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IN ZIARUL DE AZI:

@ Dezbaterea publică 
a proiectului de lege 
privind folosirea tere
nurilor agricole © Au
tomatizarea în cerce
tarea științifică spo
rește potențialul de 
investigație

Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a ambasadorului Republicii 

Arabe UniteTovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, sîmbătă, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Arabe Unite la Bucu
rești, Mohamed Fahmy Hamad, lat 
cererea acestuia.La primire, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor ex- terne.

SPIRITUL CREATOR, 
VEȘNIC VIU, AL 
LENINISMULUI

Se împlinesc 98 de ani de la nașterea lui Vladimir Ilici Lenin. Ca in fiecare an, această aniversare vste pentru poporul român, ca și pentru întreaga omenire progresistă, un prilej de a evoca personalitatea grandioasă a lui Lenin, de a releva strălucita contribuție pe care el a adus-o la îmbogățirea tezaurului socialismului științific, de a releva forța și vitalitatea ideilor fundamentale ale leninismului. Numele lui Lenin este indisolubil legat de activitatea lui prodigioasă pentru înarmarea proletariatului, a popoarelor cu cunoașterea aprofundată a trăsăturilor și proceselor de bază ale societății în epoca imperialistă, de făurire a acelui instrument capabil să organizeze transformarea ei socialistă — partidul de tip nou, de pregătirea și înfăptuirea Marii Revoluții Socialiste din Octombrie și nașterea primului stat socialist.Transformarea Uniunii Sovietice într-un puternic stat socialist, a doua țară din lume ca pondere economică, edificarea orînduirii noi, socialiste, într-un număr de alte 13 state de pe trei'continente și influența crescîndă a sistemului mondial socialist, destrămarea sistemului colonia] și avîntul mișcării de eliberare națională, creșterea și maturizarea partidelor comuniste și muncitorești, dezvoltarea mișcărilor antiimperial iste și democratice — toate acestea sînt realități inexorabile și ireversibile ale lumii contemporane, care afirmă pregnant esența învățăturii marxist-le- niniste, uriașele ei potențe și capacități transformatoare.In acest an, cînd se împlinesc și 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx, se cuvine subliniat în mod

special meritul istoric al lui Lenin care constă nu numai în faptul că a apărat marxismul împotriva adversarilor acestuia, deschiși sau camuflați, dar a relevat ca nimeni altul suflul viu, creator, al învățăturii lui Marx și Engels, căreia îi este străină orice închistare și osificare și care reclamă receptivitate față de realități, față de nou, îmbogățirea permanentă cu concluziile generate de viață, de dezvoltarea socială, de practica revoluționară. în prezent, cînd în lume au loc mari prefaceri eco- nomico-sociale, este cu atît mai necesar să se analizeze profund dezvoltarea socială, să se. confrunte noile realități cu adevărurile fundamentale ale teoriei marxiste și, pe baza sintetizării noii experiențe istorice, să se desprindă concluzii valabile pentru practica revoluționară actuală.Fundamentînd cu o mare claritate unitatea dialectică dintre general și particular în revoluția și construcția socialistă, Lenin a prevăzut marea diversitate de forme pe care le vor îmbrăca transformările socialiste și a subliniat necesitatea imperioasă pentru fiecare partid comunist de a aplica legile obiective, general valabile, la condițiile concrete, la particularitățile specifice ale fiecărei țări în parte, pe care — sublinia el — trebuie să știi să le studiezi, să le descoperi.Călăuzit de sentimentul înaltei răspunderi față de popor, față de cauza socialismului, pășind neabătut pe calea leninismului, Partidul Comunist Român a condus și conduce cu succes vasta operă de edifi-
(Continuare în pag. a Il-a)
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CO PRILEJUL ANIVERSARII A 98 DE ANI

DE EA NASIEREA LUI V. I. LENIN

Reduceri 
de prețuri 

la unele bunuri 
de consumIn înfăptuirea sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R; cu privire la creșterea sistematică a nivelului de trai al populației, pe baza rezultatelor obținute în anul 1967 în domeniul producției materiale, Consiliul de Miniștri a adoptat recent o hotărîre care prevede reducerea prețurilor cu amănuntul — cu începere de luni 22 aprilie — la unele produse electrotehnice, textile, încălțăminte, marochinărie, articole din mase plastice, discuri fonografi- ce, unele produse cosmetice, unele produse alimentare, după cum urmează:

Produse electrotehnice: frigiderul „Fram“, cu 15 la sută, frigiderul tip mobilă, cu 15 la sută, agregat frigorific pentru frigiderul „Fram“, cu 15,2 la sută, aparate de radio cu tran- zistoare „Nordic" și „Nordic 2“, cu 9.6 la. sută, condensatoare din producție internă și din import pentru radioreceptoare și televizoare, în medie cu 25 la sută și altele.
Produse textile, încălțăminte 

și marochinărie: unele sortimente de ciorapi din fire sintetice, pentru femei, în medie cu 33,1 la sută, unele sortimente de încălțăminte din piele de porc, în medie cu 11,3 la sută, unele sortimente de pantofi din cauciuc, în medie cu 15,1 la sută, unele țesături imitație de blană

și confecții din aceste țesături, în medie cu 22,5 la sută, unele geamantane din policlorură de vinii, în medie cu 19,5 la sută, unele articole de marochinărie din policlorură de vinii pe suport textil în medie cu 13,2 la sută.
Produse din mase plastice: u- nele articole de menaj, în medie cu 21 la sută, stilouri din producție internă, în medie cu 27,2 la sută, unele rechizite școlare din producție internă, în medie cu 28,4 la sută, covoare din policlorură de vinii, în medie cu 29,5 la sută.Se reduc totodată prețurile la discuri fonografice, în medie cu 29,1 Ia sută, la ochelarii de soare din producție internă, în medie cu 20,5 la sută, Ia unele produse cosmetice (parfumuri, bri- antine, săpun de ras și altele), în medie cu 16 la sută și altele.Dintre produsele alimentare, se reduc prețurile la margarina cu 12,5 la sută, fosfarin cu 23,6 la sută și altele.Cu începere de la aceeași dată, se desființează adaosul de 16 la sută la pește sărat, perceput pentru acoperirea cheltuielilor suplimentare de transport a acestui produs vîndut la sate.Reducerea de prețuri cuprinde un număr de circa 2 000 de sortimente, populația realizînd prin aceasta o economie anuală de circa 300 milioane lei.

Telegramă

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România BucureștiVă rog să primiți mulțumiri cordiale pentru felicitările și urările pe care mi le-ați trimis cu ocazia alegerii mele în funcția de președinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Polone.Folosindu-mă de acest prilej, sînt bucuros să confirm năzuința Republicii Populare Polone spre întărirea continuă a relațiilor frățești cu Republica Socialistă România prietenă, în interesul unității statelor eo- cialiste, al socialismului și păcii.
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Președintele Consiliului de Stat 
MARIAN SPYCHALSKI 

Mareșal al Poloniei

Continuitatea acțiunii 
de organizare științifică 
a producției și a muncii

Convorbire cu ing. Ion AVRAM,
prim-adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini

Ampla acțiune de organizare științifică a producției ți a muncii, ini
țiată de conducerea partidului în urmă cu un an, a declanșat și în 
industria constructoare de mașini o susținută efervescență creatoare. 
Studiile și investigațiile făcute au evidențiat o scrie de rezerve exis
tente în diferitele compartimente ale activității întreprinderilor, iar 
măsurile aplicate sau în curs de aplicare, pe baza lor, se concreti
zează în importante sporuri de producție și productivitate, în econo
mii și beneficii suplimentare. în legătură cu rezultatele obținute șî 
cu tendințele care se manifestă la ora actuală în uzinele din această ra
mură industrială, în acțiunea de organizare științifică a producției și 
a muncii, am avut recent o convorbire cu ing. ION AVRAM, prim- 
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini.

— Ce realizări și ce particu
larități individualizează, după 
părerea dv., acțiunea de organi
zare științifică a producției și a 
muncii in construcția de mașini?

— Pînă la începutul acestui an, in 
întreprinderile din cadrul ministeru
lui nostru au fost elaborate peste 
3 000 de studii și analize, extrem de 
diferite ca tematică, a căror fruc
tificare practică în procesul de pro
ducție va însemna obținerea, pînă 
în 1970, a unui spor de producție, 
față de prevederile planului cincinal, 
în valoare de circa șapte miliarde lei. 
Profunzimea și eficiența studiilor au 
sporit pe măsură ce s-a acumulat 
experiență în abordarea dife
ritelor probleme, Antrenînd un 
număsr tpt mai mare de spe
cialiști șî cadre cu experiență la 
investigarea celor mai diverse do
menii, acțiunea a avut de la început 
no. caracter de m?să. In .raulțș în-, 
treprinderl, intre care uzinele „23 
August" și „Grivița Roșie" din Bucu
rești, ea se desfășoară — și este ana
lizată periodic de către colectivele 
de conducere — pe baza unor pla
nuri de măsuri amănunțite, defalca
te pe secții, în care se precizează 
termene și responsabilități precise. 
Aș sublinia că acest mod de lucru 
trebuie generalizat în toate uzinele 
constructoare de mașini.

In general, tematica abordată îm
pletește sarcinile curente cu cele de 
perspectivă, ceea ce conferă acțiunii 
un evident caracter de continuitate.
în mod deosebit se cuvine menționat 
că majoritatea măsurilor preconizate 
pe baza studiilor întreprinse se apli
că în producție, dau roade. 
Colectivele uzinelor s-au con
vins — pe baza rezultatelor 
obținute pînă acum — de marile po
sibilități de care dispun pentru a ob
ține, cu mijloacele tehnice existente, 
producții suplimentare, de necesita
tea adînciril studiilor și investigării 
a noi laturi ale procesului de pro
ducție și, în general, a amplificării 
acțiunii de organizare științifică a 
producției și a muncii.

— Cum s-a desfășurat acți
unea în primul trimestru din a- 
cest an ? Au fost elaborate noi 
studii, s-au aplicat noi măsuri ?

