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Primirea de către tovarășul
Nicolae Ceaușescu a directorului

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎȚÎ-VÂ!

ziarului „Le tode“

Miercuri 17 aprilie 1968

In timpul convorbirilor oficiala (Foto : Gh. Vințilă)

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

îmbunătățirea 
sistematică a calității 
producției—sarcină 
economică esențială

Gheorghe BLAJ
prim-secretar al Comitetului |udețean de partid, 

președintele Comitetului executiv 
al Consiliului popular județean provizoriu Maramureș

Avînd un profil complex din punct 
de vedere economic, județul Ma
ramureș se numără printre jude
țele cu un important potențial 
industrial. Aproape jumătate din 
numărul total al salariaților din 
județ lucrează în industrie, în cadrul 
căreia ponderea principală o dețin 
extracția și prelucrarea minereurilor 
neferoase, exploatarea și industriali
zarea lemnului. în acest sens, în anii 
din urmă au fost construite și utilate 
cu tehnică modernă obiective econo
mice de mare însemnătate, printre 
care exploatările miniere Șuior și 
Ilba, uzina centrală de preparare a 
minereurilor și Uzina de cupru din 
Baia Mare, Complexul de industria- 
‘ ,are a lemnului de la Sighetul Mar- 
r.,<ației. Un bogat program de in
vestiții se înfăptuiește în cadrul ju
dețului în 1968, în ceilalți ani din 
cincinal. Este firesc, deci, ca proble
mele îndrumării și conducerii activi
tății industriale să ocupe un loc cen
tral în preocupările Comitetului ju
dețean Maramureș al P.C.R., ale or
ganelor și organizațiilor de partid, 
îndreptate cu fermitate spre crește
rea eficienței economice, a utilizării 
fondurilor materiale și bănești in
vestite.

Cum și în ce mod, pe ce căi tre
buie să se acționeze în favoarea 
atingerii obiectivului amintit ? Neîn
doielnic, prin intermediul amplifică
rii producției și productivității mun
cii, reducerii prețului de cest, preve
nirii risipei și drămuirii fiecărui ban 
al statului. Din confruntarea acestor 
modalități, jn urma unui contact di
rect cu realitatea, a rezultat însă că 
mult de cîștigat au întreprinderile in
dustriale dacă colectivele și condu
cerile lor tehnice și administrative 
luptă necontenit pentru îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor. O 
asemenea orientare se circumscrie în
tru totul aprecierii tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la consfătuirea care a avut 
loc luna trecută la Comitetul Central

Y P.C.R.: „Este necesar să acordăm 
>’atenție deosebită îmbunătățirii con

tinue a calității producției în toate 
ramurile economice. Aceasta consti
tuie în momentul de față una din ce
rințele esențiale, de importanță hotă- 
rîtoare pentru ridicarea nivelului e- 
conomiei românești".

Nivelul calitativ al producției _este 
e categorie dinamică, determinată de 
progresul tehnico-științific rapid, iar 
soarta calității produselor se decide 
în întreprinderi, secții și alte locuri 
de muncă. Aceasta, pe de o parte. 
Pe de altă parte, competitivitatea pro
dusului finit depinde de calitatea ma
teriilor prime și materialelor, de con
cepția tehnică și tehnologică con
structivă care stă la baza realizării 
lui. Ca urmare, nivel calitativ înalt 
nu înseamnă doar respectarea unor 
prescripții, ci și o maximă recepti
vitate față de nou — însușire pe care 
multe organizații de partid o posedă 
și o valorifică in practică. Nu întîm- 
plător majoritatea produselor reali
zate în întreprinderile din județ se 
bucură de o bună apreciere atît în 
tară, cît și peste hotarele ei, iar vo^ 
lumul exportului este în continuă 
creștere.

Mă opresc la îmbunătățirea perse
verentă a calității unei principale 
materii prime — minereul. Ea se 
bucură de mare atenție din partea 
comitetelor și organizațiilor de partid 
din exploatările Combinatului minier 
Baia Mare. Se acționează îndeosebi 
spre reducerea diluției minereuri
lor, respectarea pantei și profilului 
lucrărilor miniere, ridicarea calității 
concentratelor si randamentelor de 
extracție. Evident, organizațiile de 
partid nu-și irosesc forțele cu rezol
varea anumitor probleme de strictă 
specialitate, ceea ce ar însemna pre
luarea unor atribuții esențiale ale 
conducerii tehnico-administrative. In 
schimb, ele întreprind măsuri politi- 
co-oraanizatorice, corespunzător as- 

loc
co-organizatorice, corespunzător 
pectelor care se ivesc la fiecare
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Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al C.C. al P.C.R., președintele Con
siliului de Stat, a primit pe direc-

torul ziarului „Le Monde", Hubert 
Beuve-Mery.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire care s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

începerea convorbirilor
româno-soma

de muncă, în legătură cu indicatorii 
calității producției. Procedînd așa, 
comitetele de partid de la exploată
rile miniere Baia Sprie, Săsar, Șuior 
au intervenit operativ pentru îmbu
nătățirea asistenței tehnice în subte
ran, întărirea disciplinei tehnologice, 
aprovizionarea mai bună a locurilor 
de muncă. Iar asemenea măsuri — 
plasarea corectă a găurilor de mină 
în lucrările de abataj, selecționarea 
sterilului vizibil la locurile de mun
că, excavarea selectivă a filoanelor

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit marți după-amiază pe Bruno 
Marek, primarul orașului Viena, 
care ne vizitează țara la invitația 
Comitetului executiv al Consiliului 
popular al municipiului București.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Dumitru Popa, primarul 
general al Capitalei, și 
prim-vicepreședinte al 
executiv al Consiliului 
municipiului București.

Ion Cosma, 
Comitetului 
popular al

(Continuare în pag. a IH-a) (Agerpres)

La Palatul Consiliului de Stat au 
avut loc marți dimineața convor
biri oficiale între președintele Con
siliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae Ceaușescu. 
și președintele Republicii Somalia, 
dr. Abdirashid Aii Shermarke.

La convorbiri au participat:
Din partea română — Ion Gheor

ghe Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ștefan Peterfi, vi
cepreședinte al Consiliului de Stat, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Bujor Almă- 
șan, ministrul minelor, Gheorghe 
Cioară, ministrul comerțului exte
rior, Mihai Marinescu, ministrul 
industriei construcțiilor de ma
șini, Aurel Vijoli, ministrul finan
țelor, George Macovescu, prim-ad-

junct al ministrului afacerilor ex- 
terne, directori din M.A.E.

Din partea somaleză — Abdilahi 
Gireh Dualeh, ministrul de finan
țe, Mohamed Aii Daar, ministrul 
industriei și comerțului, Ismail 
Dualeh Warsama, ministrul resur
selor naționale, Ahmed Haji Dua
leh, ambasadorul Somaliei la Cairo, 
dr. Nicolino Mohamed, șeful 
cabinet al 
cii, Ahmed 
general în 
dr. Sherif 
rectorul Protocolului din Ministe
rul Afacerilor Externe.

într-un spirit de cordialitate și 
înțelegere reciprocă au fost discu
tate probleme privind dezvoltarea 
și întărirea relațiilor multilaterale

de 
președintelui Republi- 
Botan Dakar, director 
Ministerul Planificării, 
Mohamed Eidarus, di-

dintre România și Somalia și s-a 
făcut un schimb de vederi în prin
cipalele probleme internaționale de 
interes comun.

După convorbiri, președintele 
Consiliului de Stat a înmînat pre
ședintelui Somaliei Ordinul „Steaua 
Republicii Socialiste România clasa 
I“. Președintele Somaliei a înmî
nat președintelui Consiliului de 
Stat Ordinul „Cavaler al Stelei So
maliei cu marele cordon".

Cei doi președinți au subliniat 
că aceste distincții simbolizează 
respectul și prețuirea pe care po
poarele român și somalez le nu
tresc unul față de celălalt și do
rința comună pentru întărirea con
tinuă a legăturilor prietenești din
tre cele două țări. (Agerpres)

(Continuare 
în pag. a JV-a)
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Dumitru GHIAȚÂ
artist al poporului
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care
lui nenumărate, 
riale mijloace de 
descoperi ceîe 
prețioase virtuți, 
litățile în stare sa

cu năzuințele

Vasile DRĂGUȚ

simțirea romanească

La deschiderea lu
crărilor Conferinței 
artiștilor plastici din 
întreaga țară, eveni
ment deosebit de 
important pentru fie
care dintre noi, pen
tru destinele întregii 
arte românești, îmi 
îngădui să însoțesc 
sentimentele mele de 
bucurie și de încre
dere cu cîteva con
siderații personale, 
cu cîteva mărturisiri.

De la început țin 
să remarc faptul că, 
mai mult decît ori- 
cînd, intervențiile, 
discuțiile, dezbaterile 
care au pregătit a- 
ceastă conferință, si 
pe care le-am urmă
rit cu viu interes, vă
desc maturitatea 
înțelegerea cu 
creatorii noștri 
toate generațiile 
bordează cele
diverse probleme ale 
artei românești. A- 
ceasta se explică 
înainte de orice prin 
climatul spiritual ce 
a fost creat în acești 
ani ai socialismului și 

asigură artistu- 
va- 
a-sj 
mai
ca
se

obiectiveze în opere 
durabile, de mare 
strălucire, reprezen
tative pentru gîndi- 
rea și simțirea româ
nească și în același 
timp concludente 
pentru vremurile 
care le trăim.

In discuțiile 
care mă refer a __ 
venit adeseori ideea 
cît și cum trebuie să 
ne inspirăm de la 
tradiție, în ce fel să 
adăugăm acestei tra
diții acel semn de 
originalitate, de 
tate al simțirii 
cului nostru, al 
temporaneității.

emoționat constata
rea că această pro
blemă a primit a- 
proape întotdeauna 
un răspuns plin de 
înțelepciune și de 
bun simț. Departe de 
a fi antinomice, tra-, 
diția și viziunea con
temporană asupra 
lumii se împletesc și 
se complimentează. 
Avem astăzi o înțe
legere mult mai larg 
cuprinzătoare asupra 
valorilor permanente 
ale artei noastre 
multiseculare, în care 
recunoaștem sensuri 
și idei de o mare vi
talitate cum sînt op
timismul și încrede
rea în rosturile lumii, 
dragostea pentru

© PETRU COMARNESCU
Perspectiva umanismului 
socialist

© c. piliuță — Să răspun
dem necesităților spiri
tuale ale cetății

De/wn ofer/t de președintele
Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu

In consonanta
J

în toate marile epoci de artă, fie 
că ne referim la Egiptul vechiului 
imperiu sau la Elada secolului lui 
Pericle, la Bizanțul Comnenilor sau 
la Italia Renașterii, dincolo de tot 
ceea ce este propriu și definitoriu 
ca orizont stilistic, se recunoaște o 
trăsătură comună : pasiunea pentru 
viață, pentru adevăr, consumată în
tr-un efort prelungit de la artist 
la artist, de la generație la gene
rație. Pornind de la un model sau 
de la altul, meșterii epocilor res
pective încercau să-l perfecționeze, 
să-I adapteze cerințelor societății 
și gustului mediului local.

Departe de a cădea în monotonie 
sau în epigonism, maeștrii epocilor 
amintite au reușit, de fiecare dată, 
să se impună ca personalități bine 
definite, armonios acordate momen
tului istoric, mediului în mijlocul 
căruia au lucrat. Membri activi ai 
societății lor, acești maeștri au știut 
să imprime actului creator arderea 
propriei lor existente umane, ar
dere de artist autentic capabil să 
vibreze în consonanță cu năzuințele 
poporului, la a cărui luptă au par
ticipat adeseori în mod nemijlocit. 
Datorită acestor împrejurări, ope
rele lor s-au ivit ca o expresie fi
rească a momentului și cadrului 
istoric în patria sau în masa cu
lorilor fiind adunată o bună parte 
— și întotdeauna caracteristică — 
din tensiunile realității.

Președintele Consiliului de Stat 
■al Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și soția, au 
oferit marți un dejun în saloanele 
Palatului Consiliului de Stat, în 
onoarea președintelui Republicii 
Somalia, dr. Abdirashid Aii Sher
marke, și a soției sale.

Au luat parte Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri, cu soția, vicepreședinți ai 
Consiliului de Stat, Marii Adunări 
Naționale și Consiliului de Mi
niștri. membri ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători 
ai unor instituții centrale.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale somaleze

S-au intonat imnurile de stat ale 
celor două țări.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială.

Adresîndu-se oaspeților, pre
ședintele Consiliului de Stat, 
NICOLAE CEAUȘESCU, a spus :

Vă rog să-mi permiteți ca, în 
numele Consiliului de Stat și al 
poporului român, să vă adresez un 
cordial salut de bun venit în Re
publica Socialistă România și să 
exprim deosebita noastră plăcere 
de a ne întîlni cu dumneavoastră, 
oaspeți dragi ai pămîntului româ
nesc.

Cu toată distanța ce desparte 
România și Somalia, cele două po
poare nutresc sentimente reciproce . 
de stimă și prețuire, năzuind să 
dezvolte în continuare, pe planuri 
multiple, legăturile dintre ele. 
cursul șederii dumneavoastră 
România veți avea prilejul de 
cunoaște nemijlocit prietenia și 
fecțiunea pe care poporul român 
poartă poporului somalez.

în țara noastră se bucură de
caldă apreciere eforturile poporu
lui dumneavoastră și rezultatele 
sale în dezvoltarea economiei și 
culturii naționale, în consolidarea 
independenței și suveranității Re
publicii Somalia.

Preocupat de progresul țării sale.

poporul român, devenit stâpînul 
destinelor sale, este angajat în în
făptuirea unei vaste opere con
structive. în timpul călătoriei dum
neavoastră prin țara noastră veți 
putea vedea o parte din realiză
rile obținute de poporul român în 
această operă, în dezvoltarea in
dustriei, agriculturii, pe tarim cul
tural și social, în edificarea socie
tății socialiste.

Avînd ca obiectiv prinoipal ridi
carea bunăstării sale, înflorirea pa
triei, poporul român este profund 
interesat în menținerea și consoli
darea păcii în lume, în extinderea 
colaborării pașnice și în apropie
rea dintre popoare.

Aceste țeluri sînt exprimate de 
politica externă a statului nostru, 
care, dezvolțînd prietenia și a- 
lianța cu celelalte țări socialiste, 
promovează totodată relații politi- 
co-diplomatice și de colaborare e- 
conomică și cultural-științifică cu 
toate statele lumii, indiferent de 
orînduirea lor socială și polțtică.

în întreaga sa activitate interna
țională, România militează pentru 
respectarea independenței și su
veranității naționale, a neameste-

cului în treburile interne, egali
tății în drepturi a statelor, avan
tajului reciproc, pentru apărarea 
dreptului fiecărui popor de a-șî 
hotărî singur soarta ■— principii ce 
stau la temelia politicii noastre in
ternaționale.

Călăuzită de aceste principii, 
România socialistă își manifestă 
solidaritatea cu mișcările de elibe
rare națională din Africa, Asia și 
alte regiuni ale lumii, sprijină lupta 
tinerelor state împotriva colonialis
mului și neocolonialismului, pen
tru consolidarea independentei cu
cerite, pentru progres economic și 
înfăptuirea unor înnoiri sociale.

în acest sens, îmi este plăcut să 
arăt că România a stabilit relații 
diplomatice cu noi state din Afri
ca și întreține legături de colabo
rare în diferite domenii cu un 
mare număr de țări africane, a 
căror prezentă activă pe arena in
ternațională o privim cu satisfac
ție. Relațile prietenești de colabo
rare dintre. Republica Socialistă 
România și Republica Somalia, care

(Continuare în pag. a V-a)
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® Titus Popovici: DUPĂ FURTUNĂ. Pagini

Vineri apare Suplimentul „Scînteia"
® Titus Popovici: DUPĂ FURTUNĂ. Pagini ine

dite din scenariul unui viitor film românesc. Săbii încruci
șate în ultima bătălie purtată sub steagul lui Mihai Viteazul, 
după uciderea mișelească a acestui mare conducător al po
porului român.

• John Bernal, Gertrude Baer, Scott Nearing, 
Michiko Sawamura, Michal Rusinek, Ion Biberi 
și alte personalități răspund la o mare anchetă internațională : 
ZEUL MARTE IN SOCIETATEA CONTEMPORANA.

• CUM SE ADAPTEAZĂ ORGANISMUL NOSTRU 
LA VIAȚA MODERNĂ? OMULE, CUNOȘTI PRE
ȚUL SĂNĂTĂȚII TALE ? O „consultație colectivă" dată 
întregii populații a țării de un număr de medici iluștri : ce 
primejdii ne amenință sănătatea și cum le putem evita.

• TINEREȚE DEPRIMANTĂ — reportaj din marile 
cartiere americane ale junilor hippi — de VALERIU RÂ- 
PEANU.

• OFRANDA DE AUR A TAPISERIEI ROMA-

NEȘTI NEGLIJATA — pagini color și text despre frumu
sețea artei firului.

• TULBURĂTOARE ENIGME ALE MILENIILOR. 
A existat o rasă de oameni uriași ? 150 de ani înaintea des
coperirii unor corpuri cerești, Swift le descrie în Gulliver. 
Misterele văii Nazca. Un reportaj din lumea tainelor neexpli
cate, de ION HOBANA.

o Alain Guerrin : „EMINENȚA CENUȘIE' A MA
RILOR COMPLOTURI IMPERIALISTE. Reportaj scris 
pentru suplimentul „Scînteia" despre metodele agenturii 
C.l.A.

• INEDITE DE LA „OLIMPIADA ALBA' — 
amănunte din afara ecranelor de televiziune surprinse de 
C. DIAMANTOPOL, GH. EPURAN, AL. ȘIPERCO în timpul 
marii competiții de la Grenoble.

• PATRU ROMANI FAC OCOLUL PĂMÎNTULUI 
PE JOS. 100 000 km prin cinci continente — evocare de 
PAUL DIACONESCU.

• INDUSTRIA FORTUNEI — paradisul și iadul 
jocurilor de noroc. Un reportaj din culisele marilor tri
pouri, de NICOLAE MINEI.

o ATENȚIUNE, DRUMEȚI ! SURPRIZELE TURIS
TICE ALE TRASEELOR ANULUI 1968. O hartă 
detaliată color a auto-rutelcr și punctelor turis
tice noi.

© „TEHNOLOGIA* LĂSĂRII DE FUMAT. Dr. 
LEONID PETRESCU prezintă ultimele metode de abando
nare a fumatului, trecute în revistă la Conferința mondială de 
la New York — septembrie 1967.

e Umor: NICUTĂ TĂNASE — A VENIT PRIMĂVA
RA. E CINEVA ÎMPOTRIVĂ?

o Anecdote, un test distractiv și caricaturi de GOPO.
o Reproduceri după Daumier, Salvador Dali, Aurelia Ghia- 

|ă, Ion Stendel, Mimi Podeanu, Grazziela Voichiță.
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OASPEȚILOR
Seara, președintele Consiliului 

de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu soția, au oferit o recep
ție în saloanele Palatului Consiliu
lui de Stat, în onoarea președin
telui Republicii Somalia, dr. Abdi
rashid Aii Shermarke, 
sale.

Au luat parte Ion 
Maurer, Alexandru
Emil Bodnaraș, Alexandru Drăghici, 
Ilie Verdeț, președintele și vice
președinți ai Marii Adunări Națio
nale, vicepreședinți ai Consiliului 
de Stat și ai Consiliului de Miniș-

și a soției

Gheorghe
Bîrlădeanu,

Excelenței

SOMALEZI
tri, membri ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știin
ță și cultură.

Au participat, de asemenea, per
soanele oficiale somaleze, precum 
și șefi ai misiunilor diplomatice și 
alți membri ai corpului diploma
tic acreditați la București.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate.

(Agerpres)
t. -

Sale
dr. NUREDDIN ATASSI

Șef de Stat al Republicii Arabe Siriene
DAMASC 

zilei naționale, în numele Consiliului de Stat al Repu- 
România, al poporului român și al meu personal, adre-

Cu prilejul 
blicii Socialiste 
sez Excelenței Voastre felicitări și cele mai bune urări de fericire perso
nală, de prosperitate și progres poporului sirian.

Sînt încredințat că relațiile de prietenie dintre țările noastre se vor 
dezvolta în continuare în interesul celor două popoare și al păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România



SC1NTEIA - miercuri 17 aprilie 1968PAGINA 2

Stilu muncii

de partid

în confruntare 

cu exigențele 

actuale

Noutăți editoriale

r

„1946. DIN ISTORIA 
POLITICA A ROMÂNIEI 

CONTEMPORANE

„RELAȚII AGRARE
Șl MIȘCĂRI ȚĂRĂNEȘTI 

ÎN ROMÂNIA"

MALADII SPITALICEȘT

CARE-ȘI AȘTEAPTA

(DE MULT) LECUIREA
Un spital murdar este, ca să spu

nem așa, o contradicție în termeni 
sau, folosind o expresie de speciali
tate, o anomalie, o malformație. Prin 
excelență, noțiunea solicită și aso
ciază imaginea unei curățenii impe
cabile, meticuloase, saloane întreți
nute exemplar, așternuturi albe, ima
culate, aparataj medical sclipitor, o 
igienă și ordine fără cusur.

minare. Cu mătura se dă numai în 
față, acolo „unde vede soacra". Bol
navii au nevoie de aer curat, stau 
mult pe afară, se plimbă prin alei; 
curățenia exemplară e de rigoare.

Intre noua structură organizato
rică a partidului și stilul muncii 
de partid este o relație dialectică, 
remarca în cadrul unei discuții, 
tov. Corneliu Băjenaru, secretar al 
Comitetului județean de partid 
Ilfov. Intr-adevăr, pe de o parte, 
ea impune perfecționarea stilului 
de muncă în sensul creșterii ope
rativității, soluționării competente, 
directe a problemelor ; pe de altă 
parte, încetățenirea unor aseme
nea trăsături ale stilului de muncă 
impune, la rîndul ei. înlăturarea 
a tot ce e legat în mentalitate și 
optică organizatorică de sistemul 
suprapunerilor și paralelismelor.

Concretizînd, tov. Gh. Necula, 
prim-secretar, și Constantin Anca, 
secretar al Comitetului județean de 
partid Ilfov, se refereau la faptul 
că noua împărțire teritorial-admi- 
nistrativă a țării și noua structură 
organizatorică a partidului fac să 
crească rolul conducător, răspun
derea organelor locale de partid, 
dar că ele pot fi realizate cu bune 
rezultate nu preluînd atribuțiile 
proprii organelor de stat, altor or
ganisme sociale, ci stimulînd spi
ritul de răspundere al acestora.

E regretabil însă că aceste con
siderații nu și-au găsit concreti
zare în recenta 
plenară a Comi
tetului județean 
de partid Ilfov 
consacrată dez
baterii felului 
cum se îndepli
nesc sarcinile ac
tuale din agri
cultură. Refera
tul (de altfel pu
țin analitic și a- 
bundînd în generalități) a fost 
expus de secretarul cu probleme
le economice al comitetului ju
dețean și nu, cum ar fi fost 
firesc, de directorul direcției 
agricole județene, membru al bi
roului județean, care a fost pus 
în situația de a ...audia o prezen
tare a stărilor de lucruri din sec
torul de care răspunde efectiv.

