamenilor muncii, poporului din -Vietnam întregul, său sprijin, pînă la victoria finală asupra agresorilor americani.
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CONFERINȚA FORȚELOR
ANTIIMPERIALISTE
DIN ZONA MEDITERANEI

CORESPONDENȚA DIN ROMA DE LA N. PUICEA

Intr-una din sălile cunoscutului Palazzo dei Congressi din Roma, au început mărfi dimineața lucrările „Conferinței tortelor progresiste și antiimperialiste din zona Mediteranei". Aici s-au întrunit reprezentanți a 17 partide și mișcări democratice din 12 fări : Algeria, Maroc, R.A.U., Siria, Turcia, Cipru, Grecia, Iugoslavia, Italia, Franța, Spania, Portugalia. Sint prezenți, de asemenea, observatori din partea Organizației de solidaritate a- fro-asiatice și ai Consiliului Mondial al Păcii.Pregătită prin întîlniri consultative care au avut loc recent, con- ierința reunește for(e din zona Mediteranei — partide comuniste și socialiste, organizații și mișcări democratice și progresiste — care sint angajate în lupta împotriva imperialismului sale la adresa parte a lumii.Conferința a gătură cu evenimentele din ultimul timp care periclitează pacea și libertatea popoarelor din această
și amenințărilor păcii în această(ost ini(iată In le-

zonă a lumii, cu elaborarea unor noi planuri periculoase pentru soarta păcii de către comandamentul mediteranean al alianței militare nord-atlantice. Participanții la conferință își propun să lupte activ pentru transformarea Medite- ranei într-o mare a păcii și colaborării prietenești între popoare.în ședința de marți dimineață participanții la conferință au fost salutați de deputatul italian Lucio Luzzato care a arătat că deși partidele și organizațiile progresiste reprezentate la consfătuire au idoo- logii diferite, ele se simt unite prin lupta împotriva imperialismului șl colonialismului. în continuarea ședinței au luat cuvîntul Tullio Vec- chietti, secretarul Partidului Socialist Italian al Unității Proletare, Beno Zupancici, șeful delegației Uniunii Socialiste a poporului muncitor din Iugoslavia, și Abderhim Bouabib, șeful delegației Uniunii naționale a forțelor populare din Maroc.Lucrările conferinței continuă, urmînd a se încheia la 11 aprilie.

Sesiunea Seimului
R. P. Polone

E. Ochab a cerut sa fie eliberat din funcția de președinte 
al Consiliului de Stat

VARȘOVIA 9 (Agerpres). — După cum transmite agenția P.A.P., Edward Ochab, președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Po-
lone, a adresat Seimului o scrisoare în care a cerut să fie eliberat din funcția pe care o deține din motive de sănătate.

★ ★

comer- 
și Suedia, 
Reprezen- 
suedez au 
pramieru-

AGENȚIILE
DE PRESĂ

TRANSMIT:

Declarațiile lui U Thant. Luînd cuvîntul la o conferință de presă la Haga, secretarul general al O.N.U., U Țhaiit, a declarat, refe- rindu-se la problema vietnameză că ,,evoluția din ultimele cîteva zile a marcat un progres mai mare decît cel din ultimii patru ani. Au fost deja întreprinși primii pași necesari în cadrul unui proces care, cred eu, va duce la pace". El și-a exprimat speranță că viitoarele convorbiri ame- ricano-vietnameze vor începe foarte curînd.

Agenția P.A.P. transmite că la 9 aprilie la Varșovia s-a deschis sesiunea de primăvară a Seimului. Au fost de față Wladyslaw Gomulka, prim-secretar al C.C. al P,M.U.P., Jozef Cyrankiewicz, președintele Consiliului de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai guvernului.

Sesiunea a adoptat ordinea de zi care cuprinde, printre altele, alegerea noului președinte al Consiliului de Stat, modificări în componența guvernului, adoptarea noului cod penal și a unor alte proiecte de lege.