— Dintre studiile elaborate în 
acest trimestru se remarcă tele 
privind mai buna utilizare a 
utilajelor, suprafețelor de produc
ție și forței de muncă la fabrica de 
locomotive a uzinelor „23 August"- 
București și în secția de debitare a 
Uzinei de vagoane din Arad, studiul 
axat pe scurtarea ciclului de asimi
lare a construcției de nave de

la Șantierul naval-Galați, ca și cel 
de la Uzina mecanică de utilaj pe- 
trolier-Tîrgoviște, care vizează rațio
nalizarea prelucrărilor mecanice în 
fabricația de armături pentru in
dustria petrolului.

Cîteva amănunte în legătură cu 
unele din aceste studii sînt conclu
dente. La uzina bucureșteană 
„23 August" organizarea proce
sului de fabricație a tuturor 
tipurilor de locomotive în flu
xuri tehnologice integrate, pe sub
ansambluri, va permite programarea, 
producției pe serii și loturi optime, 
precum și urmărirea ei zilnică. La 
uzina din Arad, diferite utilaje din 
secția debitare au fost modernizate 
și reamplasate, formațiile de munci
tori de aici au fost reorganizate, pro

gramarea producției se face în strîn- 
să corelare cu desfășurarea proce
sului de producție în secțiile de 
bază. Aplicarea integrală a măsu
rilor preconizate, legată de cheltuieli 
ce se vor recupera în 15 luni, va 
duce la creșterea indicilor de utili
zare a mașinilor de debitat de la 0,63 
la cel puțin 0,8 și, în felul acesta, 
la realizarea unei producții cu 16 la 
sută mai mare, la reducerea valorii 
manoperei consumate cu 270 000 de 
lei pe an. Măsurile stabilite la Șan
tierul naval din Galați, pentru îm
bunătățirea decalajului dintre pro
iectare și execuție, vor permite re
ducerea cu mai multe luni a ciclului 
de asimilare în fabricație a nave
lor. In sfîrșit, s-a estimat că prin 
reamplasarea utilajelor, raționaliza
rea unor procese tehnologice și orga
nizarea transporturilor interne îneît 
acestea să nu mai prezinte încruci
șări sau stagnări, uzina din Tîrgo- 
viște va realiza, anul acesta, o pro
ducție suplimentară de armături pe
troliere în valoare de două milioane 
lei.

— Care sînt, în prezent, prin
cipalele jaloane ale desfășurării, 
în continuare, a acțiunii de orga
nizare științifică a producției și 
a muncii în uzinele construc
toare de mașini ?

Convorbire realizată
de ing. Adrian PRODAN !

(Continuare în pag. a III-a)
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SCRISOARE DIN PARIS DE LA GENERALUL ANDRE BEAUPRE”)

Războiul din Vietnam se prelungește. Prelungirea lui ar putea să aibă repercusiuni periculoase și să pericliteze stabilitatea internațională. In același timp, deși de doi ani se vorbește de negocieri, pozițiile americanilor se înăspresc, amorul lor propriu național găsin- du-se din ce în ce mai implicat.Unde poate să ducă o astfel de escaladare ? Ar putea oare să ducă la o victorie militară care să rezolve problemele politice ? In acest domeniu există multe iluzii periculoase, deoarece în favoarea războiului din Vietnam se încearcă a se găsi argumente în precedente istorice, în timp ce acest război prezintă caracteristici cu totul diferite.Precedentul coreean a fost acela care a inspirat ideile pe care și le-au făcut americanii asupra con

flictului vietnamez. Ei au considerat în mod greșit că în Vietnam este vorba de un nou război de tipul celui coreean. Or, acest precedent nu se aplică Vietnamului. In Coreea, opoziția militară între nord și sud, fiecare dintre ele susținute și înarmate de puterile aliate, crea un front destul de asemănător cu cel al războaielor clasice. Iar cînd s-a apropiat momentul compromisului, a fost ușor să se determine linia de demarcație dintre beligeranți.în Vietnam situația este cu totul alta. Una din diferențele esențiale dintre războiul dus de Franța în Vietnam și cel dus de Statele U- nite este că americanii, prizonieri ai ipotezei politice pe care se bazează intervenția lor, consideră a- cest război ca un conflict între Vietnamul de nord și cel de sud, în cadrul căruia ei au venit să-i sprijine pe aliații lor din Vietnamul de sud.
SENTIMENTUL NATURII ÎN

SENSIBILITATEA OMULUI MODERN
Dezvoltarea socială mo

dernă a dus la aglomerări 
din ee în ce mai mari în 
orașe și metropole. In ast
fel de așezări raporturile 
omului cu natura s-au 
schimbat total. Omul mo
dern, pe care îl vom numi 
urban, este vecin cu un alt 
om asemănător, în jur are 
case, pereți albi, străzi pe 
care se înșiruie continuu 
ziduri de piatră. Strada e 
pavată, apa îi vine prin 
robinete, lumina de zi e 
continuată cu cea electrică, 
sistemul lui de viață e de
parte de cel din natură. 
Natura vie e prezentă doar 
prin florile din geam sau, 
dincolo de grilajul porților, 
prin frunzișul unor copaci 
scăpați de zelul edililor...

Legăturile omului cu na
tura vie își au originea în 
însăși evoluția și viața a- 
cestuia. Astăzi, în general, 
omul urban are un orizont 
îngustat și nu prea variat ; 
auzul său e sufocat de zgo
motele străzii ; mirosul se 
umple de izuri de benzină, 
de ars. Organele de simț la

distanță nu mai funcționea
ză în conformitate cu exci- 
tanții naturali care le-au 
dezvoltat și prin aceasta se 
tulbură legăturile normale 
ale centrilor nervoși. Se ob
servă astfel că omul urban 
manifestă o serie de com
portamente psihice specifi
ce, caracterizate prin ner
vozitate, o dată cu veș
nicul dor de a ieși în ade
vărata natură. In pădurile 
pe care le visează urba
nistul, în pajiștile în care 
speră să poată sta pe spate 
în plin soare, în vîrful 
munților unde vederea se 
pierde în nesfîrșite și va
riate depărtări, unde miro
sul freamătă de parfum, de 
cetină, de pămînt reavăn.

Pasiunea modernă a o- 
mului urban față de auto
mobil este justificată și de 
posibilitatea rapidă pe care 
i-o oferă acest mijloc de 
transport de a „evada în 
natură". Iată, așadar, un 
sentiment special, ce poate 
fi denumit sentimentul na
turii, comun tuturor oame
nilor, dar care se manifes

tă incomparabil mai puter
nic la un citadin decît la 
un țăran. Este un senti
ment complex dat de o sta
re fiziologică optimă și de 
o ambianță frumoasă, sănă
toasă și plăcută.

Dezvoltarea tot mai rapi
dă a civilizației este lega-

opinii
acad. Eugen A. PORA

tă de lărgirea tot mai mare 
a spațiilor agricole, indus
triale și urbane, deci de 
îngustarea continuă a „na
turii" — în accepția uzuală 
dată acestui termen. Este 
un proces firesc. Dar 
micșorarea „suprafeței na
turii" se face uneori prin 
procese care duc la ruperi

de echilibru ale naturii și 
la grave consecințe econo
mice. Căci în natură exis
tă un echilibru determinat 
între plante, animale șl 
bacterii ; biocenozele natu
rale se mențin grație unul 
astfel de echilibru în care 
forțele destructive sînt e- 
chilibrate de cele construc
tive. Tăierea masivă a pă
durilor în Grecia antică 
(pentru a furniza lemn de 
construcții întregului ba
zin mediteranean) a provo
cat degradarea solului, 
distrugerea la soare a bac
teriilor care întrețineau 
ciclul elementelor biogene. 
a determinat eroziunile 
pantelor și transformarea 
peninsulei într-un pămînt 
uscat. Lipsa lemnului a fă
cut pe om să-și constru
iască case de piatră, să în
vețe mînuirea ciocanului 
și să dezvolte o artă sculp
turală încă neegalată. în 
schimb produsele pămîntu- 
lui trebuiau importate din 
alte părți. In Australia 
s-au introdus în 1859 cîți-

va iepuri de casă, care ne- 
avînd aici un dușman (car
nivore nu există în Austra
lia) s-au înmulțit așa de 
mult în cîteva decenii în
eît consumau aproape toa
tă iarba savanelor, punînd 
în pericol creșterea oilor. 
Introducerea în apele calde 
de la băile Felix a ciulinu
lui de baltă a amenințat 
existenta nufărului de aici, 
care este un relict postgla- 
ciar unic în Europa. Folo
sirea uneori necontrolată 
a mașinilor de colectat 
stuf a afectat structurile 
rizomice din Delta Dunării, 
ceea ce a dus la micșora
rea producției asigurate de 
stuf cerut pentru industria 
celulozei.

Din aceste cîteva exem
ple se poate vedea că în 
natură există echilibre di
ferite și complexe. Din a- 
ceastă cauză este absolut 
necesar ca mai înainte de 
a smulge încă o parte din 
natură pentru scopurile ur-

în realitate, războiul vietnamez s-a născut din războiul civil din Vietnamul de sud. Nicăieri nu există un front propriu-zis și însăși configurația țării, o fîșie de pă- mint, lungă și îngustă, extraordinar de greu de supravegheat, cu frontiere incontrolabile, împiedică interzicerea ajutorului extern. A- mericanii, atribuind în mod greșit acestor ajutoare rolul principal, au încercat în zadar să facă presiuni asupra Vietnamului de nord prin intermediul bombardamentelor, care nu au dus decît la întărirea voinței de luptă a poporului vietnamez. în fața acestui fapt, în căutare de noi formule, americanii au întreprins operațiuni tinz.înd să distrugă formele de guerilă ale adversarului.In pofida forței lor aeriene șl marii mobilități datorate elicopterelor, ei au fost forțați să recunoască nu numai că lupta de partizani supraviețuiește, dar că ea își dezvoltă puterea. După ce, a- cum cîțiva ani, americanii au avut de luptat împotriva unor batalioane, ei se lovesc în prezent de divizii întregi. Utilizarea de către forțele insurecționale din sud a unei artilerii ușoare și a armelor antiaeriene pune bazele americane într-o situație dificilă, în timp
*) Generalul Beaufre a condus tru

pele franceze în timpul războiului 
dus de Franța în Indochina. în pre
zent este director al Institutului de 
studii strategice din Paris.