Delimitarea mai precisă a atri
buțiilor diferitelor organisme eco
nomice și sociale, crearea unor in
stituții județene cu funcții opera
tive, ca și posibilitatea ca primul 
secretar al comitetului județean 
sau orășenesc de partid să fie, tot
odată, președinte al comitetului 
executiv al consiliului popular au 
creat cadrul necesar înlăturării fe
nomenelor de paralelism și supra
punere. Dar superioritatea, avan
tajele proprii noului sistem de or
ganizare se pot afirma plenar nu
mai în măsura în care înnoirii 
formelor organizatorice îi cores
punde înnoirea metodelor de mun
că, înlăturarea acelora care s-au 
dovedit ineficace.

în condițiile în care amploarea, 
multilateralitatea și complexitatea 
sarcinilor construcției socialiste 
impun o judicioasă gospodărire a 
forțelor astfel încît să se asigure 
o cît mai largă sferă de cuprin
dere, folosirea de forțe paralele 
pentru îndeplinirea acelorași sar
cini duce, inevitabil, la slăbirea 
eficienței muncii de partid.

De altfel, chiar atunci cînd este 
vorba de atingerea unui obiectiv 
comun, prin eforturile convergente 
ale mai multor organisme sociale, 
cărora le revin răspunderi în do
meniul respectiv, este pe deplin po
sibilă evitarea paralelismului, cu 
condiția ca sincronizarea acțiu
nilor tuturor factorilor să fie îm
binată cu grija ca fiecare dintre 
ei să acționeze prin intermediul 
pîrghiilor și modalităților specifice 
de influențare. Numai în felul a- 
cesta se va evita ca acțiuni, cum 
sînt cele vizind întărirea disci
plinei muncii sau asigurarea rit
micității producției, să determine 
o dublare, ba chiar triplare a mă
surilor practice adoptate de con
ducerile tehnico-administrative, or
ganizațiile de partid, sindicale, ale 
U.T.C., comisiile inginerilor și teh
nicienilor.

Apare de altfel indicat ca, la ni
velul județului, cele mai impor
tante probleme, îndeosebi ale acti
vității economice, să fie analizate 
în comun de comitetul județean 
de partid și de comitetul executiv 
al consiliului popular județean.

Bine a procedat Comitetul jude
țean de partid Sibiu care (trăgînd 
concluzii din practica anilor trecuți 
cînd activitatea industriei locale 
era analizată paralel de organele 
de partid și de sfaturile populare 
la nivelul regiunii, raionului, ora
șului) a întreprins o singură anali
ză — cu aportul comun al comisiei 
economice a județului și al comi
siilor economice ale comitetelor 
orășenești de partid Sibiu și Me
diaș — măsurile adoptate vizînd 
îmbunătățirea activității de an
samblu.

Ar fi greșit să se considere 
că au fost blocate toate ca
nalele de renașterea paralelismului. 
Intre altele, nu a dispărut peri
colul potențial a ceea ce s-ar putea 
denumi „paralelismul vertical". 
Am intîlnit cazuri cînd aceeași

viața 
de partid

problemă — realizarea planului de 
investiții, desfășurarea învățămîn- 
tului de partid, îndrumarea orga
nizațiilor U.T.C. — este analizată 
de comitete de partid din între
prinderi, de comitetul orășenesc și 
județean, prin aceeași prismă, în lu
mina acelorași considerente, iar cîte 
o dată în aceleași unități. Deși în 
principiu toată lumea e de acord 
că asemenea investigații prin re
petiție, pe un teren defrișat, iro
sesc timp și forțe cu care s-ar fi 
putut cuprinde alte sectoare, prac
tica se menține ca o ilustrare mai 
mult decît convingătoare a vitali
tății rutinei.

Și totuși, nu ar fi nevoie decît 
de grijă pentru coordonarea efor
turilor spre a evita suprapune
rile. O preocupare sistematică în 
această privință am întîlnit la Co
mitetul județean de partid Mureș. 
Tov. Szotori Ernest, secretar al 
comitetului județean, arăta că e- 
vidența operativă ținută la comi
sia economică a comitetului ju
dețean asupra diferitelor acțiuni 
preconizate de comisiile economice 
ale orașelor din cuprinsul județu
lui previne ca a doua zi după ce 
un colectiv a controlat stadiul ac
țiunii de rentabilizare a produse

lor, să apară alt 
grup care să se 
intereseze de a- 
celeași aspecte.

— Noi am sta
bilit ca o regulă 
de principiu, 
ne-a spus tov. 
Petre Dănică, 
prim-secretar al 
Comitetului ju
dețean Vîlcea al 

P.C.R., ca problemele dezbătute la 
nivelul comitetului județean să nu 
mai constituie obiectul unor anali
ze paralele în cadrul altor foruri 
județene. Consiliul popular provizo
riu al județului, organele locale de 
conducere ale sindicatelor și 
U.T.C., direcția agricolă județeană, 
uniunea județeană a cooperativelor 
agricole, comitetul județean de cul
tură și artă își orientează activi
tatea spre aplicarea măsurilor sta
bilite în funcție de sarcinile lor 
specifice. Considerăm că exercita
rea în bune condiții a rolului con
ducător al comitetului județean de 
partid se poate realiza numai în 
măsura în care, ferindu-se de a 
prelua îndatoririle altora, va ști 
să activizeze toate organismele so
ciale, să mobilizeze forțele organe
lor de stat, ale organizațiilor de masă 
și obștești, în vederea realizării 
obiectivelor comune, controlînd cu 
exigență felul cum își îndeplinesc 
atribuțiile ce le revin.

Munca culturală de masă este 
unul dintre domeniile în care pa
ralelismul se manifestă deosebit de 
pregnant. Există întreprinderi unde 
organele de partid, sindicatele, 
U.T.C.-ul, comitetele de cultură și 
artă, comisiile inginerilor și tehni
cienilor, organizează conferințe, 
simposioane, manifestări culturale 
fără nici o sincronizare. Așa se a- 
junge ca despre relațiile dintre fa
milie și școală, noutăți în tehnica 
mondială sau normele de compor
tare socială să se perinde conferen
țiari în serie, în timp ce alte pro
bleme actuale nu ajung să fie abor
date.

— Intrucît manifestările de pa
ralelism nu se elimină de la sine 
— spunea tov. Florea Ristache, se
cretar al Comitetului județean de 
partid Dîmbovița — am luat mă
sura de a sincroniza eforturile di
feritelor instituții județene, spre 
atingerea unor scopuri comune. In 
acest sens, în organizarea acțiunii 
„să cunoaștem tradițiile cîntecu- 
lui, portului, dansului dîmbovi- 
țean“, își dau concursul, după un 
plan judicios stabilit, organizațiile 
U.T.C., de sindicat, comitetul de 
cultură și artă.

Tov Kiraly Carol, prim-secretar 
al Comitetului județean de par
tid Covasna, relata că la re
centa ședință a secretariatului 
comitetului județean în care au 
fost analizate problemele ac
tuale ale aprovizionării popu
lației au participat vicepreședin
tele de resort al consiliului 
popular județean provizoriu, con
ducătorii direcției agricole, uniunii 
cooperativelor de consum, uniunii 
cooperativelor agricole de produc
ție, direcției de valorificare a legu
melor și fructelor, așa încît n-a 
mai fost nevoie de alte analize în 
cadrul acestor instituții ; în con
cluziile ședinței ținute la comitetul 
județean de partid au fost stabi
lite direcțiile principale în care va 
trebui să acționeze fiecare institu
ție județeană.

înlăturarea, prevenirea fenome
nelor de paralelism și suprapunere 
constituie una din principalele con
diții ale imprimării în activitatea 
comitetelor județene de partid a 
unui stil de muncă caracterizat 
prin conducere directă, operativă 
mobilitate și dinamism.

Tudor OLARII

Mihai Fătu abordează în lucra
rea cu titlul de mai sus, apărută 
în Editura Politică, o perioadă im
portantă din istoria politică con
temporană a României — anul 1946. 
Sînt înfățișate principalele feno
mene și momente istorice, remar- 
cîndu-se atît laturile pozitive, suc
cesele luptei forțelor democratice, 
cît și greutățile cărora au trebuit 
să le facă fată masele. Un loc im
portant U ocupă în monografie con
fruntarea electorală din noiembrie 
1946, cînd forțele democratice con
duse de P.C.R. au obținut o victo
rie zdrobitoare asupra reacțiunii. în 
încheiere este înfățișată activitatea 
P.C.R. pentru desăvîrsirea revolu
ției burghezo-democratice și trece
rea la construirea socialismului.

Lucrarea „Relații agrare ți miș
cări țărănești în România". elabo
rată de un colectiv de autori sub 
egida Institutului de istorie „Nico- 
lae Iorga" al Academiei Republicii 
Socialiste România, prezintă în
tr-un tot unitar problema agrară si 
mișcările 
1921.

Pe baza 
tar foarte 
tele economice si sociale ale pro
blemei agrare, poziția diferitelor 
partide politice fată de țărănime, 
politica economică a statului, le
gislația agrară, reformele din 1913— 
1914, reforma agrară din 1921.

Se face totodată o largă 
incursiune în problemele sociale, 
lupta de clasă a țărănimii, feno
menele politice si ideologice lega
te de viata satului. Lucrarea este 
destinată cadrelor didactice, stu
denților, specialiștilor în probleme 
istorice, economice, tuturor celor 
interesați in cunoașterea temei a- 
bordate.

unui material documen- 
vast se dezvăluie aspec-

țărănești în anii 1908—

Concursul 
special Pronosport

Un fond special 
pentru premii 
suplimentare

■ ■

La primul Concurs special 
Pronosport din acest an, care 
va avea loc la 21 aprilie, se 
atribuie pentru prima oară 
500 000 de lei din fondurile 
speciale ale Administrației de 
stat Loto-Pronosport pentru 
premii suplimentare : 1 „Re
nault 10 Major", 1 „Moskvici 
408“ cu patru faruri și radio, 
1 „Skoda 1000 M.B." și 1 „Re
nault

Se 
bani, 
bile. 
300 000 lei; premii obișnuite și 
suplimentare in bani, pe șase 
categorii.

Participarea la Concursul 
special Pronosport se va face 
în același mod ca și la un con
curs obișnuit. Amănunte su
plimentare in legătură cu a- 
ceasta se găsesc in prospectele 
din agenții.

Gordini".
mai atribuie premii in 
pe trei categorii varia- 
in valoare totală de

LA START

Motoreta
„CarpațiH

O motoretă, mijloc de trans
port independent, cu care poți 
ajunge la locul de muncă, te 
poți deplasa la pescuit ori la 
vînătoare, la ștrand sau în pă
durile învecinate, cu care poți 
circula pe orice fel de drumuri, 
este desigur binevenită.

Motoreta „Carpați" este u- 
șor de . manevrat și de între
ținut, iar consumul de com
bustibil este de 1.8 1 la 100 
km. O motoretă costă 4100 
de lei. Se vinde și cu plata 
în rate.

Amatorii de motociclism vor 
putea cunoaște caracteristicile 
tehnice și performantele mo
toretei „Carpați" cu prilejul 
primului campionat al Capi
talei, de regularitate și rezis
tență ale acestui vehicul. Con
cursul, organizat de Federația 
Română de Motociclism și 
C.MiE.FS.-București, se desfă
șoară în trei etape. Prima e- 
tapă a avut loc duminică, 14 
aprilie. Etapa a Il-a va avea 
loc la 21 aprilie, iar cea de-a 
III-a la 28 aprilie.

Cetățeanul familiarizat cu lumi
noasele edificii ale sănătății 
construite în ultimii ani ră- 

mîne surprins la primul contact cu 
secția Spitalului dermato-venerian 
(Șoseaua Berceni 12), din Capitală. 
Termenul de secție nu trebuie să ne 
deruteze. E un spital în toată regula, 
dotat cu 470 de paturi. Aici funcțio
nează și o secție de dermatologie in
fantilă, cu 80 de paturi, unde 
sînt tratați 1 500 de copii anual. 
Cum arată spitalul ? Să dăm cu- 
vîntul cititorilor. încăperile au po
delele putrede. în pereții de paiantă 
se infiltrează apa din ploi și de la 
instalațiile sanitare defecte. Lipsesc 
chiuvetele în saloane și rezerve. în 
camere, sobe cu lemne. Numai în 
camere. Iarna, în restul spitalului, pe 
coridoare, la toalete etc. — e frig ca 
afară. Se poate întreține curățenia 
în asemenea condiții ? Instalațiile e- 
lectrice sînt învechite ; e pericol de 
Incendiu. Pompierii au interzis folo
sirea aparatelor de fizioterapie și 
rontgenterapie !

Am stat de vorbă cu doctorii. Spi
talul e, de fapt, un complex de ba
răci — construit acum 27 de ani. 
Era o unitate cu caracter provizoriu, 
prevăzută pentru 10 ani. Provizora
tul s-a menținut pînă azi — cu toate 
consecințele : mizerie, lipsă de igie
nă, dificultăți de tratament. Sanepi
dul Capitalei și Comandamentul 
pompierilor au declarat acest local 
INSALUBRU și IMPROPRIU pentru 
destinația actuală. Și totuși, singula
rizată într-un extraordinar contrast 
cu celelalte instituții de sănătate, 
secția din Berceni continuă să re
ziste, sfidînd normele și deciziile sa
nitare. Rareori ne-a fost dat să ni se 
confirme, ca în acest caz. justețea 
proverbului : „Scumpul mai mult pă
gubește..." Pentru menținerea activi
tății acestor barăci, s-au cheltuit în 
ultimii 
(patru 
pentru 
proape 
proiectate reparații a căror valoare 
se ridică la 1 147 000 de lei. Sanepi
dul a recomandat să se construiască 
un local corespunzător. Cu atîtia 
bani cîți s-au irosit pînă acum, nu 
s-ar fi putut construi ? Dar poate 
Direcția de sănătate a municipiului 
nu știe ? Știe — este în posesia 
unui memoriu detaliat al spitalului. 
Se știe și la Comitetul executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
și la Ministerul Sănătății. Nimeni nu 
se împacă cu o asemenea improviza
ție. dar cît timp o vor mai tolera ?

Am relatat mal sus un caz „acut". 
Distonante benigne, e adevărat, dar 
nu fără repercusiuni asupra ambi
anței și condițiilor de spitalizare, 
ne-au fost semnalate de cititori și în 
alte unități. La Spitalul din Periș, 
județul Ilfov, albul imaculat al len
jeriei de pat contrastează puternic cu 
vopseaua scorojită șl murdară a nop
tierelor. Pereții sînt înnegriți de fum. 
Holurile sînt curate, dar podelele de 
vinilin sînt „pișcate" de țigările 
stinse cu talpa bocancului. Nu se 
poate găsi alt loc pentru fumat ? în 
curtea din spate a Spitalului anti- 
tuberculos (Ștefan cel Mare 11), 
poți vedea tampoane de vată pe jos, 
hîrtii murdare, — tocmai aici unde 
e posibil să existe pericol de conta-

Lăuzele, noii născuti se bucură 
de atenția și solicitudinea tu
turor. Sănătatea celor mici e 

fragilă, în saloanele lor trebuie men
ținută o igienă perfectă. Pare de ne
crezut, dar în pofida celor mai ele
mentare deziderate ale igienii, pavi
lionul noilor născuți de la Spitalul 
din Costești, județul Argeș, e învăluit 
de multe ori în nori de praf ! Ex
plicația ? Chiar în fata pavilionului 
se descarcă din vagoane var, ciment,

anchetă pe urmele
unor scrisori

ani peste 4 000 000 de lei 
milioane). Lemnele necesare 
încălzire costă pe an a- 

o jumătate de milion. Sînt

pietriș — din care se degajă nori de 
praf înecăcios. Insistențele conducerii 
spitalului pe lingă personalul stației 
C.F.R. Costești de a descărca vagoa
nele ceva mai încolo n-au găsit în
țelegere. Li se pare cumva mai im
portant pietrișul decît sănătatea celor 
mici?

La pavilionul de ginecologie al spi
talului Brîncovenesc — pentru o sută 
de paciente există o singură baie. 
Normal ar fi fost, avînd în 
vedere cît de importantă e menți
nerea igienii, să fie deschisă toată 
ziua. Pe ușă un aviz placid : „Baia 
poate fi folosită între orele 6—8 și 
20—21".

— Care este explicația acestei res
tricții ? — am întrebat pe asistenta 
șefă.

Răspunsul e dezarmant:
— De la ora 8 bolnavele stau In 

pat așteptînd controlul medical și 
tratamentul.

La acest spital sînt și alte carențe 
care vădesc o slabă preocupare pen
tru crearea unei ambianțe optime pe 
timpul spitalizării. După cum ne-a 
relatat o cititoare, la maternitatea 
spitalului nu există sonerii pentru 
ca lăuzele să poată anunța sora 
cînd au nevoie de ceva. Cum a- 
nunță ? Așteaptă să treacă sora prin 
salon. Și dacă nu trece ? Dacă e ceva 
care nu suferă nici o clipă de în
tîrziere ? O intervenție urgentă, 
cînd pentru salvarea unui om con
tează fiecare secundă ? Poate să fie. 
Așteaptă. Margareta Gînju a născut 
cu cezariană. Se simțea prost. Avea 
frisoane. Și aștepta resemnată să-și 
facă apariția sora și să anunțe me
dicul. Or, unui om suferind, cînd are 
nevoie de ceva, minutele de aștep
tare i se par extrem de lungi. E așa 
de mare filozofie să instalezi sonerii 
la paturile leuzelor ? E nevoie de 
investiții excepționale ?

Pe timpul Internării, legătura In
tre bolnav și familie se men
ține. Un mijloc — vizitele. Al

tul : telefoanele. Pare greu de con
ceput atîta indiferență pentru liniș
tea sufletească a bolnavilor, pentru 
nevoia lor firească, legitimă, de a 
comunica cu exteriorul, dar la cli
nica de ortopedie a spitalului Brîn
covenesc nu există telefon public. 
O cititoare care ne semnalează a- 
ceastă mostră de dezinteres în gos
podărirea unui spital amintește că și 
lifturile sînt veșnic în reparație, re
vizie, răcire de motor. Pentru cei de 
la secția ortopedie (situată la et. III)

e un adevărat calvar să ajungă în 
curtea spitalului pentru a lua aer.

Bolnavii sînt, e de înțeles, înclinați 
de multe ori, spre anxietate, trecînd 
ușor la stări de deprimare. O com
portare brutală din partea medicilor 
sau a unei surori, la internare sau în 
timpul spitalizării, poate avea efecte 
neprevăzute, uneori ireversibile, în 
orice caz cu urmări serioase în proce
sul de însănătoșire.

Despre spitalul Colentina din Ca
pitală se pot spune multe lucruri 
bune. Păcat că ele riscă să fie um
brite de o întîmplare ca aceea la 
care a 
Zilele 
vării" 
gie a 
om în 
cația de internare. Diagnosticul: ne- 
vrită tabetică în criză. A fost che
mat medicul de gardă, dr. Mircea 
Rusu. Prima sa reacție, fără a arunca 
măcar o privire asupra bolnavului, 
a fost: „îi facem o injecție și-l tri
mitem acasă".

Insistențele însoțitorului de la 
„Salvare", care arăta că bolnavul nu 
se poate tine pe picioare, că e in 
criză gravă, n-au avut efect. Cineva 
i-a atras însă discret atenția docto
rului că un ziarist e de fată. Și pe 
loc s-a găsit soluția : „Să punem o 
canapea într-un salon și să-1 inter
năm".

Secția e aglomerată — este adevă
rat. Dar cum poți refuza interna
rea unui bolnav 
mina ? Și dacă 
drum ?

Capacitatea de 
ferințele unui om, de a pune mal 
presus de orice interesele bolnavnlui, 
atenția plină de solicitudine sînt a- 
tribute esențiale ale profesiei de me
dic. Nu greșim dacă afirmăm că o 
vorbă de încurajare, căldura în com
portare, gestul prevenitor constituie 
un foarte eficace început de trata
ment, cu binefăcătoare ecouri asu
pra psihicului bolnavului.

Cît de demoralizant e pentru - 
tățenii din Curtea de Argeș modbl 
cum e organizată internarea în spi
talul din localitate! Ei fac cunoștință 
cu lipsa de ospitalitate și înțelegere 
a conducerii spitalului încă de la 
poartă. Nu există cameră de pri
mire. Plouă sau e timp frumos, sint 
în stare mai mult sau mai puțin 
gravă, bolnavii își așteaptă reparti
zarea afară, sub cerul liber. Dacă un 
bolnav în stare gravă vine după a- 
miază, așteaptă în curte pînă cînd 
portarul caută medicul sau sora de 
gardă. Dacă aceștia sînt ocupați cu 
alți pacienți, respectivul așteaptă în 
curte mult și bine.

Noaptea fape de gardă un singur 
medic.
. — Și' dacă se ivesc cazuri grave ' 
care nu intră în specialitatea celui 
de gardă ? — întrebăm.

— Este destul de dificil — ne spună 
doctorița Clemența Dumitrașcu. 
Pentru maternitate și chirurgie se 
organizează așa-zisa gardă la domi
ciliu. Dar pînă sînt aduși medicii 
respectivi, se pierde timp. într-o sea
ră a fost adusă la maternitate o bol
navă în stare gravă. Noroc că sa 
afla din întîmplare în secție un me
dic de specialitate, care a intervenit 
prompt, altfel femeia era în ma, 
pericol.

asistat un redactor al ziarului, 
trecute, o ambulanță a „Sal- 
a adus la secția de neurolo- 

spitalului pe Ilie M., un 
vîrstă de 73 de ani, cu indi-

înainte de a-1 exa- 
se prăpădește pe

3, fi sensibil la sir
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Dacă ar avea glas, 
mormanele de materiale 
care se odihnesc luni în 
șir pe rampa și în maga
ziile stației C.F.R. Baba
dag, i-ar putea mustra as
pru pe cei care le lasă a- 
tîta timp neridicate. Și, 
poate, ar propune sancțio
narea lor cu imputarea 
contravalorii taxelor (zeci 
de mii de lei) care se a- 
chită pentru locații și ma- 
gazinaj. Pentru Trustul 
de construcții Tulcea au 
sosit, în această gară, la 
1 februarie a.c., circa 10 
vagoane de balast, un va
gon de cărămizi și o can

în sunet

din 
în 
Și

titate de prefabricate 
beton. De atunci zac 
dezordine pe rampă, 
trustul plătește, generos, 
taxele. Din banii statului, 
întreprinderea comercia
lă Tulcea nu răspunde 
nici ea invitațiilor repe
tate de a-și ridica cele 
două vagoane de var care 
i-au sosit la începutul lu
nii februarie. Varul s-a 
depreciat pe rampa sta
ției, din cauza indolenței 
I.C.I.-Tulcea. Indolența 
trebuie plătită.

Constantin DOLNICEANU
Babadag

de ciocane
Tînărul cartier Grigo

rescu aduce Clujului un 
plus de frumusețe arhi
tecturală și urbanistică. 
Edilii municipiului s-au 
îngrijit să-i dea și în a- 
ceastă primăvară o înfă
țișare cît mai pitorească, 
dar au scăpat din vedere 
un lucru esențial, care 
face ca noul locatar să 
nu-și găsească liniștea și 
binemeritata odihnă.