Convorbirile
I. B. Tito la Tokio

TOKIO 9 (Agerpres). — La Tokio au început convorbirile între președintele R.S.F. Iugoslavia, Io- sip Broz Tito; și premierul Japoniei, Eisaku Sato. După cum anunță agenția Tar.iug, în cadrul convorbirilor s-a procedat la un schimb de păreri în legătură cu o serie de probleme internaționale și au fost abordate unele aspecte ale relațiilor bilaterale. , Agenția menționează că s-a pus accentul

pe evoluția situației din Vietnam, situația din Orientul Apropiat și alte probleme importante. S-a constatat o apropiere a pozițiilor în u- nele probleme și acordul privind necesitatea unor eforturi comune în vederea promovării păcii în lume.împăratul Japoniei, Hirohito, a o- ferit un dejun în cinstea președintelui Tito.

Primăvară
(Urmare din pag. I)

Președintele Johnson a a- 
vut marți la Camp David 
(statul Maryland) convorbiri cu ambasadorul S.U.A. la Saigon, Ellsworth Bunker, în legătură cu ho- tărîrea ca un reprezentant al S.U.A. să intre în contact cu reprezentanțiiR. D. Vietnam pentru a se stabili încetarea totală a bombardamentelorS. U.A. asupra Vietnamului de nord. La convorbiri au participat, de n- semenea, secretarul de stat, Dean Rusk, ministrul apărării, Clark Clifford, și președintele Comandamentului mixt al șefilor de stat major» generalul Earle Wheeler.

La Bruxelles a lost dat 
publicității un comunicat în care se arată că regele Baudouin 
a încredințat contelui Adhemar d’Alcantara, deputat social-creștin, misiunea de a-i prezenta un raport asupra unui program de guvernare și formula unui guvem capabil să realizeze acest program.

In Uniunea Sovietică a fost 
lansat satelitul artificial al 
Pămintulul „Cosmos 211’. Satelitul este destinat continuării explorării spațiului cosmic conform programului anunțat de agenția TASS in martie 1962.

fiecare al,treilea om este 
șonier. In ghetourile din 
New York sau Chicago 
negrii trăiesc în condiții 
insalubre. Ei 
chirii mai mari de- 
clt albii, deși au. în ge
neral, acces mimai i 
locuințele cele mai mo
deste. Negrii sînt prigo
niți de rasiști care, vă-, 
zind că istoria lucrează 
împotriva concepțiilor 
lor, își revarsă prejude
cățile in ură veninoasă, 
oarbă.

Unul dintre primele 
semnale ale luptei ne
grilor din perioada post
belică pentru înlătura
rea discriminării rasiale, 
a fost dat în anul 1954, 

'“în fapt, asasinarea lui ™ OT^U\, Moriigomery 
King a avut rolul pică
turii care a revărsat pa
harul revoltei și indig
nării acumulate de ani 
de zile. Căci negrii ame
ricani simt la fiecare pas 
nelegiuirile pe care tre
buie să le suporte. Copiii 
lor sînt privați de posibi
litatea de a primi aceeași 
instrucție care le permite 
albilor să continue stu
diile în școli superioare. 
Ei nu dispun nici de su
ficiente școli profesiona
le care să le asigure pre
gătirea necesară pentru 
a putea concura pe pia
ța muncii. Ca urmare. în 
multe aglomerații ale 
populației de culoare,

ricani. După asasinarea 
lui King, în rîndul popu
lației de culoare a izbuc
nit un val de indignare 
generală. Sute de mii de 
oameni au umplut stră
zile marilor orașe, ce
tind măsuri energice îm
potriva inegalității rasia
le, pentru dezrădăcina
rea politicii și practicii 
rasiștilor. 90 de orașe a- 
mericane, dintre cele 
mai mari, au fost scena 
unor astfel de manifesta
ții, ce au proiectat ca pe 
un uriaș ecran amploa
rea nedreptăților care a- 
fectează cele 19 milioane 
de negri din Statele U- 
nite.