(Continuare în pag. a Ii-a) (Continuare în pag. a V-a)
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(Urmare din pag. I)98 DE ANI DE LA ȘTEREÂ LUI V.
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LENIN
Cuvîntarea tovarășului Dumitru PopescuA' Lenîn a intrat în istorie ca o personalitate impresionantă, de o neobișnuită complexitate, ca un luptător dinamic, de o vastă cultură, înzestrat cu geniul conducătorului, cu pasiunea militantului neobosit pentru eliberarea maselor muncitoare de exploatare și asuprire. Opera înfăptuită de Lenin are dimensiuni grandioase. £1 a dus mai departe, cu competență, clarviziune și cutezanță analiza socială întreprinsă de Marx și Engels — într-o nouă etapă istorică — urmărind evoluția lumii capitaliste la începutul secolului al XX-lea, generalizînd trăsăturile imperialismului — fenomen inedit, pe care Marx și Engels nu l-au putut supune examenului economic, politic și sociologic — desprinzînd concluzii de o mare valoare teoretică și practică pentru lupta revoluționară a proletariatului. în același timp Lenin a întreprins un studiu profund al realităților sociale ale Rusiei țariste, al contradicțiilor din sînul societății absolutiste, înfățișînd un tablou profund veridic al tendințelor economice și politice din acea vreme, al cerințelor obiective de dezvoltare progresistă a acestei societăți, al aspirațiilor maselor muncitoare spre o altă viață, spre un alt destin. Această analiză i-a permis lui Lenin să formuleze, într-un mod genial, soluțiile menite să asigure răsturnarea în Rusia a vechii orîn- duiri, cucerirea puterii politice de către proletariat și țărănime, transformarea revoluționară a societății. Cu o rară perspicacitate politică și un ascuțit simț practic, el a elaborat principiile organizatorice și politice ale detașamentului de avangardă al proletariatului rus, creînd partidul comunist — forța de șoc care avea să dea bătălia cu lumea veche și să o înfrîngă. Apli- cînd tactica și strategia revoluționară stabilite cu măiestrie de Lenin și folosind împrejurările istorice propice, mobilizînd poporul în cea mai mare bătălie de clasă cunoscută pînă atunci, Partidul Comunist din Rusia a reușit pentru prima oară în istoria umanității să răstoarne clasele exploatatoare de la putere și să făurească statul nou al muncitorilor și țăranilor.Creația lui Lenin n-a fost un vis utopic spulberat a doua zi după plăsmuire, n-a fost o operă efemeră. Izvorîtă din imperativele arzătoare ale vieții, din însăși logica dezvoltării sociale, din aspirațiile cele mai profunde ale maselor muncitoare, republica socialistă sovietică, care a întruchipat geniul său de revoluționar și de constructor, s-a dovedit de tăria granitului, dăinuind în fața tuturor adversităților și loviturilor dușmanului, rămînînd neclintită în fața furtunilor istoriei, care n-au cruțat-o de fel.Referindu-se la drumul străbătut de Uniunea Sovietică într-o jumătate de secol de la crearea sa, vorbitorul a spus : în ciuda marilor vicisitudini pe care a trebuit să le depășească, poporul sovietic, însuflețit și condus de partidul comunist creat de Lenin, și-a înălțat un puternic edificiu economic, creînd o industrie de prim rang, cu un uriaș potențial de producție, dez- voltînd o agricultură nouă, socialistă, bazată în mare măsură pe mijloacele tehnicii moderne. Sînt cunoscute realizările‘ remarcabile ale Uniunii Sovietice în domeniile esențiale ale științei contemporane, locul înalt pe care îl ocupă ea în revoluția tehnico-științifică ce se desfășoară azi pe plan mondial. Au fost obținute mari succese în ridicarea nivelului de trai al poporului, în dezvoltarea multilaterală a societății sovietice, în eforturile pentru crearea orînduirii comuniste. Creșterea forței materiale, politice, științifice și culturale a U.R.S.S. reprezintă o contribuție de cea mai mare însemnătate la întărirea sistemului socialist, la cauza generală a progresului și păcii. Poporul român, animat de o profundă bucurie tovărășească pentru fiecare nouă victorie cu care popoarele sovietice își jalonează drumul spre comunism, acordă o înaltă considerație și prețuire prieteniei cu marea noastră vecină de la răsărit. Solidari cu prima țară a socialismului victorios, comuniștii din România au militat pentru prietenie cu U.R.S.S. încă în anii grei ai luptei ilegale ; după instaurarea regimului socialist, colaborarea cu Uniunea Sovietică a devenit o trăsătură caracteristică esențială a politicii de stat a țării noastre. Sîntem încredințați că relațiile internaționaliste dintre țările noastre vor cunoaște și în viitor o linie de dezvoltare ascendentă.Vorbitorul s-a referit apoi la a- pariția, în epoca postbelică, a sistemului mondial socialist, a încă 13 state, în care vechea. orînduire a fost abolită, la avîntul luat de mișcarea comunistă și muncitorească internațională în care se întruchipează victoria ideilor marxism- leninismului.O concluzie esențială — a spus vorbitorul — care se desprinde din studierea leninismului, a concepției teoretice și a activității practice a acestui mare conducător este că în lupta revoluționară studiul minuțios al realității, examinarea cerințelor vieții, a fost și va fi întotdeauna elementul hotărîtor. Lenin a demonstrat că succesul într-o asemenea operă gigantică cum este revoluția și construcția socialistă impune abordarea în spirit creator a tuturor Droblemelor, cunoașterea aDrofundată a imperativului istoric, a necesităților dezvoltării sociale. Viața arată că o asemenea operă se poate înfăptui nu prin aplicarea docilă a unor dogme și canoane, ci prin elaborarea de sine stătătoare, cu capul propriu, a unei linii politice în concordanță cu condițiile concrete

din care se inspiră și în care urmează să se înfăptuiască. In gîn- direa lui Lenin se îmbina în mod magistral aderența totală la realitățile naționale, simțul ascuțit al concretului, al pulsului mediului social înconjurător, cu o mare receptivitate la realitatea mondială, cu o amplă deschidere față de experiența lumii, a țărilor avansate, fată de valorile perene ale culturii și științei universale, fată de orice cucerire nouă a cunoașterii umane. Tocmai acest orizont vast îi dădea posibilitatea de a fi îndrăzneț si inventiv în gîndirea nolitică. conferea suplețe, limpezime si spirit creator activității sale revoluționare. Aceasta se reflecta puternic în concepțiile sale, în soluțiile De care le preconiza pentru reorganizarea societății pe baze socialiste.Am subliniat în mod deosebit a- ceste elemente esențiale ale leninismului — a spus vorbitorul — pentru că ele caracterizează în mod definitoriu politica Partidului Comunist Român, politică ce constituie tocmai aplicarea creatoare a adevărurilor generale ale mar- xism-leninismului și a experienței sociale universale, la condițiile concrete ale țării noastre, la particularitățile istorice și naționale ale României. Programul elaborat de Congresul al IX-lea este expresia necesităților dezvoltării societății socialiste în actuala etapă, ale progresului multilateral al României, ale desăvîrșirii socialismului și creării condițiilor în vederea trecerii treptate spre comunism și, în același timp, însumarea unor cerințe de valoare universală pe care epoca modernă le pune cu a- cuitate în fața fiecărui popor, a fiecărui stat care vrea să se integreze șuvoiului impetuos al civilizației contemporane.Așa cum rezultă din experiența partidului și statului nostru, din documentele Congresului al IX-lea și ale Conferinței Naționale, dezvoltarea bazei tehnico-materiale a societății reprezintă cheia de boltă a construcției socialismului în România — ca de altfel în oricare stat care a moștenit de la vechiul regim o stare de înapoiere economică accentuată. Viața, experiența istorică demonstrează că este imposibilă construirea edificiului noii orînduiri sociale pe o temelie economică șubredă. Societatea socialistă nu poate progresa în condițiile în care se sprijină pe un potențial material redus, pe forțe de producție rudimentare, pe înapoiere economică, pe sărăcie. Tocmai de aceea, partidul nostru a pus în centrul programului său dezvoltarea în ritm susținut a principalelor ramuri de producție care configurează economia noastră națională, întărirea și perfecționarea bazei tehnico-materiale a socialismului. La Congresul al IX-lea și în perioada care a trecut de la congres, partidul și statul au acordat o atenție neslăbită intensificării producției de bunuri materiale atît în industrie cît si în agricultură, dezvoltării ramurilor cheie ale economiei.Vorbitorul s-a referit apoi pe larg la politica partidului de dezvoltare a industriei și agriculturii, la succesele obținute de oamenii muncii în înfăptuirea planului cincinal, în ridicarea nivelului calitativ al întregii economii, în sporirea eficienței producției.Tn concepția partidului nostru — a spus vorbitorul în continuare — socialismul este o societate de factură superioară, care prin natura ei trebuie să se situeze deasupra tuturor orînduirilor cunoscute pînă în prezent în istoria omenirii. A- ceastă superioritate nu constă nu- z mai în faptul că ea declanșează toate potențele de progres economic ale țării, că asigură bunăstarea materială a maselor largi ale celor ce muncesc. O importanță e- sențială prezintă faptul că, lichi- dînd pentru prima oară în istorie exploatarea și asuprirea, instaurînd raporturi de deplină egalitate în drepturi, de colaborare și întrajutorare frățească între indivizi, socialismul asigură perfecționarea continuă a noilor relații de producție și sociale, astfel încît ele să corespundă în fapt celor mai înalte idealuri umaniste spre care au aspirat mințile luminate de-a lungul timpurilor — idealurile de democrație, de libertate, de respect și solicitudine pentru om.Una din dominantele sociale actuale în țara noastră este spiritul democratic imprimat în viața partidului, a statului, a întregii societăți. Se înfăptuiește tot mai pregnant principiul fundamental al orînduirii socialiste care proclamă poporul suveran în conducerea destinelor națiunii. Climatul nou instaurat de partid și stat în viața socială, care permite realizarea în fapt a acestui principiu de guvernare socialistă, se exprimă prin aceea că masele populare își manifestă nestînjenit voința, interesele în largi dezbateri publice asupra liniilor directoare ale politicii interne și externe a țării, participă activ la elaborarea și înfăptuirea programului de construcție a socialismului.Vorbitorul s-a referit apoi la climatul social creat pentru înflorirea personalității umane, pentru formarea omului nou, eliberat de povara tarelor morale create de-a lungul unei milenare istorii de nedreptate socială, la ampla activitate ideologică de promovare a teoriei marxist-leniniste în toate sferele gîndirii și activității practice, la influența exercitată de creația cultural-artistică asupra formării conștiinței socialiste a maselor.Dacă examinăm — a spus vorbitorul — cu atenție preceptele formulate de Lenin încă în primii ani după revoluție, cînd puterea sovietică abia ieșise din focul răz