Cu patru ani în. urmă, 
a fost amplasat în inima 
cartierului un atelier al 
Trustului local de con
strucții. Am înțeles, fiind 
vorba de o improvizație, 
că situația nu poate dura 
cine știe cît Dar iată ca 
această stare de provizo
rat continuă Lăsînd la o 
parte aspectul inestetic 
care, între altele fie zis,

nu este de loc de neglijat, 
ceea ce ne deranjează 
peste măsură este zgomo
tul. La acest atelier se 
confecționează tot felul de 
obiecte din metal. Con
strucția, fiind o im
provizație din placaj, tres
tie și mortar, acoperită cu 
carton asfaltat, face ca 
zgomotul ciocanelor să 
aibă o rezonanță foarte 
puternică. încep apoi a- 
gregatele de sudură elec
trică și autogenă, rabo- 
teze, strunguri, polizoare. 
o mașină circulară elec
trică de tăiat metal. Pro
gramul de lucru al 
lierului este de la 
pînă la orele 22,30 
zile cînd activitatea
tinuă pînă la ore tîrzii din 
noapte Nu sin tem scutiți 
de zgomot nici duminicile.

ate-
5,30 
Sînt 
cop-

Am mai făcut sesizări 
la trust, la inspectoratul 
sanitar județean și muni
cipal, la secția gospodărie 
locală, dar fără vreun re
zultat N-am fost onorați 
nici cel puțin cu un răs
puns. Ne întrebăm atunci 
ce rost mai au toate deci
ziile cu privire la păstra-

rea liniștii și ordinei în 
blocuri, dacă o întreprin
dere își permite să trans
forme — în ciuda atîtor 
proteste — o întreagă zo
nă de locuit într-un va
carm infernal ?

Mai mulfi locatari 
ai cartierului Grigorescu 
din Cluj

Nu numai o simplă
contravenție

Numărul îndrăgostiților 
de natură crește de la 
an la an. Drumețiile, ex
cursiile, turismul în gene
ral. au început însă să 
pună în pericol înseși 
monumentele care con
stituie punctele lor de 
atracție 1 Mulți turiști, 
mici sau mari, profanează 
frumusețea peisajului na
tural și urbanistic : 
prăștie prin locurile 
blate hîrtii, cutii sau 
turi alimentare, își 
numele în coaja copacului 
sau pe banca de odihnă, 
culeg cu lăcomie unele 
plante sau flori rare ori 
sperie păsările și anima
lele sălbatice. Cu mîhnire 
îmi amintesc despre fața 
Poenelor cu narcise, „fără 
narcise", de la Dumbrava 
Vadului-Făgăraș după ce 
trece perioada 10—25 mai. 
Pe aici se perindă în fie
care an circa 100 000— 
150 000 de vizitatori. Mulți 
dintre ei se întrec în a cu
lege cantități cît mai mari 
de flori.

Cazul nu este de loc 
Izolat. Printre comorile 
naturale de care dispun 
Munții Rodnei este și

îm- 
um- 
res- 
taie

Floarea de colț. Poposind 
pe aceste meleaguri, dru
mețul care știe ce repre
zintă pentru noi această

Multe din scrisori ne aduc la cu
noștință că mesele, calitatea, 
varietatea lor sînt oe ultimul 

plan în preocupările gospodarilor 
unor spitale.

Din cele relatate de cititori șl din 
constatările redacției, în unele locuri 
aprovizionarea este organizată de
fectuos. Multe spitale sînt la discre
ția furnizorilor. Nu aleg — primesc 
ceea ce li se dă. O aprovizionare-șa- 
blon are drept efect un meniu șa
blon. Aprovizionarea spitalului Bucur 
din Capitală se face prin „Alimen
tara — mic gros" a sectorului. Alt 
furnizor e filiala de sector a Oficiu
lui de valorificare a legumelor șl 
fructelor. In toamnă, spitalul a fost 
aprovizionat cu cartofi — dar de 
proastă calitate. A primit prea pu
tini morcovi — deși sînt foarte ne
cesari în alimentația dietetică. La 
ora aceasta, spitalul nu mai are re
zerve și la filiala O.V.L.F., de car» 
aparține, nu se găsesc. Cîtva timp, 
la „Alimentara" respectivă nu s-au 
găsit ouă. Spitalul și le-ar fi putut 
procura de la C.A.P. Berceni, dar 
e obligat să le cumpere numai de la 
furnizorul fixat.

„Oare de ce nu ar putea avea un 
spital ca Bucur — ne spunea un doc
tor — posibilitatea de a-și procura 
cele necesare de la unitățile mai bine 
aprovizionate — magazine de des
facere ale întreprinderilor agricole da 
stat, unități O.V.L.F., cooperative a- 
gricole de producție etc. ? La spitalul 
Colentina — unde există un siloz 
de zarzavaturi — bucătăria este 
aprovizionată cu legume atît de bine 
conservate de parcă ar fi proaspete. 
Se evită astfel masa-șablon — de 
tipul celei servite, de exemplu, la Spi
talul din Periș, unde macaroanele fi
gurează la loc de cinste, zilnic, la fie
care masă, creînd bolnavilor Verita
bile idiosincrazii. La Centrul antitu- 
berculos — după cum ne-au spus bol
navii — fasolea verde se bucură de 
toate onorurile, ciorba â la grec, supa 
de roșii alternează rar cu ouăle, un
tul și laptele de calitate bună, atît 
de recomandabile în regimul acestor 
bolnavi. Arbitrarul care domnește 
uneori la stabilirea meniurilor se 
poate vedea și la Spitalul din Cos
tești. Ca și în alte spitale, sînt fixate 
de administrator, bucătar și maga
zioner — pe o perioadă mai lungă. 
Or, indicațiile sînt categorice: în co
lectivul care stabilește meniul int^ă 
medicul internist și sora șefă. In 
multe locuri, și pregătirea profesio
nală a bucătarilor și ajutoarelor lor 
lasă de dorit.

Lipsa de curățenie, de igienă, com
portarea necorespunzătoare, defici
ențele în pregătirea mesei bolnavilor 
nu sînt maladii spitalicești incurabile. 
Leacul e la îndemîna tuturor. Direc
țiilor sanitare județene și Ministe
rului Sănătății le revine obligația de 
a lua măsuri pentru a elimina con
trastele stridente in gospodărirea u- 
nităților sanitare aflate uneori în 
același sector sau județ si a lichida 
cazurile de organizare 
activității serviciilor 
spitalelor.

I
I
I
I
I
I 

strictă a legii, re- g 
mijloacelor prin | 
iQÎcrnră rnnfrnhtl ■

I
I

floare, o descoperă, o ad
miră și o 
său, printre 
unde îi stă
Dar, cîți nu 
nadinsul să
„amintire", buchete mari 
de Floare de colț, punînd 
în pericol supraviețuirea 
ei ? In prezent, mulți con
sideră că respectarea 
prescripțiilor pentru o- 
crotirea unor asemenea 
monumente constituie o 
chestiune de bunăvoință 
Se impune deci cu toată 
seriozitatea aplicarea se
veră și strictă 

. vizuirea t
care se asigură controlul 

aplicarea acestei legi.

lasă la locul 
stînci, acolo 
atît de bine, 
țin cu tot di- 
ia cu ei, ca

Și

Constantin ANDREI 
Brașov

De ce întîrzie pedep-1
I
I
I
I
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sirea vinovatului?
In ziua de 17 iulie 

1965 cetățeanca Duțescu 
Milea Florica din Bucu
rești a fost victima unui 
atac banditesc premeditat, 
suferind un puternic trau
matism cranio-cerebral, 
de pe urma căruia a ră
mas cu sănătatea grav 
zdruncinată 
restul vieții. Ancheta pe
nală făcută 
procuraturii 
autorul acestei nelegiuiri 
este Marcu Constantin, 
din București, str. Cazăr
mii nr. 3, sectorul 6. A 
fost trimis în judecată. 
Dar, deși au trecut aproa
pe trei ani de ia comite
rea faptului, infractorul 
nu și-a primit încă pe
deapsa meritată. Ancheta 
procuraturii n-a fost des-

pentru tot

de organele 
a stabilit că

tul de concludentă, iar tri
bunalul n-a depus sufi
ciente eforturi pentru elu
cidarea chestiunii. Dosa
rul a fost restituit procu
raturii, pentru lărgirea 
cercetărilor, cu care oca
zie s-a stabilit cu certitu
dine vinovăția inculpatu
lui. Este foarte bine să se 
manifeste exigență în 
pronunțarea sentințelor, 
dar apare de neînțe
les încetineala cu care 
s-a lucrat pentru elu
cidarea acestui caz. în 
care acuzarea avea în 
sprijinul său nu mai puțin 
de 19 martori. Infractorul 
trebuie să-și primească 
fără întîrziere pedeapsa

Gheorghe DULGHERII 
București

empirică a 
generale ala

SZABO,
L. CAZIN, D. MINCULESCU, 
Alex. BRAD, Gh. CIRSTEA

V. SEBASTIAN, E.
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Cooperativa agricolă de producție din Voinești, județul Iași, este una dintre acele 
unități care progresează lent, nu reușește de ani de zile să iasă din matca 
mediocrității. In 1967, de exemplu, producția totală de cereale la suta de hectare s-a 
cifrat la abia 92,7 tone, de lapte de vacă la 100,2 hectolitri, de lînă la 70 kg, de carne 
la circa 2 000 kg. De asemenea, Ia 100 hectare revin doar 22 de bovine, din care doar 6 vaci, 
12,4 porcine, 41,2 ovine și exact tot atîtea păsări. Consecințele nu sînt greu de dedus. 
Veniturile bănești ale cooperativei se mențin Ia un nivel scăzut, de numai 88 900 de lei 
la suta de hectare, ceea ce, evident, își pune amprenta asupra cîștigurilor membrilor coo
peratori.

Care sînt cauzele ? Prin ce mijloace se poate transforma cooperativa din Voinești 
într-o unitate puternică, care să asigure venituri sporite membrilor ei? La aceste întrebări 
am urmărit să obținem răspuns organizînd în cooperativă o „masă rotundă", Ia care au parti
cipat membri ai cooperativei, precum și reprezentanți ai Direcției agricole județene, Uniunii 
județene a cooperativelor agricole și S.M.T. Holboca de care e deservită această unitatejudețene a cooperativelor agricole și S.M.T. Holboca

Determinarea judicioasă

IN COOPERATIVA AGRICOLA

DE PRODUCȚIE

DIN VOINESTI-IASI

MASA ROTUNDA

a profilului producției
condiție principală a pro SUB LUPA O

©

greșului cooperativei
Ca unitate economică 

mare, socialistă, coopera
tiva agricolă nu poate să 
se dezvolte întîmplător, 
anarhic. Reușita activității 
ei complexe este asigurată 
numai în cazul în care 
se determină 
științific profilul produc
ției, ponderea pe care 
trebuie să o dețină în 
ansamblul economiei coo
perativei fiecare ramură 
sau sector de activitate. 
Această cerință se impune 
cu și mai multă stringență 
în cazul cooperativei din 
Voinești, cu cît ea este si
tuată într-o zonă cu relief 
variat, cu terenuri de o 
fertilitate foarte diferită.

„în general, — afirma 
tov. Gheorghe Dana, direc
tor adjunct al Direcției a- 
gricole județene, — struc
tura planului de producție 
al cooperativei din Voinești 
tine seama de asemenea 
criterii. Aici se cultivă cu 
<” pale circa 70 la sută din 
sj prafață, din care cu grîu 
— 40 la sută, cu plante teh- 
riice — 10-15 la sută, cu fu
raje aproximativ 10 la sută 
etc. Judecată prin prisma 
acestor procente s-ar părea 
că, cu excepția furajelor, 
care se cultivă pe supra
fețe mai reduse decît în 
alte unități, orientarea pro
ducției vegetale este bună. 
Dacă se are în vedere însă 
că cooperativa dispune de 
mari suprafețe de pășuni și 
finețe, rezultă că unitatea 
își poate asigura și furajele 
necesare".

Intr-adevăr, cam aceasta 
ar fi situația privită în 
general. In particular,' însă, 
ea prezintă anomalii, ne- 
concordanțe vizibile între 
,.ceea ce merge" și ceea ce 
se cultivă, între ponderea 
ocupată în plan de diferite 
plante și specii de animaie 
și posibilitățile materiale 
reale ale cooperativei.

„Cea mai mare parte a 
terenului nostru — spunea 
tov. Vasile A. Măriuță, 
președintele cooperativei — 
' te teren de coastă, în 

eneral mai puțin produc
tiv. In unele locuri el este 
atît de slab, îneît nu reușim 
să scoatem mai mult de 
500 kg de floarea soarelui 
la hectar și pînă la 1000 kg 
de porumb. Gîndindu-ne 
cum să valorificăm acest 
teren pentru a obține re
zultate mai bune, am găsit 
următoarea soluție : să cul
tivăm pe o parte din supra
fețele respective plante de 
nutreț 
această 
vinelor 
Ar fi 
și pentru 
momentan, 
amintite, 
sint ca și inexistente 
pentru economia națională, 
căreia am putea să-i vin
dem produse mult solicitate 
cum sînt lina, carnea și 
laptele. Datorită lipsei for
ței de muncă nu putem lu
cra bine suprafețele mari 
de sfeclă de zahăr, care ni 
se repartizează : circa 80 
ha anual. Urmarea ? In me
die, pe ultimii trei ani n-am 
reușit să obținem decît 
aproximativ 10 000 kg de 
sfeclă la hectar. Mai bine 
ar fi dacă în loc de 
80 ha de sfeclă am pu
ne numai 40, iar pe rest am 
cultiva porumb.

Aceste argumente nu pot 
fi neglijate — fapt subli
niat de aproape toți parti- 
cipanții Ia discuții — chiar 
dacă propunerile coopera
torilor sînt susceptibile de 
a fi completate, îmbunătă
țite. Cum se face atunci că 
organele agricole n-au ți
nut seama de ele ?

în primul caz — al valo
rificării terenurilor slab 
productive, de coastă, prin 
culturi furajere — explica
ția dată a fost următoarea: 
„nu se admite scoaterea din 
circuitul arabil a nici unui 
hectar". Fără îndoială, 
menținerea și chiar crește
rea suprafeței arabile con
stituie o cerință capitală, 
fiindcă este vorba de su
portul material pe care 
realizăm producția, deci de 
un factor care condiționea
ză nu numai interesele 
membrilor unei unități co
operatiste, ci și ale econo
miei noastre socialiste, în 
ansamblu. Dar, în cazul 
de față ni se pare că este 
vorba de o înțelegere în
gustă a problemei, fiindcă 
cooperatorii nu propun 
scoaterea din circuitul ara
bil a celor mai slabe din
tre terenurile amintite, ci 
cultivarea lor cu alte plan
te. mai potrivite condițiilor 
locale, care prin efectele 
pe care le determină asu
pra creșterii animalelor pot 
asigura randamente sporite 
pe unitatea de suprafață.

In celălalt caz — al sfe
clei — tovarășii Gheorghe 
Dana, director adjunct al

riguros

și să dezvoltăm, pe 
bază, creșterea bo

și 
un

a ovinelor, 
mare avantaj 

noi fiindcă, 
pe suprafețele 

veniturile nete 
Și

Direcției agricole județene, 
și Eugen Grigoriu, specia
list în cadrul Uniunii ju
dețene a cooperativelor a- 
gricole, fost vicepreședinte 
al consiliului agricol raio
nal Iași, ne-au furnizat tot 
felul de cauze : „Fabricile 
de zahăr fac multe greu
tăți. Ele cer ca această cul
tură să fie amplasată în a- 
propierea gărilor, nu înțeleg 
să creeze baze volante de 
preluare, care să permită 
și altor unități — situate 
în zone favorabile, dar mai 
îndepărtate de gări — 
cultive 
condiții, 
creează 
plasarea

Cercetarea 
situației din 
Iași arată că 
totală, cît și . 
bală de sfeclă puteau 
asigurate nu prin supraso
licitarea unor cooperative 
agricole, cum este cea din 
Voinești, ci printr-o 
judicioasă repartizare 
cestor indicatori între 
tăți.

să 
sfeclă. In aceste 
vrînd-nevrînd se 
neajunsuri la am- 
culturii".

obiectivă a 
fostul raion 
atît suprafața 

producția glo- 
fi

mai 
a a- 
uni-

O COOPERA
TIV A CODAȘĂ

Este imperios necesar ca 
noile organe județene 
analizeze aprofundat, 
toate aspectele, situația 
rientării producției în 
operativa din Voinești. Por
nind de la necesitatea îm
binării strînse a intereselor 
acesteia cu cele ale econo
miei naționale, ele trebuie 
să asigure, printr-o muncă 
științifică, responsabilă, o 
structură care să valo
rifice integral posibili
tățile materiale existente în 
unitate, să conducă la ob
ținerea de producții ma
xime.

să 
sub

o- 
co-

Retribuția suplimentară
„s-a introdus... dar nu
se aplică..."

Evident, minusurile ma
nifestate în orientarea pro
ducției și determinarea 
ponderii diferitelor culturi 
și sectoare în"oadrul eco
nomiei cooperativei și-au 
pus vizibil amprenta asu
pra nivelului producției. 
Anul trecut s-au obținut, 
în medie la hectar, 1 080 
kg de porumb, 10 607 kg 
sfeclă de zahăr etc. Nive
lul scăzut al recoltelor la 
cele mai multe dintre plan
tele cultivate se datorește. 
într-o mare măsură, și 
modului în care se execută 
lucrările agricole, în care se 
aplică agrotehnica.

„Nu putem întreține 
culturile și animalele, 
producțiile sînt cele
sînt pentru că participarea 
Ia muncă a unor coopera
tori este total nesatisfăcă
toare" — explică președin
tele cooperativei.

Dar ce se face pentru re
medierea situației ? Și aici 
s-a introdus retribuția su
plimentară, după produc
ția obținută, care, așa cum 
arată experiența a nume
roase cooperative, s-a do
vedit stimulatorie. Dar, 
practic, modul în care s-a a- 
plicat mai mult a stricat. Să 
ne explicăm. La început de 
an s-a spus cooperatori
lor că dacă 
bine culturile

bine 
iar 

care

îngrijesc 
și ani-

(Urmare din pag. I)
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rnalele luate în primire, 
dacă obțin producții mai 
mari, primesc retribuție 
suplimentară. S-a stabilit 
și cît. A venit' sfîrșitul anu
lui, dar hotărîrea luată n-a 
mai fost aplicată. Deși 
au depășit producțiile 
văzute, ei n-au mai 
răsplătiți suplimentar 
tru eforturile depuse.

„Asta a creat multe ne
mulțumiri, ne spunea ing. 
Teodor Comănescu, specia
listul care răspunde de sec
torul zootehnic al coopera
tivei. Intre alte motive, 
neacordat ea retribuției su
plimentare i-a determinat 
pe cîțiva mulgători cu ex
periență să părăsească fer
mele de animale".

Nu este singurul exem
plu care ilustrează că 
această problemă de 
ximă importanță — 
interesarea materială a ță
ranilor cooperatori — se 
acționează sporadic, insu
ficient, se iau măsuri care 
nu sînt de natură să-i sti
muleze pe oameni să pună 
suflet în ceea ce fac. Anul 
trecut, bunăoară, înainte de 
începerea recoltării fînețe- 
lor naturale s-a stabilit să 
se introducă o formă nouă 
de retribuire a muncii coo
peratorilor ce lucrează la 
cositul și strînsul nutrețu-

cit și în lu- 
s-au aplicat 
a organiza-

subțiri, atît în abataje, 
crările de pregătire — 
sub directa îndrumare 
țiilor de partid, influențînd în mod 
pozitiv evoluția indicatorilor de 
calitate. Amintim în acest sens că 
pe întregul combinat minier dilu- 
ția volumetrică a fost redusă în 
primele luni ale anului la 19,7 la 
sută, față de 20,8 la sută cît este 
ea admisă prin prevederile pla
nului.

Aici apare deosebit de pregnant 
legătura dintre îmbunătățirea ca
lității producției și creșterea efi
cienței economice. Prin reducerea 
diluției minereului la proporția 
amintită, în primul trimestru s-au 
eliminat din circuitul de prelucrare 
peste 5 000 tone steril, economisin- 
du-se astfel sute de mii de lei. 
Totodată, s-a evitat pierderea pe 
cale mecanică, în instalațiile de 
prelucrare, a unor importante can
tități de metale din restul mine
reului. Organele județene de partid 
au recomandat conducerii combi
natului minier, organizațiilor de 
bază din cadrul exploatărilor mi
niere să întreprindă acțiuni con
crete și operative pentru ca expe
riența valoroasă acumulată la Nis
tru, Baia Sprie, Săsar. Ilba, pri
vind îmbunătățirea calității mine
reului, să fie extinsă și fructificată 
în toate exploatările și la toate 
locurile de muncă ale acestora. Au 
fost organizate astfel schimburi de 
experiență și demonstrații^ practi
ce, urmărindu-se ca învățămintele 
desprinse să fie aplicate fără în- 
tîrziere.

Nu ne-am limitat însă la a face 
recomandări. în scopul sprijinirii 
directe a eforturilor depuse de co
lectivele și conducerile unităților, 
de organizațiile de partid, pentru 
îmbunătățirea calității minereului 
în toate exploatările miniere, bi
roul Comitetului județean Mara
mureș al P.C.R. a încredințat sar
cini concrete membrilor săi. Ei au 
fost repartizați pe grupuri de or
ganizații de partid, avînd obligația 
ca periodic, în schimburi diferite,

unii 
pre- 
fost 

pen-

în 
ma
ca -

rilor, care, așa cum a- 
rată experiența altor uni
tăți, este mai stimulativă, 
mai apreciată de coopera
tori : plata în natură. Con- 
siderînd convenabil acest 
mod de retribuire, oamenii 
au ieșit la lucru, au strîns 
mai repede și mai bine 
decît în anii trecuți finul. 
Cînd lucrarea a fost ter
minată, conducerea unită
ții a intervenit cu o „mică 
modificare". Ea a stabilit, 
încâlcind hotărîrea adop
tată anterior, să nu se mai 
dea tuturor cooperatorilor 
care au lucrat la cosit 
cantitățile de fîn ce li se 
cuveneau, fiind plătiți cu 
zile-muncă. Desigur, ase
menea procedee nu îi sti
mulează să participe regu
lat la lucru, subminează 
încrederea cooperatorilor 
în conducerea cooperativei.

Nivelul scăzut al recoltei 
realizate la cooperativa din 
Voinești are și alte cauze.

Ing. Manoliu Conachi, 
agronomul cooperativei: 
„Consider că nu greșesc 
afirmînd că recoltele slabe 
pe care le-am obținut pînă 
acum sînt determinate și 
de faptul că S.M.T.-ul Hol
boca, cu care lucrăm, nu ne 
acordă suficient sprijin, sau 
mai bine spus, nu-și înde
plinește conștiincios obliga
țiile contractuale. Brigada 
ce ne deservește și-a schim
bat destul de des compo
nența. a primit mulți trac
toriști insuficient de bine 
pregătiți profesional. Urma
rea ? Numeroase defec
țiuni la mașini în plină 
campanie, întârzierea unor 
lucrări, fuga de lucrări 
„prea complicate", care cer 
să fii stăpîn pe mașină".