reluată cu o deosebi
tă vitalitate. Numai cine 
s-a aflat aici în aceste 
zile poate avea imaginea 

plătesc dimensiunilor cangrenei
sociale produsă de ine
galitatea rasială. Asu- lu t, 

la. pritorii negrilor din A- ritățile

statul Alabama, cînd 
Martin Luther King a 
inițiat boicotarea auto
buzelor în semn de pro
test față de menținerea 
segregației în sistemul 
de transport în comun. 
De atunci lupta a cres
cut an de an, culminînd 
în iulie 1967, cînd la 
Newark au izbucnit cele 
mai mari tulburări ra
siale din istoria recentă 
a S.U.A. Iar în zilele 
următoare bătăliile de 
stradă s-au extins în 
alte orașe. Cauzele care 
au generat aceste mari 
manifestații nu au fost 
înlăturate, anul acesta 
mișcarea negrilor fiind

tnerica nu sint colonia
liștii străini, cum a fost 
în Africa. Negrii ameri
cani sînt victimele ți
nui sistem de robie spe
cific creat de politica 
îndelungată a unor gru
puri sociale dominante, 
care au recurs întotdea
una la forță ca mijloc 
de înăbușire a revendi
cărilor celor asupriți. 
Sint aceleași grupuri 
care au declanșat răz
boiul împotriva poporu
lui din 
cearcă 
voința 
prin orice mijloace.

Pentru a înăbuși miș
carea de protest din a- 
ceste zile, au fost mo
bilizați 20 de mii de po
lițiști ți peste 30 mii de 
soldați ai gărzii națio
nale. După șase zile de 
ciocniri violente, în car
tierele locuite de popu
lația de culoare din a- 
proape toate marile o- 
rațe ale S.U.A., 32 de 
persoane au fost ucise, 
iar peste 1 600 au fost 
rănite. Închisorile s-au 
dovedit neîncăpătoare:

Vietnam și in- 
să-și impună 
altor popoare

au fost arestate mai bine 
de zece mii de persoane. 
Forțele de represiune 
s-au folosit de gaze la
crimogene, tancuri și 
care blindate.

La Washington, auto- 
,, au recurs de 

două ori la starea de 
urgență. Nu departe de 
capitală, la Baltimore, 
au avut loc ciocniri vio
lente, poate cele mai pu
ternice din S.U.A. Ora
șul este acoperit de fu
mul provenit de la nu
meroasele incendii. Pen
tru a evita creșterea în 
amploare a manifestații
lor din acest oraș. Casa 
Albă a 
miterea de noi- trupe. 
Numai în Baltimore 
află în prezent 19 
de militari. 5 500 
membri ai gărzilor- 
ționale. In zeci de orașe 
a fost decretată stare de 
urgență și s-au stabilit 
interdicții de circulație.

La New York sosesc 
vești că valul de indig
nare a populației de 
loare din America 
extins 
litarilor 
flați în străinătate. 
Japonia, in zonele baze
lor militare, au loc cioc
niri între soldații albi 
și de culoare din forțele 
militare americane. In-

grijorată de urmările a- 
cestor ciocniri, munici
palitatea orașului Yoko
suka a cerut comanda
mentului american să 
amine intrarea în port 
a două portavioane și a
altor nave ale S.U.A. 
care urmau să sosească 
aici.

In legătură cu autorul 
asasinatului, cu cît trece 
timpul, încrederea în 
posibilitatea F.B.L-ului 
de a-l descoperi este tot 
mai mică. Ministrul jus
tiției S.U.A., Ramsey 
Clark, însărcinat să con
ducă ancheta în legă
tură cu asasinatul,

mărginit să declare 
anchetatorii „sint in po
sesia unui nume", ur- 
mind insă să se stabi
lească mai tîrziu,.. dacă 
este vorba chiar de asa
sinul liderului populației 
de culoare. Se manifestă 
de pe acum o mare nedu
merire în legătură cu 
încetineala cu care îna
intează ancheta. Mulți 
ziariști fac referiri ex
prese la comportarea 
necorespunzătoare a po
liției din Memphis in 
momentul asasinatului. 
Potrivit primelor date 
culese de ziariști, asa
sinul doctorului King a

dispărut de la locul cri
mei sub nasul poliției, 
la bordul unui automo
bil alb. In schimb, se 
vorbește de posibilitatea 
ca cei considerați „vino
vății de izbucnirea de
monstrațiilor din aceste 
zile să fie „trași la răs
pundere".

Asasinarea lui King 
este o dovadă elocventă 
a faptului că în această 
țară democrația, depar
te de a fi o realitate, 
constituie tin slogan po
litic la care se apelează 
în scopul camuflării u- 
nor profunde racile so
ciale.

autorizat tri-

în rîhdurile
americani

Atlanta: impresionantul cortegiu funerar pe străzile orașului
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