boiului civil, descoperim că în a- cest fel își imagina acest mare om de stat comunist evoluția viitoare a societății ce făcea abia primii pași în Rusia Sovietică, fizionomia democrației socialiste și a moralei publice. Conceptul despre socialism al lui Lenin viza o societate capabilă să pună în mișcare întreaga e- nergie, dinamismul și inițiativa maselor, să cultive respectul și grija pentru om, să dezvolte în toate compartimentele societății raporturi democratice largi, să asigure suveranitatea poporului în guvernarea țării.Tovarășul Dumitru Popescu a arătat apoi că meritul istoric în fața națiunii române pentru marile succese obținute de la eliberarea patriei și pînă în prezent revine Partidului Comunist Român — forța conducătoare a orînduirii noastre socialiste. Partidul și-a cîș- tigat acest titlu de glorie de-a lungul a decenii de luptă revoluționară, de jertfe și sacrificii pentru cauza sfîntă a libertății și independenței poporului român. Această calitate este rezultatul unui proces istoric firesc, al întregii evoluții sociale care a avut loc după alungarea de la putere a claselor exploatatoare, afirmîndu-se și concre- tizîndu-se tot mai pregnant, pe măsura înaintării României pe drumul socialismului.Făcînd totul pentru a se achita cu cinste de mandatul încredințat de popor — a arătat tovarășul Popescu — de sarcinile sale de partid de guvernămînt, Partidul Comunist Român asigură o concordanță deplină și armonioasă între îndatoririle sale naționale și cele internaționale. Sarcinile naționale și cele internaționale ale partidului și statului nostru socialist nu numai că nu prezintă nici o incompatibilitate, dar se împletesc și se condiționează reciproc, ilustrînd teza că politica externă nu este decit continuarea, pe planul vieții internaționale, a politicii interne.Este cunoscută activitatea neobosită desfășurată de partid și de guvernul român pe arena mondială, în sprijinul aspirațiilor de progres, democrație și pace ale forțelor înaintate ale omenirii contemporane. România pune în centrul politicii sale externe dezvoltarea relațiilor de prietenie tovărășească, de solidaritate internaționali stă cu toate țările socialiste, cu partidele comuniste și muncitorești frățești, cu numeroase organizații revoluționare, democratice, cu mișcările de independență națională, cu forțele antiimperialiste din întreaga lume, în același timp, credincioasă principiilor coexistenței pașnice, România militează pentru dezvoltarea colaborării cu toate țările lurpii, indiferent de orînduirea lor socială.Ca detașament activ al luptei revoluționare internaționale, Partidul Comunist Român depune eforturi constante și răbdătoare pentru refacerea și întărirea unității țărilor socialiste, a solidarității internaționaliste a mișcării comuniste și muncitorești — aceasta fiind o necesitate imperioasă a însăși dezvoltării sociale contemporane. Viața demonstrează că forțele reacționate, imperialismul nu pregetă să profite de pe urma divergențelor ivite în mișcarea comunistă și muncitorească, își intensifică acțiunile

agresive, amestecul în treburile altor popoare, actele de încălcare a independenței unor state suverane. Este incontestabil că de asigurarea unității mișcării comuniste și muncitorești depinde astăzi unitatea tuturor forțelor antiimperialiste, creșterea puterii de luptă a acestora, victoria lor asupra forțelor ' reacțiunii și războiului.Viața ne-a învățat că o unitate reală, viabilă și eficientă în mișcarea comunistă este aceea care se bazează pe elementele comune fundamentale : idealul revoluționar al răsturnării domniei exploatatorilor, cucerirea puterii de către clasa muncitoare aliată cu țărănimea, construirea orînduirii socialiste, lupta împotriva reacțiunii și imperialismului, preîntîmpinarea războiului, apărarea păcii și securității mondiale. Uriașa diversitate de condiții politice, economice, geografice și naționale în care activează partidele comuniste face ca, pe fundamentul acestor postulate esențiale, al acestor idealuri unitare supreme, să apară deosebiri în modalitățile concrete ale desfășurării luptei revoluționare, în formele practice de construire a socialismului, în tactica și strategia politică. în aceste condiții, unitatea nu se poate confunda cu uniformitatea și identitatea.Definirea caracteristicilor epocii contemporane — a spus în continuare vorbitorul — dezvoltarea marxism-leninismului în condițiile societății de astăzi, îmbogățirea sa cu noi teze și concluzii teoretice pot fi numai rodul gîndirii și efortului colectiv al întregii mișcări comuniste și muncitorești, al activității teoretice și practice a tuturor partidelor comuniste.Vorbitorul a arătat în continuare că esențial în asigurarea consolidării unității mișcării comuniste este respectarea strictă a regulilor de relații între partide și anume: garantarea independenței și dreptului fiecărui partid de a-și elabora de sine stătător linia politică, neamestecul în treburile altui partid, egalitatea deplină în drepturi, respectul reciproc internaționalist. în acest spirit a acționat și este ho- tărît să acționeze și în viitor partidul nostru. Pornind de la importanța hotărîtoare pe care o are unitatea comuniștilor în lupta generală, antiimperialistă din zilele noastre, în preîntîmpinarea războiului, partidul nostru este hotărît să facă tot ce depinde de el pentru a contribui la netezirea drumului spre lichidarea divergențelor, spre normalizarea relațiilor dintre partide, abținîndu-se de la orice act sau gest care ar putea agrava disensiunea din sînul mișcării comuniste.Acum, la a 98-a aniversare a nașterii lui Vladimir Ilici Lenin, apare mai pregnant ca oricînd cît de importantă este ancorarea comuniștilor în realitatea vieții sociale, confundarea lor cu aspirațiile de 'progres ale societății, cu interesele supreme ale oamenilor muncii. Numai astfel nobilele idei ale comunismului pot căpăta drum liber de afirmare, pot deveni acea uriașă forță materială în stare să transforme lumea, să înfăptuiască năzuințele seculare ale umanității spre fericire, spre dreptate și egalitate între oameni.

Spiritul creator, 
^esnii viu.

J> r

al leninismului
(Urmare din pag. I)

Cu prilejul celei de-a 98-a aniversări a nașterii lui V. I. Lenin, sîmbătă după-amiază a avut loc, la Casa prieteniei româno-sovie- tice din Capitală, adunarea festivă organizată de Comitetul municipal București al P.C.R.Pe fundalul scenei, chipul lui Lenin se afla așezat pe un steag purpuriu, iar alături datele comemorative 1870—1968.în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Radulescu, membru al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Mihail Roșianu, membru al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului general A.R.L.U.S., Dumitru Popescu, membru al C.C. al P.C.R., redactor șef al ziarului „Scînteia", Ion Iliescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., prim secretar al C.C. al U.T.C., ministru cu problemele tineretului, Dan Marțian, secretar al Comitetului mu-

nicipal București al P.C.R., Flo- rica Petre, muncitoare la uzinele textile „7 Noiembrie", Vasile Cio- banu, muncitor la uzinele „Gri- vița Roșie", precum și I. S. Ilin, ministru consilier al ambasadei Uniunii Sovietice la București.în sală se aflau reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, activiști de partid și ai organizațiilor de masă, oameni de știință, artă și cultură, numeroși muncitori din întreprinderile bucureștene. Au fost, de asemenea, prezenți membri ai ambasadei Uniunii Sovietice.Despre cea de-a 98-a aniversare a nașterii lui V. I. Lenin a vorbit tovarășul Dumitru Popescu. Cuvîntarea a fost subliniată în repetate rînduri cu vii aplauze.în încheierea adunării, a fost prezentat un program artistic, susținut de soliști ai Operei Române. (Agerpres)