„Mi-aș permite o remarcă 
— a ținut să spună tov. 
Corneliu Rusu, directorul 
S.M.T. Holboca. In ultimul 
timp treburile au mai fost 
puse la punct, iar în acest 
an intenționăm să facem 
din brigada de tractoare 
de la Voinești o brigadă 
model. Pentru ca sprijinul 
pe care ni l-am propus să-l 
acordăm cooperatorilor din 
Voinești să fie mai eficient 
trebuie să întărim însă le
gătura dintre brigada noas
tră și conducerea coo
perativei agricole. Fac 
această remarcă fiindcă

se semnalează încă defi
ciențe. Șeful brigăzii nu 
este atras întotdeauna la 
ședințele de lucru în care 
conducerea cooperativei 
stabilește sarcinile pe a 
doua zi. Ca urmare, am în- 
tîlnit situații cînd tracto
riștii stăteau la vagon ziua, 
în amiaza mare, pe motiv 
că nu știau ce au de 
făcut. împreună cu con
ducerea cooperativei va 
trebui să punem cît mai 
repede lucrurile la punct, 
astfel îneît încă în această 
campanie agricolă să se în
registreze o îmbunătățire 
serioasă a muncii".

Aplicarea exemplară a 
complexului de măsuri a- 
grotehnice nu poate fi îm
plinită fără ajutorul spe
cialiștilor. Este asigurat a- 
cest ajutor în cadrul coo
perativei din Voinești ?

„Nu ne declarăm mulțu
miți cu asistența tehnică 
pe care am primit-o — 
spunea tov. Vasile A. Mă
riuță, președintele coopera
tivei. Intr-adevăr, cum 
este posibil ca într-o uni
tate în' care există specia
liști să se semnaleze situații 
cînd amplasarea culturilor 
se face greșit, iar adminis
trarea îngrășămintelor — la 
întîmplare. încorporîndu-se 
în pămînt fie numai azo
tat de amoniu, fie numai 
superfosfat, indiferent de 
cerințele solului și ale plan
tei ? Cum se poate admite 
ca, sub ochii lor, să se în
sămânțeze cu mașina, dar 
fără tuburile necesare, fapt

care a dus la compromite
rea, în anul trecut, a unor 
suprafețe însemnate de 
grîu ? Ce calificativ poate 
fi acordat specialiștilor ca
re s-au perindat prin coo
perativă cînd, deși această 
unitate dispune de circa 
600 de hectare de terenuri 
sărăturoase, care — precum 
se știe — pentru a-și co
recta reacția trebuie tratate 
cu amendamente și ferti
lizate, practic pînă acum 
nu s-a întreprins nimic?

Nu știu cum se face, 
spunea președintele, dar în 
cooperativa noastră în de
curs de cîțiva ani s-au 
schimbat foarte mulți ingi
neri, ceea ce provoacă mari 
neajunsuri".

Găsiți normală o aseme
nea fluctuație a specialiș
tilor ? — am întrebat pe 
directorul adjunct al direc
ției agricole județene.

— „Evident că nu, ni s-a 
răspuns. Au existat însă u- 
nele motive obiective. O 
ingineră a trebuit să plece 
fiindcă era bolnavă. alta 
s-a apropiat de casă...".

Desigur, motive se pot 
găsi — unele mai bine jus
tificate, altele mai puțin. 
Dar de prea mult timp co
operativa din Voinești este 
lipsită de ajutorul calificat, 
absolut necesar al specia
liștilor. Această situație a- 
rată cît de formal au ac
ționat organele agricole 
pentru îndreptarea situa
ției economice a coopera
tivei.

pentru asă meargă în subteran, . 
urmări și îndruma la fața locului 
soluționarea problemelor. De mare 
folos, cu rezultate practice trainice, 
s-au dovedit întărirea numerică și 
calitativă a organizațiilor de bază, 
repartizarea judicioasă a comuniș
tilor în locurile-cheie ale produc
ției, pentru ca aceștia să-și facă 
simțită cit mai deplin prezența pes
te tot unde se ridică și se soluțio
nează chestiunile calității înalte și 
ale creșterii eficientei economice.

Remarcabil este că aceste ches
tiuni legate de nivelul calității pro
duselor nu se studiază ca un scop

Conducerea treburilor
cooperativei și proverbul

vai de picioare!"
Vorbind despre cauzele 

care au frînat dezvoltarea 
cooperativei agricole din 
Voinești nu putem să nu 
punem în discuție și caren
țele de ordin organizatoric, 
deficientele manifestate în 
dirijarea treburilor obștești 
în respectarea prevederilor 
statutului acestor unități.

Vasîle 
mese un 
suficient 
membri 
conducere. Ei nu-și 
plinesc, întotdeauna, înda
toririle. nu vin cu propu
neri de îndreptare a lucru
rilor, deși 
oamenilor.

A. Măriuță : „Pri- 
sprijin cu totul in- 
din partea multor 
ai consiliului de 

înde-

stau în mijlocul 
văd cum mun-

drul fabricii stimulează continuu 
căutările pentru metodele și proce
deele noi, cultivă neîncetat spiritul 
de exigență Ia scara întregului co
lectiv.

Aprecieri 
se mai pot 
ganizațiilor 
țiile cupru 
plumb, din cadrul Combinatului 
chimico-metalurgic din Baia Mare. 
Nu întîmplător colectivele ambe
lor secții reușesc să dea numai 
produse de calitate superioară. Co
există însă, la unele organizații 
de partid, manifestări ale rutinei

fără urmări.
în primele luni ale a-

Uzina a

de acest gen, pozitive, 
face și la adresa or- 
de partid de la sec- 

electrolitic și oxizi de

îmbunătățirea
calității producției

în sine, ci în cadrul acțiunii de or
ganizare științifică a producției și 
a muncii. Aceasta dă adîncime și 
perspectivă planurilor tematice, 
precum și garanția că studiile efec
tuate se finalizează pas cu pas. Se 
lărgește cadrul organizat în care 
cei mai buni specialiști sînt antre
nați la îmbunătățirea calității pro
ducției, urmărindu-se permanent 
corelația ei cu nivelul eficienței 
economice. întrunind asemenea for
țe și elemente, organizația de par
tid de la fabrica de scaune pliante, 
din cadrul Complexului de indus
trializare a lemnului — Sighetul 
Marmației, a reușit să identifice 
unele rezerve și soluții deosebit de 
valoroase. Pornind de la incompa
tibilitatea „pauzei’ în domeniul ca
lității, organizația de partid din ca

și automulțumirii. Ele intervin și 
analizează aspectele calității pro
duselor numai la unele „semnale 
de alarmă" : refuzuri repetate, spo
rirea rebuturilor, a cheltuielilor 
pentru remaniere. Plafonat la re
zultatele obținute în anii trecuți, 
comitetul de partid și birourile or
ganizațiilor de bază de la Uzina 
mecanică de mașini și utilaj mi
nier din Baia Mare au considerat 
că în domeniul ridicării calității 
producției n-au rămas prea multe 
de făcut și, în consecință, anul a- 
cesta nu au mai întreprins 
demn de remarcat.

Plafonarea — generată de 
tința de a sesiza caracterul 
plex și dinamic al noțiunii de ca
litate a prodneției — străină stilu
lui muncii organizațiilor de partid,

nimic

nepu- 
com-

n-a rămas 
consemnat 
nului refuzuri de calitate în valoa
re de 500 000 lei. Semnalul de 
alarmă nu s-a dovedit îndeajuns 
de convingător și nu a trezit 
din amorțire comitetul de par
tid. Abia la indicația superi
oară și-a propus comitetul de 
partid pe uzină să analizeze în- 
tr-o plenară cauzele acestei stări 
de lucruri și măsurile de înlăturare 
a ei. Dacă o întreprindere nu se 
dovedește capabilă să evite refu
zurile — ceea ce presupune res
pectarea unor prescripții elementa
re cunoscute — atunci niciodată nu 
se poate vorbî că conducerea eî și 
organizația de partid sint pătrunse 
de spiritul responsabilității pentru 
înalta calitate a producției.

Cine, dacă nu nepăsarea șl poa
te chiar incapacitatea, vitalizează 
un asemenea stil de muncă, de a 
trece la acțiune împotriva nea
junsurilor doar pe baza unor „in
dicații de sus“ ? Actele acestea o- 
bligă la dezvoltarea stăruitoare a 
spiritului de inițiativă, a răspunde
rii fiecărei organizații de partid, 
a fiecărui comunist față de diver
sele situații din întreprinderile in
dustriale. împletirea activității cu
rente cu perspectiva, așa cum a 
reușit să o asigure organizația de 
partid de la fabrica de tricotaje 
„Unitatea" din Sighetul Marmației, 
trebuie să devină cuvînt de ordine 
cînd se abordează îmbunătățirea 
permanentă a calității produselor, 
începînd din acest an, fabrica a- 
mintită a primit sarcini și pen
tru export, din trimestrul II. O 
recunoaștere a potențialului ei, a 
calității superioare a produselor 1 
Conștient fiind de ceea ce înseam
nă a exporta, de marea responsa
bilitate ce o degajă această în
datorire, comitetul de partid de aici 
a analizat, cu mult înainte, pro
blemele, șl a întreprins măsuri 
pentru consolidarea premiselor ne
cesare îndeplinirii exemplare a pla
nului la export. Este vorba, printre 
altele, de reorganizarea și întări
rea serviciului C.T.C., îmbunătă
țirea calificării controlorilor inter- 
fazici, pregătirea cadrelor necesa-

cesc și le cunosc părerile. 
Pentru a îndrepta lucruri
le, adunarea generală a 
mai schimbat cîțiva dintre 
membrii consiliului de con
ducere. Problema 
însă să rămînă 
vată".

Dar, din cîte 
spus, activitatea 
punzătoare a consiliului de 
conducere nu se limitează 
numai la cele spuse de pre
ședinte. In cooperativă sînt 
cazuri cînd adunările gene
rale ale împuterniciților a- 
leși de brigăzi se convoacă 
în pripă. încălcîndu-se pre
vederile statutare, cînd șe
dințele de consiliu prevă
zute nu mai au loc, cînd 
adunările generale pe bri
găzi nu se țin cu lunile. 
Nici pînă la mijlocul lunii 
martie, de exemplu, nu 
s-au organizat adunările 
generale ale brigăzilor, 
pentru a dezbate cu mem
brii acestora sarcinile ce le 
revin din planul cooperati
vei pe 1968.

Cum este posibil ? Doar 
activiștii uniunii au trecut 
prin cooperativă 1 Fapt este 
că uniunea nu s-a ocupat 
și nu se ocupă încă Ia ni
velul necesităților și al sar
cinilor ce-i revin de îndru
marea competentă, opera
tivă a unităților agricole. 
Așa se explică apariția și 
persistenta mult prea mult 
timp a carențelor amintite 
și a multor altora sesizate 
de către cooperatori.

De 
rilor 
tatea 
buie 
tent și organizația de par
tid. Aceasta are datoria să 
fie mai receptivă la sesi
zările oamenilor și la pro
blemele pe care ei le ri
dică, să analizeze amă
nunțit, ori de cîte ori este 
nevoie, situația sectoarelor 
care „scîrțîie", să vină cu 
propuneri concrete pentru 
remedierea ei, iar apoi să 
mobilizeze pe cooperatori 
la înfăptuirea măsurilor 
stabilite. Totodată, ea tre
buie să urmărească cu mai 
multă perseverentă cum își 
îndeplinesc sarcinile ce le 
revin comuniștii aleși în 
munci de răspundere — 
președinte, membri ai con
siliului de conducere, bri
gadieri, șefi de echipă etc. 
— să-i tragă la răspundere 
cu toată severitatea pe a- 
ceia care nu-și îndeplinesc 
conștiincios mandatul dat 
de adunarea generală. In 
această direcție trebuie să 
acționeze cît mai eficient și 
comitetul județean de par
tid.

. j - *
Așadar,, faptul că .de. ani 

de zile cooperativa din 
Voinești înregistrează 
zultate 
mult sub 
organismul 
litat nu se 
„condițiilor 
vitrege", cum se susține u- 
neori, cît unor serioase 
neglijențe în activitatea de 
conducere, în îndrumarea 
tehnică și organizatorică.

Este obligația Comitetu
lui județean de partid, a 
Uniunii cooperatiste și Di
recției agricole să acorde 
un sprijin efectiv conduce
rii cooperativei pentru a 
rezolva toate problemele 
care depind de ea și pot 
fi imediat soluționate, pen
tru aplicarea unor măsuri 
eficiente de cointeresare 
materială a cooperatorilor, 
mobilizarea întregului con
siliu la conducerea trebu
rilor cooperativei. Acum, o 
atenție deosebită trebuie 
acordată executării la timp, 
exemplară, a tuturor lucră
rilor agricole, astfel îneît 
încă din această primăvară 
să se simtă o înviorare 
activității cooperativei.

continuă 
nerezol-

lichidarea neajunsu- 
semnalate în activi- 

cooperativei, tre
să se ocupe mai a-

re- 
nesatisfăcătoare, 
posibilități, că 
său este debi- 

datorește atît 
naturale mai

Radu ATANASESCU 
Manole CORCACI

a

re pentru noua hală de fabrica
ție, dată de curînd în funcțiune.

Se desprinde, deci, că ridicarea 
nivelului calitativ al producției ne
cesită acțiuni concrete, la fața lo
cului, împletirea unor multiple căi 
și mijloace. Problemele, prin na
tura lor, implică analize temeinice, 
curajoase, dezvăluindu-se cauzele 
primare ale unor neajunsuri. în 
orice caz, calitatea produselor nu 
este o chestiune de... ședință, sau 
ea nu poate fi rezolvată printr-un 
proces verbal. Ea nu suportă for
malismul în muncă, superficialita
tea, lipsa de hotărâre și perseveren
ță în stabilirea și aplicarea măsu
rilor concrete. Chestiunile pe care 
le ridică nu se pot soluționa dacă 
se recurge la stilul perimat de 
muncă, folosit de biroul organiza
ției de bază nr. II de la cianura- 
ția exploatării miniere Săsar, care 
se ocupă nesatisfăcător de proble
ma creșterii randamentelor 
tracție. O responsabilitate ____
tă are, în acest domeniu, și comite
tul de partid respectiv. La... reco
mandarea lui, organizația de bază 
amintită și-a propus să analizeze în 
adunarea generală din trimestrul I 
a.c. problemele care vizează calita
tea producției. Dar ajutorul comi
tetului de partid s-a oprit aici. A- 
dunarea generală a fost slab pre
gătită, materialul prezentat a avut 
un caracter tehnicist, iar în discuții 
s-au abordat probleme colaterale, 
de mică importanță. Măsura în care 
această analiză și-a atins scopul 
propus este ușor de dedus. Forma
lismul a înecat „în fașă“ o adunare 
generală de la care se așteptau mă
suri energice, ferme, la obiect, ca
pabile să declanșeze un reviriment 
în îmbunătățirea calității producției.

Acum, problemele care vizează 
îmbunătățirea calității produselor 
ocupă un loc deosebit în planurile 
de muncă ale organizațiilor de 
partid din unitățile economice ma
ramureșene. Important este însă ca 
soluționarea acestor probleme să 
nu fie tratată ca o campanie, ci să 
constituie o componentă a organi
zării științifice a producției și a 
muncii.

de ex- 
eviden-
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Urmărim cu atenție și le
gitimă responsabilitate toate 
eforturile pe care întreprin
derile „surori" le depun 
pentru continua înnoire și 
perfecționare calitativă a 
producției, corespunzător 
progreselor înregistrate pe 
plan mondial, exigențelor 
sporite ale beneficiarilor și 
economiei naționale. Aceas
tă preocupare izvorăște, mai 
întîi, din sarcinile care re
vin uzinei, dar și din inte
resul de a ne însuși con
cepția actuală despre nive
lul tehnic, de a prelua ex
periența pozitivă și a o 
dezvolta în condițiile între
prinderii noastre. în acest 
sens, modul în care se ac
ționează concret, în uzină, 
în procesul asimilării și mo
dernizării vizează găsirea u- 
nor soluții constructive ca
pabile să confere produselor 
caracteristici tehnico-func- 
ționale la nivelul tehnicii 
contemporane, să scurteze 
cît mai mult perioada des
fășurării procesului respec
tiv.

Caracteristicile produse
lor din fabricația cu
rentă a uzinei „Electromo
tor" din Timișoara au fost 
continuu îmbunătățite. La 
seria unitară de motoare a- 
similată în perioada 1962— 
1965 s-au realizat diferite 
construcții perfecționate. Mo
torul cu poli ecranați pen
tru mașina de spălat rufe a 
fost înlocuit, anul trecut, cu 
un nou tip, avînd o pu
tere de 100 W. Din 1963 
și pînă în prezent s-au asi
milat 56 de produse noi. 
Colectivul uzinei se stră
duiește să asigure îmbu
nătățirea calitativă a pro
duselor, care acționează ca 
un factor hotărîtor al ridi
cării eficienței activității e- 
conomice. O mare parte din 
producția uzinei ia calea 
exportului. Am ținut deci 
seama de cererile beneficia
rilor externi, ceea ce a impus 
asimilarea unor electromo
toare conform normelor in
ternaționale. Intr-o primă 
etapă s-a asimilat ga
baritul 80, utilizîndu-se cit 
mai mult reperele construc
ției inițiale. Aceasta a permis 
să se obțină puteri mărite fa
ță de acea maximă inițială. 
Prin derivare din gabaritul 
amintit s-a realizat un e- 
lectromotor monofazat cu 
însușiri superioare. în pre
zent, este în curs de asi
milare motorul de 0,55 kW 
la 3 000 de turații pe mi
nut, iar în faza de omolo
gare se află un alt proto
tip, perfecționat și mai pu
ternic. Etapa următoare cu
prinde gabaritele 160 pînă 
la 200.

Dar, beneficiarii au mai 
solicitat și diminuarea nive
lelor de zgomot și de vibra
ții. In acest scop, în
că din 1966 au în
ceput unele experimentări, 
împreună cu ICPE, pentru 
verificarea nivelelor respec
tive la motoarele produse de 
întreprinderea noastră. Iar 
cu cîteva luni în urmă, u- 
zina a primit o instalație 
modernă, pe care se verifi
că sistematic aceste caracte
ristici, urmînd ca în cazul 
unor abateri sensibile să se 
aplice măsurile cuvenite, ne
cesare încadrării în cele mai 
exigente norme. De fapt, 
mult ne preocupă cercetă
rile teoretice și experimen
tările asupra prevenirii pier
derilor suplimentare în sar
cină la motoarele asincrone 
trifazate. Pînă acum s-au a- 
dus perfecționări însemnate 
în acest sens, printre care 
reducerea cu 20 pînă la 30 
la sută din valoarea lor ini
țială a pierderilor suplimen
tare în sarcină, creșterea 
randamentului cu 1,1 pînă 
la 2,5 la sută, scăderea în
călzirii înfășurărilor cu 4 
pînă la 11 grade Celsius. 
La îmbunătățirea calității 
produselor a contribuit, de 
asemenea, aplicarea metodei 
criteriilor complexe pentru 
interpretarea datelor con
trolului de serie la mașinile 
de inducție, procedeu pus 
la punct și verificat cu un 
calculator numeric, în cola
borare cu catedra de ma

șini electrice de la Institutul 
politehnic Timișoara.

In uzină au început lucră
rile de pregătire a asimilării 
seriei unitare noi de motoare 
electrice. Noua sene va a- 
sigura reducerea consumu
rilor specifice de materiala 
cu 10 pînă la 15 la sută, 
însă, concomitent cu aceste 
eforturi, se vor dezvolta și 
cele care privesc perfecțio
narea electromotoarelor pen
tru acționarea aparatelor e- 
lectrice de uz gospodăreso 
și a bunurilor de consum 
electromotrîce. Aceasta, pen
tru că lărgirea și ridicarea 
calitativă a sortimentului 
bunurilor de larg consum 
electrotehnice este o altă 
sarcină principală, care re
vine colectivului uzinei noas
tre. în această direcție s-a 
acționat cu mai multă fer
mitate în ultima perioadă 
de timp. Au fost executate 
machete, s-au elaborat stu
dii tehnico-economice, iar în 
prezent analizăm, împreună 
cu Ministerul Comerțului 
Interior, propunerile făcute 
de uzină privind asimilarea 
mai grabnică a unor noi 
produse de larg consum.

Lupta sistematică împo-* 
triva tărăgănării asimilării și 
pentru scurtarea termenului 
de asimilare este unul din- 
tre „secretele" menținerii 
produselor la nivelul ac
tual al tehnicii. Chiar 
de la lansarea planului teh
nic se asigură un cîștig de 
timp la fiecare produs care 
urmează a fi asimilat. Pen
tru toate secțiile și servi
ciile implicate în procesul 
asimilării s-au întocmit gra
fice cu termene precise, res
pectarea acestora fiind o- 
bligatorie. în cazul produ
selor care se îeaiizează în 
colaborare cu alte întreprin
deri — de pildă, cu „Uni
rea" din Cluj — se core
lează termenele în funcție 
de finalizarea grabnică a 
lucrărilor.

Un accent major s-a pus 
și pe tipizarea pieselor, ca
re constituie o importantă 
cale de reducere a perioa
dei de asimilare. De pildă, 
la motoarele cu curent con
tinuu pentru un agregat de 
la locomotiva Diesel-electri- 
că, 40 la sută din piesele 
componente sînt tipizate.

Evident, în domeniul dis
cutat nu se poate spune că 
am făcut totul. Considerăm 
că o mai mare contribuție 
trebuie să aducă secțiile 
productive din uzina noas
tră, prin executarea cu prio
ritate a unor piese necesare 
prototipurilor, pe calea unei 
mai judicioase utilizări a 
capacităților de producție. 
Se impune, de asemenea, ri
guroasa corelare între sarci
nile întreprinderii noastre și 
cerințele beneficiarilor. Une
le uzine, deși cunosc tipu
rile noi de motoare ce le 
sînt necesare pentru mași
nile sau agregatele pe care 
le asimilează, nu le solicită 
din timp. Multe cereri a- 
jung la noi cu foarte mare 
întîrziere sau sînt eronate. 
Uzina „23 August" din 
București, de exemplu, a 
solicitat inițial un motoven- 
tilator la 96 V pentru 
L.D.H. După realizarea pro
totipului s-a constatat că 
este alimentat la 110 V 
și, ca urmare, este necesară 
modificarea prototipului.

Nesoluționată este și ob
ținerea operativă a mate
rialelor necesare realizării 
prototipurilor, o altă pre
misă a reducerii termenului 
de asimilare. De multe ori, 
unele materiale specifice 
necesare executării proto
tipului ne sosesc cu foar
te mare întîrziere. Cît pri
vește folosirea maselor plas
tice, nici să nu mai vorbim. 
Soluționarea unor asemenea 
chestiuni ar înviora acțiu
nea de asimilare și moder
nizare, nu numai în uzina 
noastră, dar și în alte uni
tăți ale industriei construc
toare de mașini.