care a socialismului în patria noastră. Victoria socialismului la orașe și sate, realizările obținute în industrializarea țării, în cooperativizarea și modernizarea agriculturii, transformarea României într-o țară socialistă cu o economie dinamică și o cultură înfloritoare, cu largi perspective de progres și prosperitate, sînt roadele creației conștiente a națiunii socialiste române, roadele politicii juste a partidului, care aplică creator principiile generale ale socialismului la specificul țării noastre.în spiritul învățăturii lui Lenin, care concepea întregul proces de construcție socialistă într-o viziune dialectică, ca ceva viu, în necontenită schimbare ascendentă, cu totul incompatibil cu imobilismul și rutina, — partidul nostru acționează perseverent pentru înlăturarea din viața economică, ca și din viața socială în general, a tot ce este perimat, depășit, a tot ce nu mai corespunde cerințelor actuale de dezvoltare a societății noastre, pentru îmbunătățirea formelor de conducere și organizare corespunzător cu sarcinile pe care le impune procesul obiectiv al dezvoltării sociale, ținînd seama de cuceririle înregistrate pe plan mondial în toate domeniile de activitate. A- cest spirit creator, novator, caracterizează întregul program de desă- vîrșire a construcției socialiste, trasat de Congresul al IX-lea al P.C.R., ca și celelalte documente elaborate de partid după Congres, măsurile de perfecționare a conducerii și planificării economiei naționale și de îmbunătățire a organizării adminis- trativ-teritoriale, adoptate de Conferința Națională a P.C.R. Trăsătura esențială a acestor măsuri constă în faptul că ele pornesc de la analiza aprofundată a realității, de la cerințele etapei actuale de dezvoltare a României și sînt menite să ducă la dezvoltarea ascendentă și în ritmuri accelerate a tuturor sectoarelor de activitate.După cum este cunoscut, Lenin și-a reprezentat socialismul ca societatea unei masive dezvoltări a I forțelor de producție și, totodată, a celei mai înalte democrații, care asigură drepturi largi pentru împlinirea multilaterală ■ a personalității oamenilor muncii, participarea lor activă la conducerea treburilor de stat și obștești. Privind printr-o asemenea concepție evoluția socială din țara noastră, partidul manifestă o preocupare constantă pentru extinderea și adîncirea continuă a principiilor democratice, potrivit stadiului de dezvoltare a societății românești. „Noi — arăta tovarășul Nicolae Ceaușescu la în- tîlnirea cu activul de partid din județul Constanța — înțelegem democrația nu în sens burghez — de pălăvrăgeală, indisciplină, anarhie, înțelegem democrația ca participare activă a cetățenilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, la asigurarea mersului rapid pe calea perfecționării continue a societății socialiste, la crearea condițiilor pentru trecerea la făurirea societății comuniste. Numai astfel democrația socialistă se manifestă din plin, își dovedește forța, vitalitatea, dovedește superioritatea orînduirii noastre noi“.Amploarea și complexitatea problemelor pe care le ridică desăvîr- șirea construcției socialiste fac să crească continuu rolul partidului marxist-leninist ca forță conducătoare a societății, ca generator și promotor consecvent al noului în lupta împotriva a tot ce este vechi, retrograd. Măsurile recente pentru perfecționarea modalităților prin care își exercită rolul conducător, pentru îmbunătățirea muncii organelor de partid vor contribui ca Partidul Comunist- Român să-și îndeplinească mai bine înalta mi-

Aspect de la adunarea festivă Foto : M. Andreescu

siune încredințată de istorie de a conduce destinele poporului nostru spre culmi tot mai înalte ale progresului și civilizației, spre societatea comunistă.în domeniul relațiilor internaționale, Lenin a proclamat, ca o cerință fundamentală, menținerea păcii mondiale și coexistența pașnică între state cu orînduiri sociale diferite, a enunțat ideea că războiul agresiv reprezintă o violare a legalității și eticii internaționale și a fundamentat necesitatea strictei respectări a dreptului fiecărei națiuni de a-și hotărî singură soarta, fără nici un amestec din afară. „Din experiența noastră — a scris el — am căpătat convingerea nestrămutată că numai o atenție cu totul deosebită față de interesele diverselor națiuni face să dispară baza oricăror conflicte, înlătură neîncrederea reciprocă și teama de intrigi, creează ...acea încredere fără de care atît relațiile pașnice între popoare, cît și dezvoltarea cu succes a tot ce este valoros în civilizația de astăzi sînt absolut imposibile." Apare astăzi ca o confirmare istorică, peste decenii, a esenței a- cestor idei recunoașterea interna- ■ țională tot mai largă a principiilor independenței și suveranității naționale, egalității în drepturi și neamestecului în treburile interne ale altor țări — ca singura bază rațională a raporturilor internaționale.Aceste principii dobîndesc o însemnătate cu atît mai mare în condițiile actuale, cînd imperialismul, în primul rînd imperialismul american, în încercările de a frîna mersul înainte al omenirii, atentează la independența altor popoare, recurge la acte directe de a- gresiune — așa cum arată în modul cel mai flagrant războiul pe care S.U.A. îl duc în Vietnam.în aceste condiții, întărirea solidarității dintre statele socialiste și mișcarea de eliberare națională, unirea strînsă a tuturor forțelor progresiste și democratice, acțiunea combativă a întregului front antiimperialist constituie factorul fundamental al victoriilor în lupta pentru eliberarea națională și socială, pentru zădărnicirea planurilor reacțiunii imperialiste, pentru asigurarea păcii și colaborării între popoare.Realizarea acestui deziderat major al vieții internaționale depinde în cea mai mare măsură de unitatea și coeziunea partidelor comuniste și muncitorești — sarcină mai stringentă ca oricînd. Convingerea de nestrămutat a partidului nostru este că în prezent se cer îndreptate toate eforturile în direcția refacerii și întăririi unității partidelor comuniste și, în acest scop, este necesar să se evite orice ar agrava divergențele existente, orice ar adăuga noi elemente de tensiune la actuala stare de lucruri. Partidul nostru consideră că ceea ce unește pe comuniști — învățătura marxist-leninistă, interesele și țelurile comune — formează esențialul și trebuie să precumpănească asupra oricăror deosebiri de vederi. în acest spirit, el militează neabătut pentru dezvoltarea legăturilor frățești cu toate partidele comuniste, pentru întărirea solidarității cu toate țările socialiste, cu toate forțele antiimperialiste.Cinstind memoria lui Vladimir Ilici Lenin, poporul român este ferm hotărît să înfăptuiască politica partidului, să-și înzecească eforturile în lupta pentru construirea socialismului în patria sa, 'cu convingerea că aceasta este calea sigură a prosperității și fericirii sale și principala sa contribuție internaționa- listă la întărirea forțelor socialis-1 mului, a influenței mondiale a atotbiruitoarelor idei ale comunismului.
RĂSPÎNDIREA 

OPERELOR

LUI V. I. LENIN 

ÎN ȚARA NOASTRĂ
Editura politică a tipărit pînă a- 

cum 163 de titluri din scrierile lui 
V. I. Lenin, într-un tiraj de aproxi
mativ 6 250 000 exemplare. S-au 
publicat 40 de volume de Opere 
după ediția a 4-a rusă, încheindu-se 
această ediție. Tirajul total al aces
tor 40 de volume însumează 
1 624 000 exemplare. Incepînd din 
1960, în urma unei hotărîri a C.C. 
al P.C.R., se editează Operele com
plete după ediția a 5-a rusă, din 
care au apărut pînă acum 49 de 
volume. Editura a mai tipărit 25 
culegeri tematice, într-un tiraj total 
de peste 500 000 exemplare, cu lu
crări sau fragmente de lucrări ale K 
lui V.l. Lenin.

(Agerpres) |

banizării să se facă aprofundate stu
dii de ecologie, adică să se cunoască 
cît mai bine raporturile care există 
între viețuitoarele locului ce urmea
ză să fie ocupat, și viața din regiunile 
vecine, pentru ca să nu se strice un 
echilibru care se stabilește foarte 
greu în natură, dar care poate fi 
deranjat definitiv în cîteva zile sau 
săptămîni de intervenție nerațională. 
Altfel omului îi vor lipsi spațiile 
verzi, adevărate filtre ale aerului 
poluat. îi vor lipsi apele clare în care 
să se poată îmbăia stînd apoi la soa
rele ce dă sănătate, îi vor lipsi pă
durile în care să-și poată petrece 
zilele libere odihnindu-se și luînd 
forțe noi, îi va lipsi natura fără de 
care rămîne un bolnav permanent.

Păstrarea naturii este o cerință 
imperioasă a omului. Concepțiile ur
banistice moderne țin cont de aceas
tă nevoie. Ideile lui Corbusier arată 
cum se împletește nevoia de locuință 
a omului cu necesitatea spațiilor 
verzi de care acesta are nevoie. Ne
voia amenajării de noi spații verzi 
naturale este acută și în aproa
pe toate orașele noastre. în incintele 
urbanistice numai rar se mai pot 
face lărgiri naturale. în schimb re
zervații naturale se pot face în apro
pierea tuturor centrelor urbane. Le
gate printr-un bun sistem de comuni
cație, aceste rezervații vor deveni 
locurile în care orășenii vor ieși în 
după-amiezile și zilele lor libere. Re
zervații sau parcuri naturale ame
najate nu sînt chiar atît de greu de 
realizat ! Majoritatea orașelor le și 
au. Adeseori trebuie numai să li se 
aducă unele amenajări pentru a de
veni locuri frecventate de cetățenii 
orașului respectiv. Aceștia trebuie să 
găsească aici în primul rînd liniștea, 
culoarea, acrul curat al naturii ; să 
dispună de spațiu verde suficient 
ca să nu-și mai simtă vecinul ; să 
găsească o serie de amenajări cu 
caracter recreativ, unități de alimen
tație și sanitare de care au absolută 
nevoie.

Omul modern caută natura în mod 
„instinctiv". Plimbările în natură, 
timp de cîteva ore, sînt un elixir 
pentru toate vîrstele. Sîngele circu
lă activ, antrenînd produșii de cata
bolism din toate țesuturile, dar mai

ales din mușchi, creier, ficat. Aerul 
curat pe care îl respirăm în aceste* 
plimbări elimină din singe excesul 
de bioxid de carbon, de gaze toxice 
și duce la țesuturi o cantitate mări
tă de oxigen prin care se oxidează 
acidul lactic ce se acumulează prin- 
tr-o funcționare puternică, unele 
substanțe azotate ce rezultă din de
gradările proteice incomplete etc. 
Grăsimile sînt oxidate și, în vase, nu 
se mai acumulează colesterol. Pielea 
elimină mulți produși azotați ușu- 
rînd funcționarea rinichiului. Cre
ierul se odihnește prin deconectare. 
Ochiul privește alte flori și alți co
paci decît cei de acasă, îmbrăți
șează dealuri, munți, nemărginitul 
albastru ; auzul e fermecat de zum
zetul albinelor, de fluieratul mierlei, 
de toate sunetele pămîntului ; miro
sul adulmecă parfumul florilor, al 
crîngurilor. Te înapoiezi din natură 
odihnit, mai sănătos, gata să te 

apuci de o altă treabă grea sau să con
tinui cu bucurie pe cea începută. 
Dumineca, dacă o petreci acasă, 
continuînd lucrul de peste săptămî- 
nă (și mulți fac așa !) te „urbani- 
zezi“ și mai mult, te obosești, iăr în 
săptămîna care urmează vei lucra 
mai greu.

Din natură iei puteri ca Anteu, ea 
te susține pentru a putea lucra un 
an întreg, o viață întreagă. Cine are 
sentimentul naturîî este un om nor
mal ; cine nu simte chemarea naturii, 
este un om-robot care a ajuns sclav 
al unei stereotipii pe care o înde
plinește fără elan, fără interes. 
Natura ne este necesară tuturor. Ea 
este pentru psihic, ceea ce alimen
tele sînt pentru trup. Ea exprimă o 
nevoie a tuturor celor ce trăiesc în 
aerul închis al atelierelor sau birou
rilor, în stereotipia vieții citadine în
chise, în zgomotul trepidant al mo
toarelor și mașinilor de pe stradă. 
Trebuie să ne găsim posibilitatea ca 
în mod deliberat să petrecem cel pu
țin o zi pe săptămînă în mijlocul ei. 
Cine nu dorește oare ca într-o 
frumoasă zi de repaus să iasă la 
soare, la aer curat, la verdeață, 
să bea apa rece și cristalină a 
unui izvor ce țîșnește din pă- 
mînt, să mănince un grătar pre
parat pe cărbune de lemn ?

Mai este însă ceva... Se găsesc cîte 
unii care nu respectă natura. îi vezi 
ieșind în natură cu spiritul distrugă
tor al nomadului. Aceștia mută cir
ciuma la iarbă verde, distrug florile 
și iarba, sparg în țăndări binecuvîn- 
tata liniște.

Sentimentul naturii se educă. Si 
este de datoria tuturor factorilor e- 
ducativi, a celor mulți care iubesc și 
respectă natura, să cultive acest sim- 
țămînt omenesc și în conștiința, în 
sensibilitatea celor lipsiți de el.

Simțămîntul naturii este o com
ponentă a sensibilității omului mo
dern, civilizat, unul dintre acele ines
timabile bunuri de al căror preț nu-ți 
dai scama decit atunci cînd nu Ie aL
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DEZBATEREA PUBLICA
A PROIECTULUI DE LEGE PRIVIND 
FOLOSIREA TERENURILOR AGRICOLE
FIECARE BUCĂȚICĂ DE PĂ
MÎNT CARE POATE FI CUL
TIVAT SĂ SE BUCURE DE 

ATENȚIE
în funcția pe care o am în cadrul 

direcției generale de investiții și 
construcții din Departamentul I.A.S., 
analizez studii tehnico-economice 
pentru complexe industriale zooteh
nice și cu această ocazie constat că se 
face, in multe cazuri, risipă de teren 
agricol. De asemenea, se constată că, 
deși se recuperează suprafețe mari 
de pămînt, prin desecări, defrișări, 
etc., totuși, pe total suprafața de te
ren agricol scade. Am reflectat 
îndelung asupra acestei probleme și 
consider că proiectul de lege în 
cauză este foarte necesar și oportun 
pentru a se pune stavilă comodită
ții, lipsei de răspundere, incompe
tenței, lipsei de conștiință. In legă
tură cu acest proiect de lege fac 
următoarele propuneri :

— Ministerul Afacerilor Interne să 
revizuiască normativul P.C.I. în sen
sul de a se micșora substanțial dis
tanțele între clădiri, în incinta ace
luiași obiectiv. Actualele norme sînt 
de natură să favorizeze risipa de 
teren.
. — Comitetul de Stat al Apelor să

interes de către inginerii și tehni
cienii geodezi care' activează în ca
drul unităților de specialitate ale 
Consiliului Superior al Agriculturii. 
Ne dăm seama că un rol de seamă 
la stabilirea suprafețelor pe dețină
tori și categorii de folosință revine 
unităților de cadastru, care au meni
rea introducerii cadastrului funciar 
pe comune, orașe și municipii. Pla
nurile și operațiile cadastrale ce se 
vor întocmi vor constitui evidența 
primară a întregului fond funciar 
al țării. Pentru realizarea acestui 
scop, toate instituțiile care au profil 
geo-topografic sînt chemate să spri
jine acțiunea de introducere a ca
dastrului, să pună la dispoziție noi
lor unități cadastrale întregul ma
terial topografic de care dispun.

Ținînd seama de faptul că uni
tățile cadastrale întocmesc cadastrul 
general pe întreaga țară, pentru toți 
beneficiarii de terenuri cuprinși în 
raza administrativă a unei comune, 
oraș sau municipiu, propun să se pre
vadă în lege ca unitățile cadastrale 
să fie subordonate direct comite
telor executive ale consiliilor jude
țene. Fac această propunere deoarece 
pe raza administrativă a unei comu
ne, oraș sau municipiu sînt zeci de 
deținători de terenuri neagricole, 
cum sînt: sectorul silvic, ape, căi 
de comunicație, obiective industria

le, construcțiile de tot felul, sectorul 
particular etc., etc., care nu pot fi 
subordonate decît comitetului exe
cutiv al consiliului județean.

Consider că numai printr-o evi
dență clară a întregului fond funciar 
cuprins în raza administrativă a unei 
comune, oraș sau municipiu se va 
putea reglementa just problema fo
losirii pămîntului de către toți pose
sorii și aplicarea întocmai a preve
derilor legii ce va fi adaptată.

Ing. Alexandru BOERESCU 
București

NU NUMAI MĂSURI PENTRU 
CONSERVAREA SOLULUI, 
DAR Șl PENTRU RIDICAREA 

FERTILITĂȚII LUI
Mă bucură hotărîrea forurilor su

perioare de a se crea cadrul juridic 
necesar asigurării unei bune între
buințări a pămîntului agricol. Proble
ma aceasta am avut-o în vedere de 
multi ani, fără să se ia în considera
ție dezlegarea ce o comportă o țară 
ca a noastră, cu agricultura în 
plin avînt, cu solul ei fertil, 
cum rar se întîlnește. Un membru

al Congresului internațional de agri
cultură ținut la București în 1929 
spunea despre solul Bărăganului „să 
ni-1 trimiteți nouă ca îngrășămînt !“

Pămîntul nostru bogat, care a fă
cut admirația străinilor, s-a păstrat, 
în parte, datorită regimului scăzut 
de ploi șl în parte lucrării lui cu 
mijloace reduse, cum și fertilizării, 
atît cît s-a putut, cu îngrășăminte 
organice, care, alături de îngrășă- 
mintele minerale, asigură viața bac- 
teriană, atît de necesară preparării 
hranei plantelor și dezvoltării lor.

Prin urmare, în reglementarea ce 
se are în vedere pentru conservarea 
și folosirea terenurilor trebuie să se 
stabilească și norme judicioase pen
tru irigarea rațională a pămîntului, 
spre a nu-1 spăla și sărăci sau, în 
zonele sărăturoase, a nu ridica ni
velul apei freatice Ia o situație cri
tică pentru plante ; de asemenea, să 
se stabilească și norme pentru lucra
rea rațională a pămîntului, aplicarea 
îngrășămintelor organice și chimice, 
știut fiind rolul lor preponderent în 
viața plantelor. Asemenea probleme 
trebuie să se reflecte în legea cu 
privire la pămînt.

Dr. Ernest GRINJESCU
fost profesor în învățâmîntu! 
agronomic, București

Exploatarea minieră „Sălajul" din 
Sărmășag a fost dotată în ultimii 
ani cu importante mijloace tehnice. 
In fotografie : aspect din triajul mi

nier al exploatării.

Foto : Agerpres

Rentabilizarea
producției poate 
avansa rapid 
ducînd „în circă" 
povara stocurilor 
supranormative?

revizuiască normativul care fixează 
zonele de protecție a surselor forate 
de apă, zone îngrădite pe a căror 
suprafață, destul de mare, nu • voie 
a se face culturi agricole.

— C.'S.C.A.S. să elaboreze norma
tive >are să stabilească suprafața 
necesară pentru organizarea de șan
tier, suprafață care în mod curent 
este în afara perimetrului investi
ției ce se construiește și care este 
scoasă din circuitul agricol pe timp 
de cîțiva ani, cît durează lucrarea 
(timp care în majoritatea cazurilor 
este depășit față de aprobarea dată 
prin Hotărîrea Consiliului do Mi
niștri).

— Ministerul Transporturilor Auto, 
Navale și Aeriene și Consiliile 
populare județene să aducă în stare 
funcționabilă acele drumuri care pre
zintă mari dificultăți de circulație. 
Prin repararea lor se elimină crea
rea ad-hoc a drumurilor de pămînt 
paralele cu drumul așa-zis moder
nizat și deci nu mai e scoasă din 
circuit o suprafață de teren agricol.

Să se impună întreprinderilor și 
organizațiilor socialiste care posedă 
curți cu suprafețe mari necultivate 
sau care sînt acoperite cu gunoaie 
sau depozite de fier vechi ori de
șeuri, rebuturi, etc ca să elibereze 
aceste terenuri și să le cultive cu 
plante agricole. în același țimp, 
Consiliile populare județene să nu 
mai emită autorizații de construcție, 
pentru lucrări mici, decît pe ampla
samente în asemenea curți, pînă la 
folosirea completă a tuturor terenu- 
riloi» din incintă.

Ing. Alexandru ENACEANU 
șer de serviciu 
Departamentul I.A.S.

SĂ SE PRECIZEZE CINE RĂS
PUNDE DE ADMINISTRAREA 
Șl ÎNTREȚINEREA PĂȘU

NILOR
Prevederile noii legi vin în spri

jinul finalizării și consolidării acți
unilor întreprinse pînă acum în gos
podărirea fondului funciar și în ace
lași timp permit organelor agri
cole de stat să ia măsuri împotriva 
celor ce degradează terenurile agri
cole sau distrug lucrările de îmbu
nătățiri funciare, lucru pe care nu îl 
puteau face pînă acum. Pentru e- 
xemplificare, dau cîteva cazuri. Pe 
raza comunei Zăpodeni s-au efec
tuat în anul 1961 lucrări de amelio
rare a pășunilor șl combaterea ero
ziunii, cheltuindu-se peste 400 000 
lei din fondurile statului. In prezent, 
toate lucrările de artă și plantațiile 
făcute s-au distrus dintr-o înțelegere 
greșită din partea cooperativei agri
cole din Zăpodeni a modului cum 
trebuia exploatată pășunea respec
tivă. Aceeași soartă au avut-o și pă
șunile ameliorate de pe raza comu
nelor Albești și Codăiești.