Dr. ing. loan BABUTIA 
Ing. Eugen DOMILESCU 
uzina „Electromotor’ 
Timișoara
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Petru COMARNESCU

Problemele filozofiei artei, ale re
lației artă-societate fac, in momen
tul de fată, obiectul unor preocupări 
vii, se află în atenția specialiștilor 
ca $i a unor cercuri largi ale ma
relui public. Faptul își va găsi ecou
— sînt încredințat — si în desfășu
rarea lucrărilor conferinței pe tară 
a U.A.P. dat fiind că în domeniul 
artelor plastice achizițiile tehnice, 
înnoirile de limbaj pun sub o lumi
nă nouă raporturile dintre artă și 
public, determinînd dezbateri, con
fruntări de opinii cu privire la co- 
municabilitatea artei moderne, la 
mesajul filozofic si uman al creației.

După părerea mea, discuția pe a- 
ceastă temă ar trebui să niece de la 
premisa că întotdeauna creația de artă 
plastică a fost expresia unei fi
lozofii, si continuă să fie, în mod 
necesar. Reprezentîndu-se pe sine, 
artistul reprezintă în opera sa si o 
poziție a vremii sale, a societății 
sale, o atitudine față de lume și 
viată, adică o filozofie. Deși arta nu 
lucrează în mod nemijlocit cu con
cepte sau noțiuni, ca filozofia, toți 
marii artiști sau majoritatea marilor 
artiști — de la egipteni si greci pînă 
la Michelangelo, de la Rodin si pînă 
la Paul Klee sau pînă la Țuculescu 
ori Anghel — au exprimat o cre
dință, o viziune care avea implicații 
sau sensuri filozofice. Arta mare, 
chiar dacă pornește de la sensibili
tate si operează cu imagini, se ri
dică la semnificații care adeseori sînt 
profund filozofice ; forța antichității 
artistice, a Renașterii sau forța ma
rilor stiluri — cel bizantin sau cel 
egiptean, de pildă — decurg din fap
tul că exprimă o filozofie, înscrisă 
în realitatea social-istorică si filo
zofică a epocii respective, emanație 
a acestei realități.

Idealurile umaniste ale societății 
noastre se răsfrîng asupra creației 
plastice contemporane românești, 
conferindu-i, prin ansamblul opere
lor reprezentative, o notă specifică, 
mesajul filozofic al acestor ani. De
sigur. preocupările omului de azi 
sînt de o mare diversitate, realitatea 
se oferă artistului într-o infinitate 
de ipostaze variate ca semnificație, 
introspecția, ca și analiza psiholo
giei sociale ori individuale reprezin
tă o sursă de teme practic nelimi
tată. Ceea ce ne trebuie este o artă 
care să oglindească măreția omului 
în viziunea umanismului socialist și 
să ajungă — din această perspectivă
— la semnificații mai înalte. De a- 
ceea, aș reproșa unor pictori și 
sculptori, altminteri foarte talentați, 
orizontul de idei anodin, viziunea 
măruntă ; lucrările lor — chiar dacă 
sînt uneori pline de culoare și de 
lirism — sînt sărace în idei filo
zofice mari, vibrante. Cînd ni se 
deschide o perspectivă atît de bo
gată în năzuințe și înnoiri, cînd sfe
ra cunoașterii este atît de largă ca 
astăzi, artiștii trebuie să fie, cu atît 
mai mult, ecoul ideilor și al reali
tăților noi. transfigurînd spiritul și 
vibrația generoasă a epocii. Cred că 
arta modernă cere artiștilor un lim
baj nou pentru a tălmăci adevăruri 
mai înalte, autentice.

în același timp, nu trebuie uitat 
că pentru omul modern arta nu 
mai este obiect de simplă delectare. 
Astăzi, mai mult ca oricînd, ea este 
un prilej de bucurie intelectuală. 
Deci arta nu este numai satisface
rea plăcerii vizuale. Arta îl întîm- 
pină pe omul de azi și cu gîndul, 
nu numai cu imaginile, punîndu-i 
uneori probleme intelectuale. S-a 
spus, de exemplu, că Brâncuși trece 
cu unele opere de la spațiul eucli
dian la cel non-euclidian. Aceasta nu 
înseamnă însă că trebuie să ceri pu
blicului să cunoască teoriile științi
fice ale lui Einstein și Heisenberg. 
Dar, în 'orice caz, în arta modernă se 
face din ce în ce mai mult apel la 
cunoaștere, pe de o parte, și. pe de 
altă parte, se face apel la perspec
tivele științifice.

Estetica este o știință ; ea ne ofe
ră premisele înțelegerii raportului 
dintre artă și realitate, dintre artă 
și societate. Categoriile estetice o- 
glindesc însăși varietatea de aspec
te ale vieții sociale și ale vieții su
fletești. Dacă unii artiști ar avea 
mai multe cunoștințe estetice, ar ști 
că alături de grotescul pe care îl 
cultivă multi dintre ei există subli- 
mul. există armoniosul, există no
blețea spirituală. Desigur, aceeași 
temă la un artist vibrează. Ia altul 
nu. Tema poate fi aceeași, arta este 
interpretare ; în interpretarea aceas-

ta intervin sensibilitatea, lirismul, 
intervine gîndirea, intervine uneori 
chiar și o sinteză aproape geome- 
trico-matematică. Cînd stai de vor
bă cu unii oameni, dacă îi întrebi 
,.De ce îți place Gioconda ?“, îți 
răspund : — „Fiindcă este o femeie 
care zîmbește!“. Dar asta poți ve
dea și într-o fotografie ! De aceea 
este mare Leonardo da Vinci ? Cel 
lipsit de orice pregătire estetică nu 
vede că e vorba de o femeie a Re
nașterii, că Gioconda întruchipează 
un tip specific Renașterii, omul pre
ocupat de anumite probleme. Pe de 
altă parte, privitorul care nu știe 
nimic despre tehnica clar-obscurului 
va înțelege mai greu acest tablou. 
Cei care cred că o înțeleg și o ju
decă doar ca pe o fotografie, se în
șeală. Deci, este nevoie de o educa
ție estetică pentru noi toți, ținînd 
seama de diferitele grade de cul
tură și interes pentru artă.

în abordarea problemelor actuale 
ale creației plastice se cuvine să 
ținem seama de întreaga complexi
tate de forme și mijloace prin care 
arta acționează asupra privitorilor. 
Arta noastră, arta unei epoci de am
plă și multilaterală dezvoltare a 
personalității, are de spus un cuvînt 
de mare greutate în conturarea pro
filului etic si spiritual al omului de 
azi. Pentru aceasta nu trebuie să 
uităm nici o clipă că sensurile unei 
opere plastice nu se epuizează prin 
contactul strict fizic al retinei cu 
materia, că este vorba de o comu
nicare mai adîncă, afectivă și de 
idei. Acest univers de gînduri și 
sentimente pe care îl conține și-l 
împărtășește arta noastră plastică, 
condiționează de altfel prezenta ei 
originală în contextul artei univer
sale.

Să răspundem 
necesităților spirituale 

ale cetătii
C. PILIUȚĂ

Sîntem în fața Conferinței pe țară 
a artiștilor plastici, conferință care va 
prilejui discuții ce vor lămuri trăsă
turile firești ale dezvoltării artei 
plastice românești. Mișcarea plastică 
din țara noastră are datoria să 
alăture minunatului tezaur pe 
care-1 moștenim opere care să 
străfulgere cu pasiune și talent 
acest prezent pe care acum cîte- 
va decenii nici în vis nu ni-1 pu
team închipui. Iată de ce această artă 
trebuie să fie arta acestei țări, a a- 
cestui pămînt și noi făuritorii ei 
fiind sensibili la năzuințele firești 
ale civilizației noastre trebuie să fa
cem să răsune în corul nobil al uma
nității glasul ei distinct și ferm. în
truniți în acest for al făuritorilor de 
artă din întreaga țară, avem mai mult 
ca oricînd datoria să medităm, să lu
crăm pentru frumusețea cetății noas
tre. Sîntem una din breslele acestei 
cetăți și bunurile noastre trebuie să 
răspundă necesităților spirituale ale 
locuitorilor acesteia. Dar trebuie să 
fim atenți ca această breaslă ea în
săși să devină ceea ce trebuie să de
vină, punte de legătură cu sufletul 
și dorințele celor care iubesc fru
mosul. Si cine nu iubește frumosul 
din poporul nostru creator de fru
museți ? Iată de ce artistul trebuie 
să audă în liniștea atelierului său 
freamătul acestei vieți care pulsează 
în jurul său. Dar aceste necesități 
sînt extrem de diverse, de aceea se 
face resimțit cu acuitate rolul

reprezenta
simțirea românească, 

vremurile noi
(Urmare din pag. I)

fapta și chipul oa
menilor, pentru na
tură, ca și delicata 
sensibilitate pentru 
echilibru, frumusețea 
formelor, pentru pros
pețimea și plasticita
tea culorii. Pe de 
alia parte, sprijinin- 
du-ne pe aceste va
lori pe deplin cunos
cute, sîntem în mai 
mare măsură capa
bili să ne cunoaștem 
pe noi înșine, să ne 
știm simțămintele și 
să le alăturăm valo
rilor de mult înche
gate. De la frescele 
Voronețului și ale 
Suceviței, pînă la 
arta noastră nouă, 
timp de multe secole, 
plastica românească 
a îmbinat și a întru
chipat fericit calită
țile de totdeauna 
ale sufletului aces
tui popor. înțelege
rea exactă a acestei 
realități istorice a 
condus pe maeștrii 
artei noastre de tot
deauna la creația 
majoră, iar suges
tiile, învățămintele, 
rezultatele contacte
lor cu arta altor po
poare — către care 
noi am fost întotdea
una deschiși și ge
neroși — au fertili

zat în măsura în 
care noi nu ne-am 
desprins de legătura 
cu tradiția, mereu de 
o noutate uimitoare. 
Artiștii plastici au 
astăzi posibilitatea 
să lucreze în deplină 
libertate, să-și alea
gă limbajul care le 
este mai potrivit.

Sînt foarte mulțumit 
cînd văd cum, alături 
de maeștri, genera
țiile mijlocii și tinere 
vin ou entuziasm, cu 
o bună cunoaștere a 
meșteșugului și, mai 
ales, cu pasiune să 
adauge patrimoniului 
artistic al acestui po
por operele lor. Ar fi 
nepotrivit să ne în
chipuim că toate ex
periențele vor da 
roadele așteptate. U- 
nele se vor dovedi 
poate sterile, altele 
nu suficient de vigu
roase. Dar în ce pri
vește viitorul cred că 
avem toate motivele 
să ne mărturisim în
crederea și, în ce mă 
privește, eu sînt opti
mist.

Am citit multe în
semnări aparținînd 
criticilor de artă. Este 
prilejul să-mi exprim 
aici încrederea in ro
lul deosebit de im
portant pe care-1 are 
critica în lămurirea, 
în continuare, a pro

blemelor actuale ale 
artei, în realizarea 
acelei explicații com
petente și necesare 
dintre artist și public, 
fără de care opera 
rămîne un fapt izolat. 
Competența și buna 
credință, schimbul de 
păreri nu pot decît 
să ajute pe artiști în 
lămurirea probleme
lor lor, în aflarea so
luțiilor celor mai 
bune, în afirmarea 
realizărilor autentice 
și în înlăturarea eșe
curilor, a superficia
lității.

Diversitatea artei 
noastre de astăzi, e- 
videntă și în actuala 
expoziție retrospecti
vă de la Dalles, entu
ziasmul tuturor ar
tiștilor care simt că 
acum este vremea să 
dăruiască opere a- 
dînci, frumoase, pli
ne de căldura sen
timentului și de e- 
levația ideii, clima
tul de efervescență 
— aspecte ce reies 
limpede din peisajul 
vieții noastre artisti
ce de astăzi, mă în
deamnă să cred că 
arta plastică româ
nească se va înfă
țișa în anii ce vin 
cu noi, mari și trai
nice împliniri.

artelor plastice. Societatea noas
tră modernă primește frumosul 
în primul rînd de la arta de for pu
blic care-1 însuflețește pe cetățean cu 
valorile perene ale trecutului și is
toriei, ale prezentului și viitorului, 
cu prezenta permanentă a frumosu
lui în ofensiva cu prostul gust, cu 
urîtul. Uniunea noastră poate să fie
— iar optativul devine aici impe
rativ — forul cel avizat în sta
bilirea calității obiectului de artă. 
Un arbore cu ramuri întinse
— breasla noastră cu filialele 
ei poate să propage într-o mă
sură sporită, intensiv și organizat, 
gustul pentru artă, pasiunea pentru 
creație. Dar pentru asta să vegheze 
Ia calitate, la sporirea ei, la întări
rea singurului criteriu din artă — 
talentul și cinstea! Concursurile pen
tru decorarea marilor noastre orașe, 
clădirilor pot deveni izvoare de ne
secate talente cît timp rigoarea com
petiției va stimula artistul și nu-1 
va inhiba, punîndu-1 în față cu sin
gurul și adevăratul scop al ei: crea
ția autentică. Vom vedea atunci că 
„grupurile" în accepțiunea lor îngus
tă, meschină dispar de la sine. 
Sînt într-adevăr pentru grupările de 
artiști înnobilate de crezuri autentice, 
de afinități, căci arta adevărată nu 
se naște decît din confruntare, decît 
din emulație. Să veghem deci la cul
tivarea fervorii spirituale și să 
transformăm galeriile noastre în or
ganisme în care confruntarea să ro
dească. Afirm încă o dată că exi
gența profesională este în acest caz 
adevăratul motor al autenticității și 
nu al falsurilor și lucrărilor de mîn- 
tuială. Uniunea Artiștilor Plastici 
trebuie să răspundă de calitatea lu
crărilor cumpărate de stat. Tot ea 
trebuie să evalueze cinstit, după me
rit retribuția artistului. Statul nu 
trebuie să facă filantropie cu întrea
ga masă de oameni ce dețin o di
plomă, ci să onoreze pe cei ce au 
pasiune și realizări prestigioase (nu 
toți cei ce au urmat cursurile unei 
școli de artă au ajuns ceva).

Deci să medităm acum o dată în 
plus la înțelegerea rolului nostru so
cial. Acestea nu sînt cuvinte fără 
sens. Căci este vorba ca lucrările 
noastre să ajungă la public, să întru
chipeze în forme contemporane, mo
derne, interesante contactul cu sin
gurul beneficiar al artei, poporul nos
tru. Un atelier plin de lucrări nu este 
niciodată pentru artist un motiv de 
bucurie. Cînd există atîtea posibi
lități de expunere să ne limităm nu
mai la cele cîteva săli destinate spe
cial pentru aceasta ? Oare trebuie să 
așteptăm invitații pentru a expune 
mai divers, mai spontan, mai deschis 
ochiului public ?

Sau trebuie să privim încă în con
tinuare cu invidie pe colegii noștri 
muzicieni care dispun în cadrul unei 
edituri proprii, de cărți muzicale, 
unele remarcabile, pentru a realiza 
ceea ce pentru un artist modern este 
indispensabil — informarea vastă și 
cultura ?

Sau trebuie să asistăm mai de
parte la efortul modest dar esențial, 
însă deocamdată anonim, al colec
ționarilor particulari ? O modalitate 
prin care iubitorul de artă să poată 
achiziționa un tablou, pe care apoi 
să-1 achite în rate, n-ar determina 
interesul acestuia într-un mod mai 
pregnant și i-ar conferi în peisajul 
artistic al țării locul pe care-1 me
rită ? Iată deci numeroase posibili
tăți.

Adunarea de astăzi va exprima 
prin însăși desfășurarea ei rolul 
important pe care-1 deținem în cul
tura țării. Să facem ca el să prindă 
un contur tot mai sigur și să um
plem acest contur cu culoarea cea 
mai nobilă a sufletului nostru.

10 Eddie Chapman, agent secret : PA
TRIA — 9; 12; 15; 18; 21, LUCEAFĂ
RUL — 9,15; 12; 15,15; 18; 20,45.

10 Sînt și eu numai o femele : RE
PUBLICA (completare Intre două 
bombardamente) — 9,30; 11,45; 14,15; 
16,30; 18,45; 21.

10 Topkapl : BUCUREȘTI (completare 
Cînd frumosul e util) — 9; 11,15; 13.45; 
16,15; 18,45; 21, MELODIA — 8,45;
11; 13,30; 16; 18,30; 21, MODERN —

19,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21.
o Eu. eu, eu... și ceilalți : CAPITOL 
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
O Fragii sălbatici : SALA PALATU-

ILUI (seria de bilete 2349 — orele 17,30 
și seria 2350 — orele 20,15), CENTRAL 
(completare Cîntece în lemn) — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.

Ie Samba : CINEMATECA — 10; 12,30. 
e Praștia de aur : FESTIVAL — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, FEROVIAR — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30 (la am- 
ibele completarea Intre două bombar
damente).

q Pentru cîțiva dolari în plus : VIC
TORIA — 9,15; 12; 15; 18; 20,45, TOMIS

I— 9; 11,45; 14,30; 18; 20,45, FLO-
REASCA — 9,30; 12; 14,30; 18; 20,30, 
FLAMURA — 9; 12; 15; 18; 20,45. 
e Trei grăsuni : LUMINA — »,I5;

111,30; 13,45; 10; 18,30; 20,45.
0 Tom și Jerry : DOINA (completare 
Fuga Dușcăi) — 9; 10,30; 12; 13,30; 16; 
18,15; 20,30, BUCEGI (completare Duș- 

Ica) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15.
• Noul locatar : BUCEGI (completare 
in Egiptul nou) — 20,30.
• Valetul de pică : UNION — 15,30; 

118; 20,30.
0 Sălbaticii de pe RIul Morții : TIM
PURI NOI (completare Comoara) — 
9—21 tn continuare.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _

• Răpirea fecioarelor : GIULEȘTI 
(completare Flori pentru litoral) — 
10; 15,30; 18; 20,30, GRIVIȚA (comple
tare Orizont științific nr. 2/1968) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Intoarce-te : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE (completare Creierul) — 16; 
18,15; 20,30.
• Apă curativă : EXCELSIOR (com
pletare Orizont științific nr. 2/1868) — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Eroii de la Telemark : DACIA — 
8,30—15,30 în continuare ; 18,15; 20,45.

cinema

• Capcana : BUZEȘTI (completare 
Gustav știe mai bine) — 15,30; 18; 20,30.
• Moartea după cortină : CRINGAȘI 
— 15,30; 18; 20,30.
• Hocus-Pocus : GLORIA (completare 
Cînd frumosul e util) — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,15; 20,30.
• Leul african : UNIREA (completare 
Năică pleacă la București) — 15,30; 18; 
20,30, LIRA (completare Cel doi ursu
leți) — 16; 18; 20.
• Sflntul Ia pîndă : FLACARA (com
pletare Orizont științific nr. 2/1968) — 
15,30; 18; 20,30.

e Am întîlnit țigani fericiți : VITAN 
(completare Orizont științific nr. 1/ 
19G8) — 15,30; 18; 20,30.
• Cele trei nopți ale unei iubiri : 
MIORIȚA (completare Flori și insecte)
— 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,30.
o Două bilete la matineu : POPULAR 
(completare Atențiune, ciuperci !) — 
15,30; 18; 20,30.
O Cu toată viteza, înainte ! : AU
RORA (completare Pepite) — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18; 20,30.
o O lume nebună, nebună, nebună : 
ARTA — 8—14 în continuare; 17; 20,15. 
e Jocuri neschimbate : MUNCA (com
pletare Lupta internă a speciilor) — 
16; 18; 20.
O Blestemul rubinului negru : MO
ȘILOR (completare O întîmplare rară)
— 15,30; 18; 20,30.
O Nu uita gara Lugovaia : COSMOS 
(completare Miracole) — 16; 18; 20.
• Un bărbat și o femele : VIITORUL
— 15,30; 18; 20,30.
a Muzicantul : VOLGA (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20,45.
• Noaptea nunții în ploaie : RAHOVA 
(completare Gustav și cioara nerecu
noscătoare) — 15,30; 18; 20,30.
0 împușcături pe portativ : PROGRE
SUL (completare Cu dansatorii ma
ghiari în Grecia) — 15,30; 18; 20,30.
0 Post-sezon : DRUMUL SĂRII — 15; 
17,30; 20.
0 încercuirea : FERENTARI (comple
tare Pîinea noastră) — 15,30; 18; 20.30. 
0 Doctorul Aumădoare : COTROCENI 
(completare Orizont științific nr. 1/ 
1968) — 15,30; 18; 20,30.
0 Innourare trecătoare: PACEA (com
pletare Atențiune, ciuperci !) 
18; 20.

CERCETĂRILE PEDAGOGIC 
și literatura 

de specialitate

ÎN CONSONANȚĂ CU NĂZUINȚELE POPORULUI
(Urmare din pag. I)

Considerați tn perspecti
vă istorică, asemenea ar
tiști —• fie că s-au numit 
Fidias, Giotto, Michelan
gelo, Goya, Toma de la Su
ceava, Luchian — apar în
vestiți cu toate atributele 
modernității, acea moder
nitate autentică definită 
printr-o perfectă concor
danță cu aspirațiile cele 
mai generoase ale societă
ții în mijlocul căreia se în
scrie activitatea unui ar
tist.

Incepînd cu secolul tre
cut, tradiționala inserție a 
artiștilor în societatea vre
mii lor a suferit o dure
roasă amputare. Au deve
nit tot mai frecvente flu
turările demonstrative de 
originalitate, în dauna răb
dătorului efort constructiv 
de perfecționare și împli
nire a unor opere menite 
să satisfacă nevoile estetice 
și aspirațiile societății. Este 
demn de subliniat faptul 
că, odată cu obsesia origi
nalității, preocuparea pen
tru modernitate în artă a 
ajuns să polarizeze deopo
trivă atenția artiștilor și a 
criticilor de artă. Numai

că, în toiul discuțiilor, s-a 
uitat că nici originalitatea 
autentică și nici moderni
tatea nu sînt calități care 
pot fi dobîndite în mod 
programatic. Și una șl alta 
decurg cu necesitate — în 
cazul artiștilor cu persona
litate care pot și au ceva 
de spus — dintr-o partici
pare directă la viață, din- 
tr-o dăruire devotată pen
tru cauza progresului u- 
man.

A fi modern înseamnă. în 
definitiv, a fi perfect sin
cronizat și chiar a depăși 
ritmurile prezentului. O a- 
semenea sincronizare nu 
este posibilă pentru artis
tul rupt de societate, care 
întors asupra sa încearcă 
să inventeze soluții olas- 
tice nemaivăzute, fără să 
se întrebe dacă acestea sînt 
viabile, dacă servesc în
tr-un fel sau altul societa
tea din care ei face parte.

în opoziție cu artistul 
care năzuia spre perfec
țiune, devotîndu-se, dese
ori în anonimat, unui efort 
în care se implicau exi
gențele estetice ale societă
ții, artistul înfometat de o- 
riginalitate cu orice preț 
se refuză ritmurilor socia-

le, divagînd în sferele in
dividualismului indiferent 
și egoist.

într-unul din celebrele 
sale aforisme, Brâncuși fă
cea observația că apariția 
„artistului" — în sensul 
modern — a dus la corupe
rea artei, înțelegînd prin 
aceasta că excesul de su
biectivism, lipsa de modes
tie, dilatarea exagerată a 
falselor personalități este în 
antagonism cu rosturile a- 
dînc umane ale artei au
tentice.