In legătură cu proiectul de lege cu 
privire la apărarea, conservarea și 
folosirea terenurilor agricole se ri
dică și problema exploatării pășuni
lor naturale proprietate a consiliilor 
populare comunale care au fost, date 
în folosință cooperativelor agricole. 
Prin convențiile încheiate există o- 
bligația cooperativelor agricole de a 
executa lucrări de îmbunătățire a 
pășunilor și de a exploata aceste te
renuri în mod rațional Cu toate _a- 
cestea, acțiunile ce se întreprind sînt 
sporadice și fără efect. De aceea,, 
propun ca în lege să se prevadă 
ca toate pășunile proprietate de stat 
să fie preluate de către un serviciu 
înființat în acest scop pe lîngă di
recțiile agricole județene, care să e- 
xecute lucrările de îmbunătățiri ne
cesare și să dea în folosință anuală 
contra cost suprafețele solicitate de 
fiecare cooperativă agricolă sau altă 
organizație socialistă. Acest Serviciu, 
după părerea mea, și-ar putea des
fășura activitatea pe baza gestiunii 
economice proprii, urmărind a-și 
crea venituri din sumele provenite 
din închirierea pășunilor.

Ing. Moruga SERGIU 
directorul Direcției agricole 
a județului Vaslui

UNITĂȚILE CADASTRALE SĂ 
FIE SUBORDONATE DIRECT 
COMITETULUI EXECUTIV AL 
CONSILIULUI POPULAR JU

DEȚEAN
Proiectul de lege cu privire la apă

rarea, conservarea și folosirea tere
nurilor agricole a fost primit cu viu

Produsele C.I.L. Tur
nu Severin sînt exportate 
in peste 15 țări de pe patru 
continente. De o apre; 
ciere deosebită se bucură 
mobila realizată la Turnu 
Severin. In legătură cu 
problemele care se pun 
în domeniul calității mo
bilei, am avut o convor
bire cu tov. ing. Mihai 
Voicu, directorul combi
natului.

— îmbunătățirea cali
tății mobilei a mers mînă 
în mînă cu atingerea în
tr-un termen cît mai 
scurt a capacității de pro
ducție proiectate — ne-a 
relatat la început direc
torul combinatului, 
cest obiectiv — 
capacității de 
(ie proiectate 
îndeplinit 
trul III 
cut, ceca 
condiții 
concentrarea 
îndeosebi asupra calității 
produselor. Efectele mă
surilor luate, încă înain
te de punerea în func
țiune a fabricii, au in
fluențat favorabil nivelul 
calitativ al mobilei. Siste- 
nație, s-au efectuat schim
buri de experiență la fa
brici de mobilă cu tradiție, 
cum sînt cele din Arad, 
Dej, Tg. Mureș și altele, 
în fabrică, la noi, au fost 
invitați maiștri și munci
tori de înaltă calificare 
de la București, Cluj, 
Satu Mare și din alte în
treprinderi, care au lu
crat cîte două luni ală
turi de muncitorii noștri.

— De obicei, într-o fa
brică nouă se ridică di
verse probleme privind 
organizarea procesului 
tehnologic și funcționarea 
utilajelor. Cum s-au solu
ționat ele, prin ce mij
loace și măsuri ?

— La baza elaborării 
proiectului fabricii noas-

în 
ai 
ce 

optime

A- 
atingerea 

produc• 
-— a fost 

trimes- 
anulni tre- 
a asigurat 

pentru 
eforturilor

mobilei a urcat
trepte noi©

tre de mobilă au stat stu
diile și experiența altor 
întreprinderi similare. To
tuși, 
rea 
dus 
dul 
sate
cu bandă și cele cu disc 
— potrivit proiectelor — 
provoca încrucișări 
fluxul tehnologic.
urma studiilor întreprin
se s-au luat măsuri de re- 
amplasare a lor, fapt ce 
a dus la eliminarea în
crucișărilor și. deci, la 
creșterea productivității 
muncii. S-a optat pentru 
un flux continuu la mon
taj, organizîndu-se 
cesul tehnologic 
benzi. Ca una 
mai importante 
o considerăm 
care a dus 
capacităților 
naturală a 
S-au mărit

eu 
com- 
Ulte-

producția
„Irina",

chiar la amplasa- 
unor utilaje s-au a- 
unele corectări. Mo- 
în care erau ampla- 
mașinile de lustruit

Din experiența

0.1. L

pe
In

pro- 
pe două 
din cele 
realizări 
măsura 

mărirea 
uscare

Ia 
de 
cherestelei, 
capacitățile 

de depozitare a cheres
telei de fag cu încă 
100 mc și, în prezent, se 
construiesc din fonduri 
de mică mecanizare două 
camere pentru uscare ar-

Turnu-Severin
ES

tificială. In acest fel se 
asigură un spor de 20 la 
sută la capacitatea de us
care, satisfăcîndu-se în 
întregime nevoile de che
restea ale fabricii de mo
bilă. Eficiența 
amintite 
ză și în 
tivității 
mestrul 
față de 
iectului.

— în ce măsură condu
cerea combinatului a ți
nut seama de cerințele 
justificate ale cumpărăto
rilor privind diversifica
rea și calitatea producției 
de mobilă ?

măsurilor
se materializea- 

creșterea produc- 
muncii, pe tri- 
I, cu 5,8 la sută 
prevederile jiro-

— Fabrica de mobilă a 
început 
garnitura 
pusă din 5 piese, 
rior, s-au asimilat noi sor
timente, ajungîndu-se în 
prezent la 11, cu 21 de 
piese. Pe lîngă garnituri 
complete se realizează și 
piese separate, cum sînt 
cuiere de perete, măsuțe, 
canapele. Diversificarea 
a impus gruparea produ
selor pe loturi, în vede
rea bunei desfășurări a 
procesului de producție, 
asigurării unei corelări 
a reperelor, pentru ca la 
montaj totul să se desfă
șoare în condiții optime. 
Acum se pregătesc docu
mentații și SDV-uri des
tinate unor sortimente 
noi, ce fac obiectul pro
ducției de export. De alt
fel, 40 la sută din produc
ția de mobilă pe anul în 
curs este destinată expor
tului. Ne străduim ca mo
bila fabricată de noi să 
aibă un aspect estetic cît 
mai plăcut și o diversitate 
creatoare între combina
țiile desenelor, furnire
lor.

— Cum se corelează a- 
portul celorlalte 
din cadrul 
sau altor 
din tară în 
mobilă ?

— Toate fabricile com
binatului (de cherestea, 
furnire, placaje, PFL) 
concură într-un fel sau 
altul la executarea unei 
mobile de bună calitate. 
Dacă se mai ivesc unele 
divergențe le rezolvăm 
operativ, căci totul de
pinde de noi. Nu tot așa 
de prompt reușim însă 
să rezolvăm greutățile 
provocate de alți furni
zori din țară. Feroneria 
pe care o primim de la 
„Fanem“-București, din 
punct de vedere funcțio
nal corespunde, dar este 
deficitară calitativ — ia 
finețe și suplețe. Nici de 
produsele fabricii „Co- 
lor“-Bueurești nu sîntem 
mulțumiți.

★

C.I.L. Turnu Severin a 
încheiat trimestrul I cu 
toți indicatorii îndepliniți 
și depășiți și, în același 
timp, a dat peste plan o 
producție-marfă în va
loare de 2,4 milioane lei. 
La aceste realizări o con
tribuție însemnată a adus 
și colectivul fabricii de 
mobilă, care a reușit să 
livreze în această perioa
dă 600 garnituri 
etalon peste 
din proiecte, 
zultate sînt o 
în perioadele 
muncitorii, inginerii și 
tehnicienii fabricii vor 
obține noi succese pe li
nia sporirii productivită
ții muncii și a ridicării 1 
pe noi trepte a calității 
mobilei ce poartă emble
ma C.I.L. Turnu Severin.

fabrici 
combinatului 
întreprinderi 
producția de

mobilă 
prevederile 
Aceste re- 

garanție că, 
următoare. 

Inginerii 
fabricii

Nistor ȚUICU
corespondentul „Scînteii*

Ei B H S3 O El
(Urmare din pag. I)

— In primul rînd, transpu
nerea în viață cu operativi
tate maximă a măsurilor pre
conizate în studiile întreprinse 
pînă acum. Spun aceasta, deoarece 
se constată că unele colective înce
tinesc pasul tocmai în faza finali
zării, a fructificării unor eforturi 
creatoare îndelungate.

Un mare accent se pune, în conti
nuare, pe perfecționarea metodelor 
de conducere a activității tehnice și 
economice a întreprinderilor, prin 
completarea cunoștințelor cadrelor de 
conducere, întărirea muncii colective 
și a responsabilității personale. De 
asemenea, pe perfecționarea siste
mului informațional, a evidenței teh
nice operative. In acest scop, este 
util, de pildă, să se ^studieze și să 
se valorifice pe scara largă, în cît 
mai multe uzine, experiența acumu
lată la fabrica de frîne a uzinei „23 
August" din Capitală în domeniul 
programării și urmăririi producției.