Știu prea bine că unii ex
pozanți tineri, lansați în ul
timul timp, refuză să dia
logheze cu exemplele is
toriei. Și totuși, mi se pare 
util să reamintesc aici o- 
pera plină de învățăminte 
a lui Paul Câzanne. Acest 
mare înnoitor al picturii 
și-a clădit arta nu pe inten
ția demonstrativă a unei o- 
riginalități contrapuse ex
periențelor anterioare, ci. 
dimpotrivă, pe dorința de a 
ridica inovațiile de expre
sie ale impresionismului la 
trăinicia unor lucrări de 
muzeu. Un efort îndelung, 
răbdător a reușit să fina
lizeze această dorință, așe-

zînd pictura lui Cezanne la 
temeliile artei moderne.

Nici Luchian nu și-a pro
pus să fie modern, dar el 
a reușit să fie un mare 
deschizător de drumuri, un 
înnoitor al picturii româ
nești. Opera sa, deloc stră
ină inovațiilor de limbaj 
din epocă, s-a hrănit ne
încetat din preaplinul pe 
care i-1 oferea viața, la care 
artistul a știut să fie în 
permanență receptiv.

în secolul XX, pictura 
românească a fost ilustrată 
de numeroase personalități 
prin a căror activitate s-a 
constituit ceea ce numim 
azi, cu legitimă mîndrie, 
școala de pictură româ
nească. Deseori călători 
prin țări străine, maeștrii 
acelor decenii de fericită 
împlinire nu s-au ferit să 
asimileze unele inovații ale 
picturii europene. Dar, fie 
că este vorba despre Pe- 
trașcu, despre Pallady. des
pre Ressu, despre Șirato, 
despre Șt. Dimitrescu, des
pre Tonitza, despre Dărăs- 
cu, ei au păstrat nealterate 
legăturile cu mediul artis
tic propriu țării noastre. 
Organic înserată în viață, 
opera fiecăruia s-a auto

definit în timp, mereu mai 
adîncă în substanță uma
nă. mereu mai desăvîrșită 
ca expresie. Modernitatea 
nu i-a preocupat niciodată 
pe acești artiști care erau 
moderni tocmai pentru că 
aparțineau prezentului lor.

Realitatea epocii noastre 
este infinit bogată în resur
se capabile să chezășuiască 
opere artistice de durată. 
Modernitatea autentică se 
află aici, în această reali
tate, dar ea nu poate fi do- 
bîndită exterior prin rețete 
de atelier.

Legătura cu viața, cu 
realitatea epocii noastre, în 
ceea ce are viabil și de 
perspectivă, va asigura ar
tistului autentic accesul 
spre un limbaj nuanțat și 
multilateral, capabil să ex
prime convingător tensiu
nile și înțelesurile unice ale 
prezentului istoric. Serviți 
de o cunoaștere temeinică 
a meșteșugului, informați 
la zi asupra fenomenului 
artistic universal, făurito
rii de frumos din patria 
noastră se vor întîlni pe 
treptele valorilor înalte 
doar în măsura în care tot 
ceea ce vor spune va res
pira aerul tare al zilei de 
azi.

Cu diferite prilejuri, cadrele didac
tice și-au exprimat — pe bună drep
tate — nemulțumirea față de întîrzie- 
rea în care se află literatura noastră 
pedagogică în raport cu tematica și ni
velul studiilor științei pedagogice con
temporane, semnalînd lacunele nume
roase care există în sfera acestei lite
raturi. Aceste critici sînt adresate atît 
Editurii didactice și pedagogice, cît și 
Institutului de științe pedagogice, fo
ruri ale Ministerului învățămîntului 
chemate să elaboreze, în cea mai 
strînsă colaborare, un plan știin
țific și realist și o metodologie mo
dernă și eficientă în domeniul editării 
literaturii pedagogice. Se înțelege, cre
dem, că afirmația de mai sus nu pri
vează catedrele de pedagogie ale uni
versităților și institutelor pedagogice 
de dreptul și datoria de a participa la 
orientarea și îmbogățirea literaturii 
noastre pedagogice.

Multe dintre lacunele la care ne 
referim au ca principală cauză o insu
ficientă cunoaștere a activității de cer
cetare pedagogică ce se desfășoară în 
țara noastră, o insuficientă colaborare 
între cei ce inițiază studiile și cei care 
au misiunea de a elabora planul de 
apariții al literaturii pedagogice și de a 
tipări lucrările. Mai concret spus, în 
prezent, Editura didactică și pedago
gică nu are la îndemînă planurile tu
turor formațiilor de cercetare, planuri 
care au fost elaborate potrivit unei „co
menzi sociale" și pe baza unor analize 
științifice, reprezentînd o obligație pen
tru cercetători și o promisiune pentru 
editură. Ca urmare, în elaborarea pla
nurilor de perspectivă și de apariții, 
E.D.P. nu pleacă, așa cum ar fi fi
resc, în primul rînd de la aceste pla
nuri ale Institutului de științe peda
gogice și ale catedrelor universitare de 
pedagogie. Se pune întrebarea : în ce 
scop se mai întreprind cercetări înde
lungate și costisitoare dacă, în mod 
aprioric, se știe că numai o mică parte 
a lor va fi valorificată ? Inexistența 
unei evidențe clare și complete a cer
cetărilor pedagogice în curs de des
fășurare în întreaga țară, în instituțiile 
de învățămînt superior cît și în școli, 
reprezintă un impediment serios pen
tru elaborarea unui plan editorial va
loros, realist și cuprinzător.

Evident, și la institut și la editură 
se cer întreprinse operativ măsuri efi
ciente pentru înlăturarea neajunsuri
lor existente, pentru stabilirea unei co
laborări cît mai strînse între compar
timentele cercetării și editării în do
meniul pedagogiei. După păre
rea noastră, pentru a se ajunge la 
editarea unei literaturi pedagogice va
loroase, cu prestigiu și cu putere de 
înrîurire a procesului instructiv-edu- 
cativ, literatură diversificată în funcție 
de cerințele corpului de educatori și 
ale tipurilor de instituții școlare, ar 
trebui să se parcurgă metodic o anu
mită filieră. Ar fi necesar, astfel, ca 
un colectiv științific, care să reu
nească pe toți șefii catedrelor de 
pedagogie din țară și pe toți șefii 
de sectoare din Institutul de științe 
pedagogice, să determine printr-o ana
liză prospectivă tabloul lucrărilor pe
dagogice teoretice și aplicative nece
sare în viitorul apropiat, dar și în vii
torul mai îndepărtat. Apoi, aceluiași 
colectiv i-ar reveni sarcina analizării 
titlurilor care figurează în planurile de 
cercetare ale diferitelor institute, cate
dre universitare și colective care se 
ocupă de problemele școlii și ale edu
cației, pentru a se constata ce sectoare 
sînt satisfăcute și ce sectoare rămîn 
descoperite din frontul activității peda
gogice. în funcție de aceste cerințe 
bine determinate și după îndeplinirea 
operațiilor de mai sus, ar urma : să 
fie stabiliți și solicitați cu toată aten
ția autorii valoroși, capabili să se an
gajeze ferm în elaborarea lucrărilor 
absolut necesare ; să se alcătuiască, în 
funcție de decalajul existent între ta
bloul lucrărilor necesare și tabloul lu
crărilor promise de planurile de cer
cetare și de către autorii competenți, 
lista cărților care ar trebui traduse din 
alte literaturi; să se determine perio
dic care lucrări românești apărute ar 
trebui traduse în limbi străine, pentru 
a face astfel cunoscută literatura peda
gogică românească și peste hotare. în 
sfîrșit, simplificarea circuitului edito
rial ar duce la o relație fecundă între 
autori, referenți, redactori și graficieni, 
ar contribui la creșterea calității lu
crărilor.

Conf, univ, dr.
George VÂIDEANU 

directorul Institutului de știinfe 
pedagogice

Este de la sine înțeles faptul că me
todologia pe care o propunem se cere 
aplicată nu numai cu multă obiectivi
tate și competență, cil și cu deplină 
elasticitate, pentru ca ea să nu bareze 
drumul unor opere valoroase care n-ar 
fi anunțate cu 2—3 ani înainte sau 
care ar veni cu teze și cu soluții noi, 
neprevăzute de Consiliul științific al 
institutului nostru sau de redacția edi
turii. Cum fiecare dintre operațiu
nile propuse mai sus ridică multe pro
bleme de concepție și de procedură, 
insistăm în continuare asupra anumi
tor criterii și forme de activitate.

Credem că determinarea lacunelor 
literaturii noastre pedagogice și jalo-

puncte 
de vedere

narea planurilor de perspectivă se cer 
înfăptuite atît pe baza unor analize 
selective a cererilor exprimate de ca
drele didactice, cît și prin metoda 
comparativă, prin raportare la dezvol
tarea și la ramurile cercetării pedago
gice mondiale. Raportarea la cerceta
rea pedagogică mondială este necesară 
întrucît în ultimul timp progresul ști
inței educației s-a accelerat, concreti- 
zîndu-se în direcții și soluții noi și ex
trem de variate : au apărut și apar noi 
ramuri (pedagogia social-economică. 
pedagogia comparată, pedagogia ciber
netică ș.a.), noi mijloace tehnice de 
învățămînt etc. Or, o întîrziere într-un 
domeniu afectează mai devreme sau 
mai tîrziu evoluția pedagogiei în an
samblul ei și în acest fel și progresul 
școlii. Totodată, literatura pedagogică 
are misiunea de a valorifica în 
mod riguros științific moștenirea cul
turală națională și universală privi
toare la educație și învățămînt și de 
a sprijini prin lucrări de pedagogie is
torică (concepute pe teme și avînd 
caracter de sinteză) soluționarea pro

blemelor actuale ale școlii. în acest 
sens, cred că este timpul să trecem 
de la antologiile de texte organizate 
cronologic, la opere de pedagogie 
istorică.

Considerăm că centralizarea $ he- 
lor cercetării pedagogice din țaraLidas- 
tră, deci a viitoarelor lucrări promise 
ferm de diferitele unități, ca și aprecie
rea lor sub raportul utilității, ar trebui 
efectuate fie de Comisia cercetării ști
ințifice a Ministerului învățămîntului 
împreună cu E.D.P., fie de către In
stitutul de științe pedagogice împreună 
cu E.D.P. Astfel s-ar putea constata 
și apropierile existente între diferitele 
teme și s-ar putea determina cola
borări fertile între instituții și autori, 
în afară de aceasta, evidența cerce
tărilor pedagogice în curs de desfășu
rare în întreaga țară, care cere compe
tență și forțe de muncă și are drept 
scop să ducă și la stabilirea colaboră
rilor dintre autorii cu preocupări apro
piate, ar putea fi întocmită, 
credem, fie de un serviciu de specia
liști în cadrul Direcției generale pe
dagogice din M. I., fie de un secreta
riat științific în cadrul Institutului de 
științe pedagogice. Lucrînd în cola
borare cu inspectoratele școlare ju
dețene, serviciul ar putea întocmi o 
hartă a cercetărilor pedagogice în
treprinse în țară și ar înfăptui xjțpt- 
odată o operă de orientare și siv u- 
lare a strădaniei profesorilor-cerc< a- 
tori

Pentru a se asigura tipărirea într-un 
timp scurt a manuscriselor, evitîndu-se 
astfel caducitarea lor științifică, lucră
rile elaborate de Institutul de științe 
pedagogice, sau sub egida lui, ar fi de 
dorit să primească „bun de cules" din 
partea conducerii institutului, pe baza 
referatelor de control științific. Subli
niem că nu este suficient să se între
prindă cercetări și să se ajungă la 
concluzii valoroase concretizate în ma
nuscrise, ci este necesar ca acestea să 
apară la timp, în tiraje și în condiții 
grafice corespunzătoare.

Modemizîndu-se astfel efectiv atît 
metodologia cercetării pedagogice, cît 
și aceea a elaborării planurilor edito
riale și a muncii redacționale vom iz
buti, în anii următori, să înlăturăm 
rămînerile în urmă în care se află li
teratura pedagogică și să ieșim în în- 
tîmpinarea cerințelor școlii, ale cadre
lor didactice cu soluții valoroase și sti
mulative.

teatre
.......................................................... .

e Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Recital de pian DMITRI 
BAȘKIROV (U.R.S.S.) — 20.
• Teatrul de stat de operetă : Singe vlenez — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Heidclbergul de altă
dată — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Macbeth — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
0 Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Hora domnițelor — 19.30.
0 Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 16.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Ileana Sînziana — 17, 
(sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17.
0 Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30. 
0 O.S.T.A. (în sala Teatrului de Comedie) : Cine se teme de Virginia 
Woolf? (spectacol prezentat de Teatrul „Atelier 212" din Belgrad) — 19,30. 
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tine
reții — 20.
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

'IIIII'MMIIMIMMIMMB—8BWM0CT

t V
14.15 Rugby : Steaua—Dukla Praga.
16,00 Fotbal : Steaua—Progresul București — Transmisiune de Ia Stadionul 

Republicii.
18.15 Telecronica economică.
18.30 Curs de limba engleză (lecția a 12-a).
19,00 Alma-Mater — emisiune pentru studenți : „Festivalul primăverii".
19.30 Telejurnalul de Seară.
19,50 Buletinul meteorologic — Publicitate.
20,00 Transfocator.
20,45 Avanpremiera.
21,00 Telecinemateca : „Antonio Adverso*.
23,25 Telejurnalul de noapte.
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Vizita președintelui

Republicii Somalia
(Urmare din pag. I)

cunosc o evoluție favorabilă, cores
pund, după părerea noastră, atît 
intereselor popoarelor noastre, cît 
și intereselor păcii și colaborării 
internaționale.

în calea realizării dorinței ge
nerale a popoarelor de a convie
țui pașnic, de a-și organiza viața 
potrivit voinței lor, stau obstaco
lele ridicate de politica cercurilor 
imperialiste agresive, care recurg 
la presiuni economice și politice, 
se amestecă brutal în treburile in
terne ale unor țări, organizează 
comploturi și intervenții armate. 
Atentatele imperialismului la in
dependența și libertatea popoare
lor constituie surse de Încordare în 
relațiile internaționale, pun în pri
mejdie pacea lunni.

Poporul român a salutat și spri
jină declarația guvernului Repu
blicii Democrate Vietnam cu pri
vire la luarea contactelor tu re
prezentanții Statelor Unite ale A- 
mericii, în vederea încetării bom
bardamentelor pentru a putea în
cepe convorbirile. Noi considerăm 
că Statele Unite ale Americii, dacă 
doresc terminarea războiului din 
Vietnam, trebuie să înceteze defi
nitiv și necondiționat bombarda
mentele și orice acte de război îm
potriva R. D. Vietnam Singurul 
în măsură să hotărască asupra 
soartei sale, a vieții sale politice 
este poporul vietnamez.

La îmbunătățirea situației in
ternaționale ar contribui înlătura
rea încordării ce se menține în O- 
rientul Apropiat, retragerea neîn- 
tîrziată a trupelor izraeliene din 
teritoriile ocupate, respectarea 
dreptului la existență, integritate 
de stat și independență a tuturor 
țărilor din Orientul Apropiat, re
glementarea pașnică a problemelor 
din această zonă cu respectarea in
tereselor tuturor popoarelor.

U imperativ al evoluției socia
le contemporane îl constituie ridi
carea economică a țărilor în curs 
de dezvoltare, valorificarea resur
selor lor naturale și de muncă prin 
eforturile pentru progresul forțe
lor de producție și diversificarea 
economiei naționale, eliminarea 
barierelor artificiale și a practici
lor discriminatorii care mai per
sistă în comerțul mondial. Dez
voltarea schimburilor reciproc a- 
vantajoase, a cooperării tehnico-ști- 
ințifice între națiuni se reliefează 
în zilele noastre ca o importantă 
cale a progresului.

După părerea noastră, în actua
la perioadă istorică, țările mici și 
mijlocii au un rol tot mai impor
tant în soluționarea problemelor 
internaționale. Prin inițiativele și 
acțiunile lor, ele pot aduce o con
tribuție valoroasă la însănătoșirea

climatului internațional, la stator
nicirea unor raporturi de echitate 
și respect reciproc între toate sta
tele lumii.

Pornind de la considerentul că 
în condițiile actuale pacea lumii 
depinde de eforturile și contribu
ția activă a tuturor țărilor. Româ
nia militează pentru încetarea 
cursei înarmărilor, înlăturarea pe
ricolului războiului nuclear, pen
tru securitate și destindere inter
națională, promovarea colaborării 
între toate statele, pentru crearea 
unei ambianțe de încredere și în
țelegere între popoare.

Sînt convins că vizita Excelen
tei Voastre în țara noastră consti
tuie un moment important în dez
voltarea și întărirea legăturilor 
prietenești dintre România și So
malia, dintre popoarele noastre. 
Vom face totul ca șederea dum
neavoastră în România să fie cît 
mai plăcută și rodnică.

în încheiere, președintele Consi
liului de Stat a toastat în sănăta
tea președintelui Somaliei, a doam
nei Rukia Mohallim Dahir, a per
sonalităților somaleze prezente, pen
tru prosperitatea poporului soma
lez, pentru progresul Republicii So
malia. pentru prietenia româno-so- 
maleză, pentru pace în întreaga 
lume.

Răspunzînd, președintele Repu
blicii Somalia, dr. ABDIRASHID 
ALI SHERMARKE, a spus :

Este un motiv de satisfacție pen
tru mine și soția mea de a fi putut 
accepta invitația Excelenței Voas
tre. Doresc ca și în numele dele
gației mele să exprim mulțumiri 
pentru prieteneasca primire și os
pitalitate cu care dv., domnule 
președinte, amabila dv. soție, gu-

Oaspefii 
au vizitat

In cursul după-amiezii, dr. Abdi- 
rashid Aii Shermarke împreună cu 
soția și celelalte persoane soma
leze, însoțiți de Constantin Stătescu, 
secretarul Consiliului de Stat, și 
general-maior Constantin Popa, au 
vizitat orașul București. De-a lun
gul magistralelor Capitalei, arhi
tectul șef adjunct al municipiului 
București, Traian Stănescu, a pre
zentat principalele edificii publice 
și monumente istorice. în timpul 
vizitei, președintele Somaliei și 
suita sa au trecut prin noile car
tiere Drumul Taberei și Balta Albă 
în care locuiește aproape o zecime 
din populația Capitalei. Pe traseu, 
numeroși bucureșteni au salutat cu 
căldură pe președintele Somaliei.

vernul și poporul prieten român 
ne-ați onorat. Am fost foarte feri
ciți de a fi putut constata senti
mentele de prietenie pe care po
porul român le nutrește față de 
poporul meu. Chiar de la sosire 
am avut o dovadă grăitoare a a- 
cestei prietenii.

Sînt sigur, domnule președinte, 
că contactele pe care le avem vor 
putea întări relațiile de prietenie 
deja existente între popoarele și 
țările noastre. In ce ne privește 
vă asigur, domnule președinte, de 
intențiile noastre ferme de a în
tări cît mai mult aceste relații. 
Din discuțiile pe care le-am avut 
azi-dimineață, din cuvîntarea dv. 
de adineauri, am putut constata că 
există un acord deplin între noi, în 
ceea ce privește relațiile dintre ță
rile noastre, colaborarea între cele 
două popoare. Există aproape o 
identitate de vederi în ceea ce pri
vește problemele internaționale șl 
deci este bine să elaborăm un co
municat comun.

Cu permisiunea dv., domnule 
președinte, doresc să-mi rezerv po
sibilitatea ca despre principiile 
care stau la baza politicii externe 
a țării mele și despre colaborarea 
dintre țările noastre să vorbesc 
mîine, cînd ne veți face cinstea de 
a fi oaspeții noștri la dejun.

Doresc, domnule președinte, să 
vă mulțumesc încă o dată dv., gu
vernului și poporului român pentru 
această manifestare de caldă prie
tenie față de noi, față de țara mea.

Președintele Somaliei a toastat 
în sănătatea președintelui Consiliu
lui de Stat al României și a soției 
sale, a oficialităților române de 
față, pentru fericirea și progresul 
României și a poporului român, 
pentru prietenia somalezo-română.

somalezi 
Bucureștiul

S-a făcut apoi un popas la Mu
zeul Satului, prestigioasă instituție 
cu caracter etnografic, istoric, social 
și cultural, care în decursul celor 
peste 30 de ani de existență a pri
mit vizita a numeroase personali
tăți din întreaga lume. Oaspeții au 
fost întîmpinați de Ion Moraru, 
vicepreședinte al Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, și con
duși prin incinta expoziției de di
rectorul muzeului, Gheorghe Focșa. 
Pe parcurs, grupuri folclorice au 
prezentat cîntece și jocuri populare 
românești. La plecare, președintele 
Abdirashid Aii Shermarke a sem
nat în cartea de onoare a muzeului.

(Agerpres)

întoarcerea ilia R.S.F. Iugoslavia
(

a delegației Narii Adunări Naționale 
condusă de tovarășul Ștefan Voitec

Delegația Marii Adunări Națio
nale a Republicii Socialiste Româ
nia, condusă de tovarășul Ștefan 
Voitec, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Marii Adunări Naționale, 
care, la invitația Skupștinei Fede
rale a R.S.F. Iugoslavia a făcut o 
vizită în această țară, s-a înapoiat 
marți în Capitală.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, erau prezenți tovarășii Gheor
ghe Rădulescu, membru al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R.,

★

BELGRAD 16 — Corespondentul 
Agerpres N. Plopeanu transmite: 
După o vizită de opt zile în Repu
blica Socialistă Federativă Iugo
slavia, la invitația Skupștinei Fe
derale, delegația Marii Adunări 
Naționale a Republicii Socialiste 
România, condusă de Ștefan Voitec, 
președintele Marii Adunări Națio
nale, a părăsit marți dimineață 
Belgradul, îndreptîndu-se spre pa
trie. Pe aeroportul Surcin, delegația 
parlamentară română a fost con
dusă de Milentie Popovici, preșe
dintele Skupștinei Federale, Blajo 
Djuricici, vicepreședinte al Skup
știnei Federale, Miușko Sibalici, 
membru al Vecei Executive Fede
rale, Veliko Miciunovici, președin
tele Comitetului pentru afaceri ex
terne și relații internaționale al 
Vecei Federale a Skupștinei Fede
rale, Dimce Belovski, adjunct al 
secretarului de stat pentru afaceri 
externe, și alte persoane oficiale.

Au fost prezenți ambasadorul 
Republicii Socialiste România la 
Belgrad, Aurel Mălnășan, și mem
bri ai ambasadei.

înainte de a părăsi capitala 
Iugoslaviei, tovarășul Ștefan Voitec 
a făcut reprezentanților presei o

vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Constanța Crăciun, vice
președinte al Consiliului de Stat, 
acad Ilie Murgulescu și Mia Groza, 
vicepreședinți ai M.A.N., Ion Pas, 
președintele I.R.R.C.S., Vasile Șan- 
dru, adjunct al ministrului aface
rilor externe, președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale, deputați ai M.A.N.

Au fost de față Iakșa Petrici, 
ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la 
București, și membri ai ambasadei.

(Agerpres)

★

declarație în care a arătat că vi
zita delegației M.A.N. se înscrie pe 
linia ascendentă a legăturilor și 
colaborării frățești dintre cele două 
țări și popoare. Convorbirile sin
cere și prietenești pe care le-am 
avut, atmosfera cordială și de reci
procă înțelegere în care s-au des
fășurat discuțiile noastre, precum 
și tot ce am cunoscut și văzut în 
cursul acestei vizite constituie o 
contribuție valoroasă la o cunoaș
tere mutuală, la extinderea rela
țiilor dintre parlamentele noastre, 
la dezvoltarea colaborării și întă
rirea tradiționalei prietenii dintre 
România și Iugoslavia, a spus 
vorbitorul. De asemenea, a apre
ciat că în cursul schimbului fruc
tuos de păreri cu reprezentanții 
Skupștinei Federale privind organi
zarea și funcționarea adunărilor 
reprezentative din cele două țări 
s-a realizat o identitate de vederi, 
exprimîndu-se convingerea comună 
că parlamentele pot să aducă o 
reală contribuție la consolidarea 
securității europene, la îmbunătăți
rea climatului internațional, la spo
rirea încrederii, înțelegerii și cola
borării dintre toate popoarele, la 
asigurarea păcii în lume.

Plecarea tovarășului Corneliu Mănescu
9

la New York
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Însemnări de călătorie din Siria

Cronica
PLECAREA DELEGAȚIEI

ROMÂNE LA CONGRESUL 
FRONTULUI POPULAR 

PATRIOTIC 
DIN R. P. UNGARĂ

Marți a plecat la Budapesta o 
delegație, condusă de tovarășul Du
mitru Gheorghiu, vicepreședinte al 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care va lua parte la lucrările Con
gresului al IV-lea al Frontului 
Popular Patriotic din R. P. Unga
ră. La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, delegația a fost condusă de 
tovarășul Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R., și 
de alte persoane oficiale. Au fost 
de 'față reprezentanți ai ambasa
dei R. P. Ungare la București.

CU PRILEJUL ANIVERSARII 
ELIBERĂRII CEHOSLOVACIEI

Marți seara, Frantișek Zelenka, 
secretar al Ambasadei Cehoslova
ciei la București, a organizat în 
saloanele Ambasadei o seară de 
filme cu prilejul celei de-a 23-a 
aniversări a eliberării Cehoslova
ciei de sub jugul fascist. Au luat 
parte reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe și membri ai 
corpului diplomatic. Participanții 
au vizionat filmul artistic. „Trenuri 
urmărite cu strictețe", producție a 
cinematografiei cehoslovace.

VERNISAJUL EXPOZIȚIEI 
„PICTURA CONTEMPORANĂ 

FRANCEZĂ" LA CLUJ

Marți a avut loc la Galeria 
mare de artă din Cluj, vernisajul 
expoziției „Pictura contemporană 
franceză". Cu acest prilej lectorul 
univ. Viorica Marica, directoarea 
muzeului de artă din Cluj, a fă
cut o expunere asupra mișcărilor 
și curentelor artistice ilustrate prin 
lucrările expuse. Din partea fran-

zilei 

naBHOHanaonn

ceză a luat cuvîntul Maurice Alle- 
mand, inspectorul creației artisti
ce de pe lîngă Ministerul de Stat 
al Afacerilor Culturale. A fost de 
față Jean Lagarde, secretar al 
Ambasadei Franței la București, 
reprezentantul personal al ambasa
dorului Jean Louis Pons. La ver
nisaj au participat personalități ale 
vieții artistice și culturale, cadre 
didactice din învățămîntul superior 
artistic.

★

La Muzeul județean din Arad s-a 
deschis marți expoziția „Afișul de 
artă franceză", organizată în ca
drul schimburilor culturale româ- 
no-franceze. Sînt prezentate 40 de 
afișe dedicate unor personalități de 
seamă ale artei plastice — El Gre
co, Matisse, Cezanne, Dufy, Picas
so și alții. La vernisaj au partici
pat reprezentanți ai vieții cultural- 
artistice din localitate, precum și 
reprezentanți ai Ambasadei Fran
ței la București. Cuvîntul de des
chidere a fost rostit de prof. Ovidiu 
Olariu, directorul Muzeului jude
țean din Arad.

★

Marți a părăsit Capitala îndrep- 
tîndu-se spre Franța, acad. Alice 
Săvulescu, director adjunct al In
stitutului de biologie „Traian Să- 
vulescu" din București al Acade
miei. Jn cadrul schimburilor cultu
rale dintre România și Franța, 
acad. Alice Săvulescu va vizita cu
noscute centre universitare franceze 
— Paris, Lyon, Rouen — unde se 
va opri în diferite instituții de în- 
vățămînt superior și laboratoare de 
specialitate ale Centrului național 
de cercetare științifică.

De asemenea, va conferenția în 
fața corpului didactic și studenți
lor din învățămîntul superior fran
cez.

(Agerpres)

Știri teatrale
Teatrul „Atelier 212“ din Belgrad 

a prezentat marți seara, pe scena 
Teatrului de Comedie din Capitală, 
cel de-al doilea spectacol în cadrul 
turneului în țara noastră. Artiștii 
oaspeți au interpretat, în adaptarea 
și regia Iui Liubomir Drașkici, pie
sa „Regele Ubu“ de Alfred Jarry. 
Decorurile și costumele poartă sem
nătura lui Vladislav Lalițki.

★
Teatrul „C. I. Nottara" a prezen

tat marți seara în premieră noua 
lucrare a dramaturgului Horia Lo- 
vinescu, intitulată „O casă onora
bilă". Această comedie cu pretext 
polițist este pusă în scenă de regi
zorul Lucian Giurchescu, în sceno
grafia lui Dan Nemțeanu.

★
Teatrul tineretului din Piatra 

Neamț a prezentat marți în pre
mieră piesa „Ziariștii" de Al. Mi- 
rodan, într-o nouă viziune regizo
rală, semnată de Ion Co jar. Sceno
grafia aparține lui Mihai Mădescu.

(Agerpres)

Marți dimineața a plecat spre 
New York Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al Repu
blicii Socialiste România, preșe
dintele celei de-a XXII-a sesiuni a 
Adunării generale a O.N U.

La plecare, pe aeroportul Bă- 
neasa, erau prezenți Gheorghe Ră
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, Ștefan Bălan și

Adrian Dimitriu, miniștri, adjuncți 
ai ministrului afacerilor externe, 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe.

Au fost de față Niccold Moscato, 
ambasadorul Italiei la București, 
și Richard H. Davis, ambasadorul 
S.U.A. la București.

(Agerpres)

La 17 aprilie poporul 
sirian aniversează 22 de 
ani de la evacuarea ul
timilor soldați străini 
de pe teritoriul țării. Cu 
prilejul sărbătorii na
ționale, capitala siria
nă, ale cărei ziduri au 
fost martore ale atîtor 
evenimente importante, 
retrăiește într-o atmos
feră festivă momentul 
cuceririi independenței.

Damascul este fără 
îndoială unul dintre 
cele mai vechi orașe 
ale lumii. El a fost ca
pitala unor mari state 
care au existat pe a- 
ceste meleaguri cu mult 
înaintea erei noastre, 
iar mai tîrziu reședin
ța plină de strălucire a 
califatului arab. Pe 
aici s-au perindat le
giuni străine, cuceritori 
de diverse neamuri ca
re au stăpînit bogățiile 
tării veacuri de-a rîn- 
dul. în urmă cu peste 
două decenii poporul 
Siriei a reușit să pună 
capăt dominației străi
ne, cucerindu-și inde
pendenta națională și 
pășind pe calea dezvol
tării de sine stătătoare. 
Ziua plecării ultimilor 
soldați străini de pe 
teritoriul Siriei a mar
cat un eveniment me
morabil în istoria mo
dernă a țării.

Astăzi, la scurgerea 
unei perioade relativ 
scurte de la dobîndirea 
independentei. Damas
cul apare ca un oraș în 
continuă transformare, 
cu clădiri mari și străzi 
frumoase, flancate de 
arbori exotici, cu o vie 
circulație si o intensă 
viată economică. Car
tierul rezidențial. în 
care pot fi văzute nu
meroase construcții mo
derne. se întrepătrunde 
cu cel comercial care 
dă o notă specifică o- 
rașului. Capitala siria
nă n-a abandonat ve
chile ocupații care cu 
secole în urmă i-au a- 
dus faima de centru al 
meșteșugarilor. Produ
sele de artizanat — co
voare, țesături, obiecte 
de artă lucrate în aur, 
argint și lemn — se 
găsesc si azi la loc de 
mare cinste. în bazare, 
în cartierele vechi, 
meșteșugari iscusiți e-

xecută cu migală în 
micile lor ateliere lu
crări de o rară finețe.

Capitală a unei țări 
care-și concentrează e- 
nergiile pentru a-și 
consolida independenta 
cucerită cu prețul ati- 
tor sacrificii, în lupta 
contra imperialismului, 
Damascul lasă să se 
vadă, prin întreaga sa 
atmosferă, preocuparea 
generală a poporului 
de a pune capăt înapo
ierii moștenite de la 
colonialiști, de ă duce 
mai departe Siria pe 
calea progresului eco
nomic și social. In tim
pul șederii noastre în 
această țară am auzit 
vorbindu-se nu o dată 
despre proiectele de 
viitor ale sirienilor. în 
decursul ultimilor ani, 
în Siria au fost obți
nute o serie de reali
zări pe linia construc
ției economice, a unor 
transformări cu carac
ter progresist. Marea 
industrie a fost națio
nalizată în întregime. 
S-a instituit controlul 
de stat asupra institu
țiilor bancare, de asi
gurări și a comerțului 
exterior. Dobîndind cîș- 
tlg de cauză în disputa 
cu Irak Petroleum 
Company, guvernul și-a 
afirmat din nou hotă- 
rîrea de a dezvolta e- 
conomia națională, de 
a pune bazele unei in
dustrii petroliere pro
prii. Aceste proiecte au 
căpătat largi posibili
tăți de realizare și prin 
faptul că în Siria, care 
pînă acum nu dispunea 
decît de rezerve foarte 
mici de petrol, s-a des
coperit anul trecut o 
adevărată „mare de pe
trol" subterană în re
giunea nord-estică. Gu
vernul sirian a anulat 
concesiile pe care le de
țineau unele companii 
străine, cum sînt 
„Shell" și „Concordia", 
și a creat pe lîngă Mi
nisterul Petrolului noi 
direcții care conduc 
prospecțiunile, exploa
tarea și distribuirea 
petrolului. Zilele tre
cute. ministrul petrolu
lui și energiei electrice, 
Ahmed El-Hassan, a- 
nunța că se apropie de 
faza finală construirea 
unei conducte cu o lun
gime de 650 km, care

va lega regiunile petro
liere din Siria cu por
tul Tartus. Producția 
de petrol, care se va 
ridica în curînd la 5 
milioane de tone pe an, 
va fi destinată atît ex
portului cît și satisfa
cerii cererii interne. 
Pentru ca industria pe
trolieră să nu resimtă 
lipsa de cadre, guver
nul examinează, de a- 
semenea, problema în
ființării în țară a unui 
institut specializat.

O serie de transfor
mări s-au produs și în 
viața satelor. Pozițiile 
marilor moșieri au fost, 
serios zdruncinate. Po
trivit reformei agrare, 
în curs de înfăptuire, 
circa 2,5 milioane de 
hectare de pămînt (to
talul suprafeței agricole 
a Siriei este de 6 mi
lioane hectare) vor fi 
distribuite țăranilor. 
Pentru valorificarea u- 
nor întinse .suprafețe de 
pămînt, un rol impor
tant îl va juca marele 
baraj de pe rîul Eufrat. 
Pe vremea cînd am vi
zitat Siria planul con
struirii barajului era în 
faza de proiect. Acum, 
prima etapă a lucrări
lor se află în plină des
fășurare ; șantierul a 
fost inaugurat luna tre
cută de premierul si
rian Zeayen. Barajul, a 
cărui terminare este 
prevăzută peste șase 
ani, va avea o înălțime 
de 80 metri și o lungi
me de 2 200 de metri, 
iar lacul care va lua 
ființă se va întinde pe 
o suprafață de 640 ki
lometri pătrați. Cea mai 
mare parte a apei fur
nizate de baraj, care va 
duce la sporirea supra
fețelor irigate cu 850 000 
de hectare, va fi utili
zată la irigarea unor 
întinse culturi de bum
bac.

Drumul parcurs de 
poporul sirian în cei 22 
de ani care s-au scurs 
de la înlăturarea domi
nației coloniale, proiec
tele sale de viitor ilus
trează elocvent hotă- 
rîrea sa de a merge 
înainte pe calea conso
lidării Independenței, 
progresului economic șl 
social.

V. ALEXANDRESCU I

vremea
Ieri în țară : Vremea s-a ră

cit ușor. Cerul a fost schimbă
tor, mai mult acoperit în sudul 
și vestul tării. S-au semnalat 
ploi izolate în Muntenia, Olte
nia și Banat. Vîntul a suflat 
potrivit din nord-est, cu inten
sificări locale în Dobrogea și 
Cîmpia Dunării. Temperatura 
aerului Ia ora 14 era cunrinsă 
între 8 grade la Boita și 18 gra
de la Sighet. în București : 
Vremea s-a răcit ușor. Cerul a 
fost variabil, mai mult acoperit.

Vîntul a prezentat intensificări 
din nord-est. Temperatura ma
ximă a fost de 16 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 aprilie. In țară : 
Vreme în încălzire, cu cer 
schimbător. Vor cădea ploi izo
late. mai frecvente în sud-ves- 
tul tării. Vînt potrivit. Tempe
raturile minime vor fi cuprinse 
între 1 grad și 6 grade în nor
dul tării și între 6 și 12 grade 
în'sud, iar maximele vor oscila 
între 14 și 20 de grade în nord 
și între 18 și 24 de grade, local 
mai ridicate, în sud. In Bucu
rești : Vreme în încălzire, cu 
cer schimbător, favorabil ploii 
slabe. Vînt potrivit. Tempera
tura ușor variabilă.

Lucrările Congresului 
internațional de lingvistică 

și filologie romanică
Cel de-al XII-lea Congres inter

național de lingvistică și filologie 
romanică și-a continuat marți 
lucrările. în cursul dimineții, în ca
drul celor 14 secții de specialitate, 
au prezentat comunicări științifice 
circa 50 de participant români și 
străini. în continuare, în cea de-a 
doua ședință plenară, congresiștii 
au audiat raportul intitulat „Legă
turi între filologie (ca critică tex- 

I tuală) și lingvistica romanică",

prezentat de Gianfranco Contini, 
profesor de filologie romanică la 
Universitatea din Florența (Italia).

După-amiază au continuat dez
baterile pe secții de specialitate.

Participanții la Congres au asis
tat seara la o gală de filme oferită 
de comitetul de organizare. Au fost 
prezentate filmul documentar „Al 
X-lea Congres internațional de 
lingvistică — București 1967“ și 
alte scurt-metraje românești.

AZI ÎNCEP la lyon

„EUROPENELE" DE
Talatul Sporturilor din Lyon găz

duiește începînd de astăzi campiona
tele europene de tenis de masă, care 
vor dura pînă la 24 aprilie, reunind 
circa 200 de jucători și jucătoare din 
29 de țări.

Competiția va începe cu probele 
pe echipe, ale căror finale vor avea 
loc sîmbătă seara. Intre 22 și 24 a- 
priiie se vor desfășura probele indi
viduale. Printre favoriții actualei edi
ții, comentatorul Agenției France 
Presse notează echipa Suediei în 
frunte cu Kjell Johansson, care de
ține titlul european din anul 1964, se
lecționata feminină maghiară și pe

VIITORII PARTENERI DE ÎNTRECERE ÎN CAMPIONATUL MONDIAL DE FOTBAL

„Febra" pregătirilor a
Dintre echipele reprezentative de fotbal europene, 

doar 8 au rămas „încurcate" în competiția continen
tală. Celelalte — eliberate de orice griji, din acest 
punct de vedere — nu se odihnesc, totuși. Dimpotrivă, 
apropierea startului în „preliminariile" noii ediții a 
C.M., produce efervescență concretizată deocamdată 
prin stabilirea conducerilor tehnice, a loturilor, a ma
nierelor în care vor decurge pregătirile.

Curînd ne vom afla față în față cu „colegele" de 
grupă: ELVEȚIA, PORTUGALIA, GRECIA. Ce fac 
aceste echipe acum ? Nici una dintre ele nu participă 
la „sferturile" campionatului european. Și atunci ? în 
ce privește echipa Elveției, răspunsul la întrebare ni-1 
dă corespondența de mai jos.

Cu excepția lui Beni, 
din lotul echipei naționale 
fac și acum parte acei 
jucători care au jucat în 
meciul cu România, Ia 
Ziirich, în luna mai a 
anului trecut. Dar au in
tervenit și schimbări, nu 
numai în privința an
trenorului (dr. Foni a 
plecat). Și echipa a cunos
cut unele modificări, fă- 
cîndu-se simtită o întine
rire a lotului. Nume noi 
apar în prim-plan: por
tarul Karl Grob (22 ani) 
de la F. C. Ziirich, echi
pă cu care a făcut în me
ciurile de campionat și 
din „Cupa orașelor tîr- 
guri" partide remarca
bile. Tot de la F.C. Ziirich 
provine și rapida extremă

dreaptă Christian Winiger 
(23 ani) care, de aseme
nea, a atins o formă bună 
în partidele susținute în 
„Cupa orașelor tirguri". 
Cea mai recentă descope
rire este, însă, Peter 
Ramseier (24 ani) de la 
Basel. El și-a asigurat un 
loc în lotul echipei na
ționale în dauna apără
torului Kiefer, care ma
nifestă un declin de 
formă. Deocamdată, Ram
seier este rezerva lui 
Pfirter, dar...

Lotul cuprinde deci pe 
următorii: portari: GROB 
(F. C. Zurich^ 
(Basel) și 
(Lugano) ; 
PFIRTER, 
RAMSEIER

KUNZ 
PROSPERI 
apărători : 

MICHAUD, 
(toți de la

început în
Basel), TACHELLA (Lau
sanne), PERROUD (Si
on), CITHERLERT și 
FUHRER (ambii de la 
Grasshoppers), mijlo
cași: DURR (Lausanne), 
ODERMATT (Basel),
MARTI (Young Boys) și 
<UHN (Ziirich); atacanți: 
WINIGER șl KUNZLI 
(ambii Ziirich), BLĂT- 
TLER și BERNASCONI

CORESPONDENȚA 
DIN ZORICH

(ambii Grasshoppers), 
BRENNA (Lugano),QUEN
TIN (Sion) și MEYER 
(Zurich). Kuhn este unul 
dintre „eroii" de la 
Sheffield. Dar greșelile 
de atunci i-au fost ier
tate și el a revenit în lot.

La meciul cu România, 
de la Ziirich, Ballabio, 
portarul de la Grenchen, 
de 27 de ori internațional, 
se afla ca unic responsa
bil pe banca antrenori
lor. Atunci, dr. Foni a 
fost bolnav și Ballabio a 
condus singur echipa că
reia îi aparținea, de altfel, 
în calitate de șef al re

sortului „echipa națio
nală" din secția tehnică 
a federației de speciali
tate. Ulterior, Foni și Bal
labio au condus împre
ună echipa, dar diferen
dele începeau să iasă tot 
mai mult la iveală, dife
rende care au încetat însă 
odată cu cererea de de
misie prezentată de Bal
labio. Demisia acestuia 
a-a fost însă acceptată, 
deoarece conducătorii fe
derației erau dispuși să 
renunțe mai degrabă la 
serviciile lui Foni decît 
la cele ale lui Ballabio. 
Spre sfîrșitul lui ianuarie 
contractul dintre dr. Foni 
și federație, încheiat ini
țial pînă în 1976, a fost 
reziliat. Diferendele vi
zau în special un protocol 
privind obligațiile dr. 
Foni, protocol pe care a- 
cesta trebuia să-1 semne
ze, pas pe care nu s-a de
cis niciodată să-l facă.

Și astfel dr. A. Foni a 
„plecat", iar Ballabio a 
rămas.

Ce se întîmplă acum ? 
Fotbaliștii noștri au a- 
bordat cu elan sporit și 
cu noi puteri pregătirile 
pentru jocurile de cali
ficare pentru campiona
tul mondial.

Elveția
Astăzi are loc la Basel 

primul test în fața vice- 
campionilor mondiali, e- 
chipa R. F. a Germaniei, 
în afara programului 
de jocuri din „preli
minariile" campionatului 
mondial, a mai fost 
perfectat — acesta ca 
meci de pregătire și ve
rificare pentru jocul cu 
Portugalia — încă un 
meci cu echipa Spaniei, 
la 26 martie 1969. Atenția 
este îndreptată asupra 
meciurilor cu Portugalia, 
care s-a clasat pe locul 
trei la ultima ediție a 
campionatului mondial și, 
bineînțeles, asupra celor 
cu echipa României, în 
fața căreia formația El
veției a cedat clar la 
București. Este de aștep
tat — de asemenea — ca 
jucătorii români, care de
sigur n-au uitat dezamă
girea de la Ziirich, să 
facă totul pentru a spăla 
„pata" de atunci.

Deci, ca și la Lisabona 
sau București, și la Zu
rich „cazanul" pentru 
„preliminarii" a început 
să fiarbă.

Kurt ALLGOWER 
de la „Sport" Ziirich

TENIS DE MASĂ
românca Maria Alexandru, deținătoa
rea titlului european în proba da 
simplu.

MARIA ALEXANDRU va trebui 
să-și apere titlul în fata unor puter
nice jucătoare ca MARTA LUZOVA 
(Cehoslovacia), KOCZIAN (Ungaria), 
GRINBERG, RUDNOVA (U.R.S.S.), 
WRIGHT (Anglia).

SFERTURILE DE FINALĂ 
ALE„CUPEIROMÂNIEI" 

LA FOTBAL
Astăzi, în patru orașe ale țării se 

vor disputa sferturile de finală ale 
„Cupei României" la fotbal. Pe sta
dionul „REPUBLICII" din Capitală 
se va desfășura partida dintre echi
pele bucureștene STEAUA și PRO
GRESUL. Iată programul celorlalta 
jocuri: BRAȘOV: POLITEHNICA 
IAȘI — RAPID BUCUREȘTI; TR. SE
VERIN: C.F.R. TIMIȘOARA — DINA
MO BUCUREȘTI; SIBIU: VAGONUL 
ARAD — DINAMO BACĂU.

Toate meciurile vor începe la ora 18.

Sportivii români au dominat

Trăgătorii români au obținut noi 
succese la Balcaniada de tir, care se 
desfășoară în aceste zile în orașul 
iugoslav Skoplie. Ștefan Caban a cu
cerit 3 titluri de campion balcanic 
la armă liberă calibru redus (3 po
ziții) — 1156 puncte, la poziția culcat 
— 398 puncte și Ia poziția în picioa
re — 375 puncte. La poziția în ge
nunchi pe locul I s-a clasat, de ase
menea, un trăgător român, Ion Olă- 
rescu — 389 puncte.

în proba feminină de armă stan
dard 3X20 focuri, reprezentanta noas
tră, Margareta Tănase, s-a situat în 
frunte cu 564 puncte.

o Turneul internațional de șah de la 
Monte Carlo a continuat cu desfășu
rarea partidelor din runda a 12-a. 
Gheorghiu a cîștigat la Zinser. Alte 
rezultate mai importante : Larsen — 
Smîslov remiză ; Portisch — Pîdev- 
ski 1—0 ; Botvinnik — Letzelter 
1—0. In clasament conduce Larsen 
cu 9,5 puncte urmat de Botvinnik 
8,5 puncte. Hort 7,5 puncte, Smîslov 
7 (1) puncte, Byrne. Gheorghiu șl 
Portisch cu cîte 7 puncte etc.



viața internațională

INTERPARLAMENTARE

DAKAR agențiile de presă
* p - transmit:

DAKAR 16 (Agerpres). — Preșe
dintele Adunării Naționale a Sene
galului, Amadu Lamine Gueye, a 
deschis marți la Dakar lucrările 
sesiunii de primăvară a Uniunii 
interparlamentare, la care participă 
delegații din 55 de țări.

Pe ordinea de zi a sesiunii figu
rează problema asigurării secu
rității internaționale, problema 
dezarmării, a dezvoltării econo
miei, culturii, științei și tehnicii. 
Aceste probleme vor fi examinate 
în cadrul comisiilor specializate. 
Agenda sesiunii acordă o atenție 
deosebită situației din Orientul A- 
propiat și problemelor legate de

R. F. A GERMANIEI

Erupția demonstrațiilor 
studențești

AVION AMERICAN

TÎRGUL DOBORlT DEASUPRA
HAIFONGULUI

DE PRIMAVARA

Cabinetul vest-german se va 
întruni azi pentru a examina 
actuala situație din țară carac
terizată printr-un val de de
monstrații studențești. Cancela
rul Kiesinger a examinat luni 
aceeași problemă cu președinții 
fracțiunilor parlamentare ale 
partidelor coaliției guvernamen
tale.

După cum relatează agențiile 
de presă, în numeroase orașe din 
R. F. a Germaniei au loc pu
ternice demonstrații studențești. 
La Hamburg, aproximativ 1000 
de persoane au manifestat în 
fața sediului editurii Springer. 
La Frankfurt, mai multe mii de 
studenți au demonstrat împotri
va atentatului săvîrșit asupra Iul

DE LA CANTON
Cantonul, una din 

porțile maritime ale 
Chinei, cunoaște în a- 
ceste zile o afluență 
deosebită. Oameni de 
afaceri din cele mai 
îndepărtate colțuri 
ale lumii au venit în 
orașul de pe Fluviul 
Perlelor la Tîrgul de 
primăvară — mani
festare devenită aici 
tradițională. Clădirea 
cu zece etaje unde se

CORESPONDENTA DE LA I. GALAȚEANU

află sediul tirgului 
este locul de întîlnire
a 
diverselor 
consultă 
negociază, 
tranzacții 
prinderi chineze de 
comerț exterior.

Cu mult timp îna
inte de deschiderea 
tirgului, anunțuri 
mari publicate în 
presa centrală, plian
te in limbi străine 
invitau pe cei inte
resați să participe la 
tirg. Ediția actuală 
s-a deschis, ca de o- 
bicei, la 15 aprilie și 
va dura pînă la 15 
mal. La ceremonia 
de deschidere. Chia 

Shih, adjunct al mi
nistrului comerțului 
exterior, a salutat pe 
reprezentanții cercu
rilor comerciale din 
cinci continente. El a 
subliniat că succesele 
obținute de poporul 
chinez în industrie și 
agricultură, cele mai 
reprezentative reali
zări ale sale în dife
rite domenii de acti
vitate sînt reflectate

prin cele aproape 30 
de mii de mostre ex
puse.

La pavilionul de 
utilaje și instrumente 
de măsură și control, 
de exemplu, sînt ma- 
șini-unelte de înaltă 
precizie, utilaje noi 
pentru întreprinderi 
de capacitate medie 
și mică pentru indus
triile alimentară și 
textilă. Sint prezen
tate peste 70 de 
noi tipuri de apa
rate de măsură și 
control. In standuri 
pot fi văzute, de a- 
semenea, multe pro
duse noi din dome
niul industriei chimi- 

metalUrgice și

reprezentanților 
firme care 
cataloage, 

incheie 
cu între-

împiedicarea amestecului în trebu
rile interne ale statelor, apărarea 
independenței și suveranității lor.

La lucrările actualei sesiuni par
ticipă și o delegație a Grupului na
țional român al Uniunii interpar
lamentare. Din delegație fac parte 
prof. dr. Tudor Drăganu, vicepre
ședinte al comitetului de conducere 
al grupului, și Constantin Paras- 
chivescu Bălăceanu, membru al 
comitetului.

Această sesiune, care se desfă
șoară pentru prima dată pe conti
nentul african, urmează să-și în
cheie lucrările la 21 aprilie.

Rudi Dutschke, lider al Fede
rației studenților socialiști. între 
participanții la demonstrație și 
poliție au avut loc ciocniri, care 
s-au soldat cu 26 de răniți. De
monstrații asemănătoare au fost 
înregistrate la Munchen, Hano- 
vra și în alte orașe vest-ger- 
mane.

Josef Bachmann, atentatorul la 
viața lui Rudi Dutschke, a fost 
interogat marți de poliția din 
Berlinul occidental. In urma 
interogatoriului a reieșit că 
Bachmann a acționat împotriva 
lui Dutschke fără nici un com
plice. El a declarat că motivul 
actului său este de ordin politic.

Fotografia redă un aspect din 
timpul demonstrației 
Frankfurt.

constructoare de ma
șini.

Sectorul destinat 
produselor agricole. 
In standuri sint ex
puse peste 190 de va
rietăți de orez, grîu, 
legume, plante olea
ginoase, față de 140 
varietăți prezentate 
in toamna anului 1967.

Luni seara, în cin
stea celor peste 4000 
de oaspeți și membri 

ai delegațiilor comer
ciale a fost oferită o 
recepție. In cuvinta- 
rea sa, Cen Iu, pre
ședintele tirgului, a 
subliniat, printre al
tele, că tîrgul promo
vează politica schim
burilor pe bază de e- 
galitate și avantaj re
ciproc șt a extinderii 
contactelor comercia
le cu alte țări și re
giuni ale lumii.

Ediția de primăva
ră a Tirgului de la 
Canton este apreciată 
aici ca o nouă etapă 
in dezvoltarea rela
țiilor comerciale ale 
R. P. Chineze cu di
ferite țări ale lumii.

|H

întrevederile de la Honolulu

S.U.A. preocupate de menținerea
forței militare in Vietnam

5

Tradiționalul marș pentru pace Aldermaston — Londra a cunoscut anul acesta o largă participare. In fotogra
fie : Aspect din piața londoneză Trafalgar
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Pa- 
din 

aibă 
pre-

principalul aliat al Statelor 
în războiul din Vietnam, 
a trimis în această țară 

de militari sud-coreeni. 
cum relatează agenția U.P.I., 

Honolulu

HONOLULU 16 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a sosit la Honolulu (Hawai), 
unde a conferit în cursul zilei de 
marți cu comandanții militari a- 
mericani din zona Oceanului 
cific în legătură cu războiul 
Vietnam. El urmează să 
miercuri o întrevedere cu 
ședințele sud-coreean, Pak Cijan 
Hi, 
Unite 
care 
50 000 
După 
atît pe aeroportul din 
cît și la palatul Iolani, unde John
son a rostit o cuvîntare, au fost 
prezente grupuri de manifestanți 
care au protestat împotriva inter
venției americane în Vietnam.

Potrivit agenției U.P.I., scopul 
convorbirilor pe care le va avea 
Johnson în Honolulu este de „a 
asigura menținerea forței militare 
a S.U.A. în Vietnam".

Reuniunea de la Honolulu face 
parte ' din seria consultărilor se
crete în problema Vietnamului, ce 
au avut loc recent la Washington 
și Camp David, cu care prilej a 
fost luată hotărîrea chemării sub 
arme a 24 500 de rezerviști dintre 
care 10 000 vor fi trimiși în Viet
nam. în felul acesta, numărul mi
litarilor americani aflați în Viet
namul de sud va atinge cifra de 
550 000.

★

MANILA 16 (Agerpres). — Pre
ședintele Filipinelor, Ferdinand 
Marcos, ministrul său de externe 
și șefii misiunilor diplomatice fili-

HANOI 16 (Agerpres). — Agen
ția V.N.A. transmite că la 16 apri
lie unități ale apărării antiaeriene 
a R.D. Vietnam au doborît deasu
pra orașului Haifong un avion a- 
merican care pătrunsese în spa
țiul aerian al R.D. Vietnam, cu 
mult la nord de paralela 20. Po
trivit unor date suplimentare, la 
15 aprilie au fost doborîte alte pa
tru avioane americane care viola
seră spațiul aerian al R.D. Viet
nam.

INDIENII
DIN BRAZILIA
Șl ASASINII LOR

RIO DE JANEIRO 16 (Agerpres). — 
Comisia însărcinată cu anchetarea ac
tivității foștilor membri ai „Serviciu
lui pentru protecția indienilor" a dat 
publicității un raport în care aceștia 
sînt acuzați de „practicarea genocidu
lui împotriva celor pe care aveau o- 
bligația să-i apere". In raport se a- 
rată că „este aproape imposibil să se 
stabilească numărul crimelor comise 
împotriva celor aproximativ 90 000 de 
indieni existenți în urmă cu cîțiva 
ani în statele Mato Grosso și Ama
zonia". Se constată că în această „a- 
facere" sînt Implicați direct 130 de 
foști funcționari ai „Serviciului pen
tru protecția indienilor", precum și 
alți 238 atrași în diversele acțiuni ale 
acestui serviciu. Fostul director, se 
arată în raport, se face vinovat de 
42 de crime, în urma cărora a acu
mulat o avere de peste un milion de 
cruzeiros noi (peste 300 000 de dolari) 
prin acapararea și vinderea pămîn- 
turilor celor uciși.

După cum declara în ultimele zile 
ministrul de interne brazilian, Albu
querque Lima, oficialitățile braziliene 
sînt hotărîte să ia toate măsurile pen
tru pedepsirea exemplară a celor ce 
se fac vinovați de aceste crime. 

pineze din Asia de sud-est s-au în
trunit la Manila pentru a exami
na o serie de probleme referitoare 
la situația din Asia de sud-est, in
formează agenția France Presse.

După această reuniune, ministrul 
de externe filipinez a anunțat că 
guvernul de la Saigon a propus 
ca țările care participă alături de 
S.U.A. la războiul din Vietnam să 
se întrunească la Washington sau 
Honolulu, în cadrul unei confe
rințe la nivel înalt, care să aibă 
loc înainte de începerea convorbi
rilor între S.U.A. și R.D. Vietnam. 
Numeroși observatori politici a- 
preciază această propunere a au
torităților saigoneze ca pe o nouă 
diversiune, menită să împiedice 
stabilirea păcii în această regiune 
a lumii.

INDIA

legislative a statului 
Uttar Pradesh

NEW DELHI 16 (Agerpres). 
Președintele Indiei, Zakir Hussain, 
a dizolvat luni Adunarea legisla
tivă a statului Uttar Pradesh, ca 
urmare a eșecului .tentativelor în-' 
treprinse în vederea formării unui 
nou guvern de coaliție în această 
regiune a țării. Statul Uttar Pra
desh, cu o populație de 90 milioane 
locuitori, se află sub administrația 
directă a guvernului Indiei din 
luna februarie, după demisia cabi
netului local condus de Charan 
Singh

Dizolvarea Adunării legislative 
a Uttar Pradeshului este o mă
sură menită să pregătească organi
zarea alegerilor anticipate în acest 
stat.

Se lărgește aria
colaborării economice regionale

Capitala Iranului a găz
duit la începutul acestei 
săptămîni cea de-a 
VIII-a sesiune a Organi
zației de cooperare regio
nală pentru dezvoltare 
(O.C.R.D.). Reuniunea mi
niștrilor de externe ai ce
lor trei țări membre ale 
acestei organizații (Iran, 
Turcia, Pakistan) a fost 
așteptată aici cu interes, 
dat fiind că ea fusese 
precedată de o întîlnire 
la nivelul cel mai înalt, 
la Ramsar pe malul Mării 
Caspice, care preconizase 
măsuri concrete în vede
rea intensificării colabo
rării regionale. Trebuie a- 
mintit , că toate cele trei 
țări fac parte din 
C.E.N.T.O., pactul militar 
pentru Orientul Mijlociu 
inițiat de Statele Unite, 
(care nu sînt membru de 
drept) și de Anglia. 
Organizația de cooperare 
regională pentru dezvol
tare a luat ființă ca o re
acție a membrilor ei față 
de orientarea aproape ex
clusiv militară a C.E.N.T.O. 
întărirea cooperării eco
nomice dintre cele trei 
țări, remarcă observatorii 
politici din Teheran, a 
fost în raport direct cu

G. Papandreu și 
P. Canellopoulos 
sub suprave
gherea poliției

ATENA 16 (Agerpres). — Cores
pondentul din Atena al agenției 
France Presse relatează că înce- 
pînd de luni după-amiază locuin
țele foștilor prim-miniștri ai Gre
ciei Gheorghios Papandreu și Pa- 
nayotis Canellopoulos au fost puse 
sub supravegherea forțelor de po
liție.

Intr-un comunicat oficial dat 
publicității la Atena se precizează 
că această măsură a fost hotărîtă 
întrucît „în ultima vreme atît 
G. Papandreu cît și P. Canellopou
los au desfășurat o activitate po
litică excesivă, interzisă de legis
lația în vigoare" (legea marțială — 
n. r.). Observatorii politici din ca
pitala Greciei sînt de părere că a- 
ceastă măsură a fost luată și cu 
scopul de a împiedica pe cei doi 
conducători ai partidelor Uniunea 
de centru și E.R.E. de a face even- 
tuale declarații cu prilejul, apro-, 
platei aniversări a loviturii de stat 
militare de la 21 aprilie 1967.

Dizolvarea Adunării

jefuitori care s-au refugiat aici
Poliția italiană, sprijinită de elicoptere, cercetează munții din insula Sardi

nia în căutarea unor bande de

PARIS 16 (Agerpres). — Intr-un 
interviu acordat săptămînalului 
francez „Paris Match", premierul 
britanic, Harold Wilson, a subliniat 
că guvernul său aprobă concep
ția președintelui de Gaulle privind 
necesitatea unei independențe a 
Europei occidentale față de Statele 
Unite, ceea ce implică însă, după 
părerea sa, admiterea Angliei în 
Piața 
punct 
ționat 
S.U.A. 
decît 
tehnologic dintre cele două conti
nente".

comună. Susținînd acest 
de vedere, Wilson a men- 
că o independentă față de 
„nu ar putea fi realizată 

prin reducerea decalajului

scăderea interesului lor 
față de organismul mili
tar al C.E.N.T.O.

Ideea creării unei orga
nizații economice a celor 
trei țări a fost lansată în 
1963. Un an mai tîrziu, 
șefii de state au consim
țit să încurajeze lărgirea 
relațiilor comerciale între 
ele, să sprijine dezvolta
rea industriei, a căilor de 
comunicație, a turismului.

coti- 
re-

la aceste proiecte, 
dianul „Tehran Post' 
leva că ele concretizează 
ideea sprijinului reciproc 
în materie de industriali
zare și de dezvoltare a 
comerțului.

Intr-un mesaj adresat 
reuniunii ministeriale a 
O.C.R.D., șahinșahul Ira
nului își exprima satisfac
ția pentru progresele în
registrate în cooperarea

CORESPONDENTA
DIN TEHERAN DE LA NICOLAE POPOVIC1

a activităților culturale și, 
în acest scop, să instituie 
organismul O.C.R.D. Ulte
rior au fost încheiate u- 
nele acorduri — de plăți, 
do transport maritim — au 
luat ființă un centru re
gional de asigurare și o 
cameră de comerț și in
dustrie, un institut cultu
ral, au început lucrările . 
unei autostrăzi care va 
lega capitalele celor trei 
țări etc. Se elaborează 
pentru viitor studii și pro
iecte în domeniile suscep
tibile a intra în circuitul 
cooperării. Referindu-se

regională, relevînd că 
„adevărata putere a na
țiunilor nu rezidă In torța 
lor militară, ci în eiiciența 
luptei lor împotriva sără
ciei, ignoranței, analfabe
tismului și nedreptății so
ciale". Mesajul, se apre
ciază în cercurile de pre
să de aici, face o delimi
tare precisă a scopului 
cooperării regionale, așa 
cum o înțelege Iranul, și 
care, deși are loc între ță
rile membre ale pactului 
C.E.N.T.O., nu îmbracă as
pecte militare. O aseme
nea poziție, exprimată cu

12 mii de muncitori cana
dieni au declarat grevă la 
uzinele constructoare de automobile 
„Ford“ din Canada. Aceasta este cea 
de-a treia grevă inițiată de munci
torii de la sucursala canadiană a cu
noscutei firme din S.U.A., care vor 
să obțină același salariu ca și mun
citorii din S.U.A.

Alexel Kosîghln, președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
plecat ieri pe calea aerului la Ra
walpindi, unde va face o vizită ofi
cială la invitația președintelui Pakis
tanului, Mohammad Ayub Khan. în 
cursul vizitei, cei doi oameni de stat 
vor discuta probleme legate de dez
voltarea relațiilor reciproce și unele 
probleme internaționale de interes 
comun.

Lucrările Conferinței națio
nale a Partidului cooperatist 
din Anglia s-au încheiat la Brigh
ton. La ședința de închidere a fost 
adoptată o rezoluție în care se cere 
guvernului englez să recunoască Re
publica Democrată Germană. Confe
rința s-a pronunțat împotriva politicii 
duse de guvern în domeniul prețu
rilor și veniturilor. Rezoluția finală 
cere, de asemenea, cabinetului labu
rist să se disocieze de politica a- 
gresivă a S.U.A. în Vietnam. (Ager
pres).

Venezuela a pierdut peste 
500 milioane de dolari 
în perioada 1961—1966, ca -urmare a 
schimburilor comerciale neechivalente 
cu Statele Unite, a comunicat de
partamentul venezuelean al planifică
rii, „Cordiplan". Condițiile comerțului 
cu Statele Unite devin din ce în ce 
mai dezavantajoase pentru Venezuela 
din cauza scăderii prețului la prin
cipalele articole de export, în spe
cial la țiței.

Un lot de 600 de militari 
din contingentul canadian, 
care face parte din forțele de pace 
ale O.N.U. staționate în Cipru, a pă
răsit insula pentru a se întoarce în 
Canada. Restul contingentului va pă
răsi Ciprul în cursul acestei săptă
mîni.

claritate de șeful statului 
iranian în preajma ținerii 
la Londra a sesiunii mi
nisteriale a C.E.N.T.O., 
este interpretată ca expri- 
mînd amploarea rezerve
lor manifestate față de 
blocul militar. De altfel, la 
sosirea în capitala irania
nă, ministrul pakistanez 
al afacerilor externe a- 
nunța că nu va participa 
la apropiata sesiune a 
C.E.N.T.O. Ziarul „Tehran 
Post" anticipa într-un ar
ticol publicat în ajunul 
întrunirii că miniștrii de 
externe ai celor trei țări 
ar putea chiar să se pro
nunțe la Teheran asupra 
necesității dizolvării pac
tului C.E.N.T.O.

Din relatările presei ira
niene a reieșit că proble
ma C.E.N.T.O. a ocupat 
un loc central în cadrul 
discuțiilor. Miniștrii de ex
terne ai celor trei state 
vecine au analizat rapoar
tele și studiile întocmite 
de organismul comun de 
planificare și au adoptat 
unele hotărîri privitoare la 
posibilitățile de extindere 
a colaborării în domeniile 
schimbului de mărfuri și 
cooperării economice, cul

turale, științifice.

O delegație guvernamen
tală economică bulgară a 
plecat în Austria, unde va pur
ta convorbiri privind încheierea unui 
acord comercial pe termen lung, a 
unui protocol referitor la schimburile 
de mărfuri pe anul în curs și a unui 
acord de colaborare economică, in
dustrială și tehnică. (B T.A.).

Dieta japoneză a aprobat 
proiectul de buget pe anul 
fiscal 1968, care intră în vigoare 
retroactiv de la 1 aprilie a. c. Bu
getul aprobat cu 117 voturi, S2 de 
deputați pronunțîndu-se împotrivă, în
sumează 5 818 miliarde yeni, fiind cu 
11,8 la sută mai mare decît cel de 
anul precedent. Cheltuielile destinate 
forțelor de autoapărare sporesc cu 9 
la sută față de anul trecut.

In cursul nopții de luni spre 
marți o bombă a explodat 
în fața clădirii Legiunii americane din 
Paris. în urma exploziei, imobilul a 
suferit serioase avarii. (A.F.P.).

La invitația lui Nikolai 
Podgornîi, președintele Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., la 20 
mai, la Moscova va sosi într-o vi
zită oficială președintele Austriei, 
Franz Jonas. (TASS).

Grupul de planificare nu
cleară al N.A.T.O. se va întruni 
la Haga, la 18 și 19 aprilie, pentru 
a examina diverse aspecte ale stra
tegiei nucleare 
un comunicat 
N.A.T.O.

occidentale, 
al

am £ 
secretau? AaJX

al secreta- 
O.N.U. în

a avut marți o întrevedere cu 
Eban, ministrul afacerilor ex

al Izraelului, a declarat un pur- 
de cuvînt al guvernului izrae- 
Fără a preciza conținutul con-

Trimisul special 
rului general al 
Orientul Apropiat, Gunnar Jar
ring, 
Abba 
terne 
tător 
lian.
vorbirilor care au avut loc cu acest 
prilej, purtătorul de cuvînt a arătat 
că: Gunnar Jarring, care va face noi 
vizite la Cairo și Amman, urmează 
să revină, săptămîna Viitoare, în Iz- 
rael.

Renumitul chirurg sud-airi- 
can Christian Barnard, care a 
sosit într-o vizită oficială în Brazilia, 
a fost distins luni cu titlul de doctor 
„Honoris Causa“ al Universității 
Gama Ilho din Rio de Janeiro. El a 
declarat cu acest prilej că intențio
nează să realizeze cel puțin 100 de 
grefe cardiace în cursul carierei sale 
medicale, precizînd că nu a încercat 
o altă transplantare de inimă după 
operația reușită asupra lui Philip Blai- 
berg deoarece de la acea dată nu s-a 
mai prezentat nici un bolnav care să 
întrunească condițiile necesare. (Ager
pres).

Noua stațiune sovietică în 
derivă „Polul Nord-17“ va fi a- 
menajată în curind pe o ban
chiză de gheață, descoperită la 
900 km nord-est de insulele 
Novosibirsk, foarte propice pen
tru desfășurarea de cercetări 
științifice. Pe o banchiză 
apropiere a fost amenajat 
aeroport provizoriu unde 
ateriza șj decola avioanele
vor deservi pe membrii expe
diției.

din 
un 

vor 
care

In orașul Vinci, din apro
piere de Florența, a fost sărbă
torită cea de-a 516-a aniversare de 
la nașterea marelui pictor, sculptor și 
om de știință italian Leonardo da 
Vinci (1452—1519), autorul celebrei 
„Gioconda", unul dintre cei mai stră
luciți exponenți ai Renașterii. (Ager
pres).

Membrii expediției arctice 
condusă de Ralph Plaisted, care, pe 
bordul unor sănii cu motor, încearcă 
să atingă Polul Nord, au comunicat 
prin radio că se află la 163 , mile de 
țintă și continuă să înainteze normal. 
Se așteaptă ca expediția să atingă 
Polul Nord în cursul zilei de dumi
nică.
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