Ca investigare, se cer amplificate 
și adîncite concluziile la care s-a 
ajuns pînă în prezent ; este necesar 
ca preocupările de pînă acum din 
domeniul optimizării programării 
producției, îmbunătățirii randamen
tului cu care se utilizează forța de 
muncă, valorificării superioare a 
metalului, perfecționării sistemului 
informațional, să fie continuate pe 
un plan calitativ superior, printr-o 
muncă de analiză economică și de 
concepție tehnică mai complexă și 
mai subtilă. O atenție deosebită tre
buie acordată generalizării largi, in 
cît mai multe uzine cu putință, a 
măsurilor preconizate în studiile cu 
tematică de mai larg interes și de 
mare eficiență economică. Acest lu
cru cade în sarcina direcțiilor gene
rale și a colectivelor din minister 
care coordonează acțiunea de orga
nizare științifică a producției și a 
muncii. Ele sînt chemate să selecteze 
studiile generalizabile și să Ie îndru
me spre toate uzinele care le-ar pu

tea valorifica, să inițieze efectuarea 
unor schimburi de experiență în a- 
cest scop. In acțiunea de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
colectivele uzinelor constructoare d‘* 
mașini sînt chemate, în sfîrșit, să 
abordeze noi laturi și domenii ale 
activității economice.

— La ce aspecte inedite vă 
referiți in mod concret ?

— In primul rînd la nonnativele și 
normele de muncă — care trebuie 
și pot fi perfecționate în funcție de

producție specifice, pregătirea, în tot 
mai multe uzine, a introducerii și 
utilizării aparaturii moderne de cal
cul în sistemul informațional econo
mici

— Ce întreprinde ministerul 
pentru continuarea cu rezul
tate cit mai mari a acestei ac
țiuni în întreprinderile din sub
ordine ?

— Pentru cît mai buna valorifi
care a studiilor elaborate pînă în

turi tehnice sau financiare. De ase
menea, identificarea, centralizarea 
și popularizarea largă a celor mai 
vaioroaso studii întreprinse pînă a- 
cum, așa îneît ele să constituie, pen
tru fiecare colectiv, elemente de 
referință cît mai utile în viitoarele 
investigații. Căutăm, de aceea, cele 
mai potrivite măsuri prin care ex
periența acumulată de uzinele 
„23 August" și Fabrica de mașini- 
unelte și agregate-București — în 
mai buna programare și urmărire a 
fabricației, de uzinele „Semănătoa- 
rea“-București, „Steagul roșu" și

ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ
A PRODUCȚIEI

schimbările intervenite în nivelul teh
nic al producției și în condițiile de 
muncă, —și la sistemul de decontare a 
manoperei. De asemenea, la stabili
rea, în funcție de particularitățile și 
condițiile de lucru specifice ale fie
cărei întreprinderi, și la respectarea 
strictă a detaliilor programului de 
producție capabile să genereze avan
taje economice de care pînă acum s-a 
beneficiat, în general, mai puțin. Am 
în vedere, de asemenea, perfecționa
rea activității de conducere a între
prinderilor în condițiile existenței co
mitetelor de direcție, adaptarea mai 
judicioasă a structurii organizatorice 
a întreprinderilor la condițiile lor de

prezent, pentru definitivarea celor 
în curs de elaborare și abordarea, 
în continuare, a noi teme, a fost în
tocmit un Plan de acțiune central, 
pe minister, iar planurile de desfă
șurare a acestei aotivități din între
prinderi au fost revizuite și lărgite, 
așa îneît eficiența acțiunii să spo
rească. In prezent ne preocupă fruc
tificarea integrală a efectelor eco
nomice suplimentare care se pot ob
ține prin organizarea științifică a 
producției și a muncii. Spun aceas
ta, deoarece aproximativ un sfert 
din măsurile preconizate în studii nu 
s-au aplicat încă, fructificarea lor 
fiind condiționată de anumite efor-

,.Tractorul" din Brașov, de Uzina de 
piese auto-Colibași — în raționaliza
rea și mecanizarea transporturilor 
interne, de întreprinderea de unelte 
și scule Brașov — în îmbunătățirea 
organizării și aprovizionării tehnico- 
materiale a locurilor de muncă, de 
uzinele „Grivița roșie" și „23 Au
gust" din București — în restructu
rarea organizatorică a întreprinderii 
și sistematizarea unor secții, să fie 
extinsă cît mai curînd în toate uzi
nele constructoare de mașini.

— Sîntem informați că în u- 
nele întreprinderi, după aplica-

Trustul de exploatare, transporturi 
și industrializare a lemnului din Tg. 
Mureș a luat ființă recent — la 
1 martie a.c. Evident, el are multi
ple probleme de soluționat, prin
tre care cu majuscule se înscrie ne
cesitatea lichidării și prevenirii chel
tuielilor neeconomicoase, această 
sursă de pierderi, de nerentabilitate 
și ineficiență.

— Imediat după cunoașterea sar
cinilor care îi revin, conducerea 
trustului a declanșat o intensă ac
țiune de identificare a sortimentelor 
care s-au realizat cu pierderi în 
anul 1967, în scopul valorificării re
surselor de rentabilizare a lor — ne-a 
spus doctor Gavril Laszlo, șef con
tabil la TETIL Tg. Mureș. Cele șase 
întreprinderi forestiere din județele 
Harghita și Mureș, care dețin o pon
dere de circa 50 la sută în ansam
blul activității trustului, consemnează 
de ani de zile o rentabilitate ridi
cată, avînd pe anul 1968 un plan de 
beneficiu de 110 milioane lei. Totuși, 
în cursul anului trecut, unele din ele 
au produs cîteva sortimente cu pier
deri. Este cazul întreprinderii din 
Gheorghieni, cu 4 sortimente neren
tabile, ceea ce înseamnă pierderi de 
peste 1 milion lei.

— Cum s-a procedat pentru evi
tarea în 1968 a acȘștor pierderi P

— Eliminarea sortimentelor cu 
pierderi a început, în mod practic, 
o dată cu lansarea și prelucrarea ci
frelor de producție pe anul curent, în 
cadrul planurilor financiare întoc
mite. A rămas o întreprindere fores
tieră, cea din Reghin, cu cîteva sor
timente nerentabile. La indicația Co
mitetului județean Mureș al P.C.R., 
la această întreprindere, în cursul lu
nii martie a.c., s-a elaborat un stu
diu aprofundat, evidențiindu-se re
zerve suplimentare pentru reducerea 
pierderilor planificate.

— Din analizele bancare întreprinse 
de curînd a rezultat că eforturile co
lectivelor de conducere ale întreprin
derilor forestiere amplasate în jude
țele Harghita și Mureș s-au soldat cu 
amplificarea gradului de rentabili
tate — ne-a relatat tov. Andrei Tei
telbaum, inspector la sucursala jude
țeană din Tg. Mureș a Băncii Na
ționale. Aceasta nu înseamnă, însă, că 
unitățile amintite se pot culca pe... 
lauri.

Notînd această apreciere, să adîn- 
cim investigațiile. Ne oprim la stocu
rile supranormative. La întreprinde
rea forestieră Toplița, din totalul 
stocurilor supranormative și cu cir
culație lentă necreditate — de 
3 915 000 lei la 1 iulie 1967 — s-au 
lichidat pe parcurs 3 701 000 lei. Și
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rea unor măsuri valoroase, care 
au dus la obținerea unor rezul
tate bune, s-au înregistrat ele
mente de stagnare in desfășu
rarea acțiunii. Cum considerați 
că pot fi prevenite în viitor a- 
semenea situații î

— Intr-adevăr, spre deosebire de 
uzinele „23 August" și Fabrica de 
mașini-unelte și agregate din Bucu
rești. „Steagul roșu" și „Tractorul" 
din Brașov sau Uzina de construcții 
de mașini-Ileșița — unde căutările 
creatoare continuă în prezent cu vi
goare crescîndă — la Fabrica de 
șuruburi-Brașov, uzinele „Tehno- 
frig“-Cluj, ,,Unio“-Satu Mare și 
„Timpuri Noi“-București au apărut 
semnele unei evidente slăbiri a efor
turilor. Desigur, refluxurile semna
late puteau fi evitate — și aceasta 
depindea în primul rînd de conduce
rile întreprinderilor respective. Ceea 
ce nu trebuie să se piardă nici un 
moment din vedere este că această 
acțiune nu poate fi limitată în timp, 
ci ea trebuie să se desfășoare neîn
trerupt, să țină în permanență pasul 
cu evoluția extrem de dinamică a 
științei și tehnicii contemporane. 
Organele de resort ale ministerului 
vor urmări în viitor cu mai multă 
atenție mersul acțiunii, pentru a se 
preveni orice tendință de disconti
nuitate. în orice caz, imDortant este 
ca tot ceea ce s-a obținut pînă acum 
să fie considerat doar un început, ca 
acțiunea să fie continuată cu perse
verență ; cu alte cuvinte, ca în uzine 
să nu se creeze niciodată impresia 
că acțiunea de organizare științifică 
a producției ar fi pe sfîrșite, că ceea 
ce era de făcut s-a făcut, că lucru
rile pot reintra pe făgașul lor obiș- 

snuit, rutinier, ci să fie aduse noi 
perfecționări procesului de produc
ție, să fie descoperite noi rezerve șl 
capacități de producție, să fie găsite 
noi posibilități pentru valorificarea 
superioară a tuturor mijloacelor ma
teriale și resurselor umane existente.

totușî, la 1 ianuarie 1968 ea deținea 
altele, nou create, în valoare de 
3174 000 lei. In majoritatea lor, în 
imobilizări so află importante pro
duse finite, cherestea nelivrată bene
ficiarilor, ceea ce arată că desface
rea producției nu s-a bucurat de 
sprijinul cuvenit al unor organe cen
trale. Mai întîi, la aceasta a contri
buit aprovizionarea nerațională eu di
verse materii prime, materiale și 
piese de schimb ca : sîrmă trasă, în 
valoare de 95 000 lei, piese de schimb 
pentru anumite tipuri de ferăstraie, 
cuțite și altele. De asemenea, tre
buie amintită neasigurarea de către 
direcția generală de aprovizionare și 
desfacere din Ministerul Economiei 
Forestiere și „Export-lemn" a con
tractelor, potrivit specificațiilor, în 
contul a 4 716 m c cherestea răși- 
noase și 500 m c cherestea fag.

Ce implicații au aceste „exhibiții" 
economice și de ce trebuie ele 
curmate pentru a se putea rentabi
liza activitatea tuturor întreprinderi
lor ? Este vorba nu numai de bloca
rea unor fonduri și mijloace circu
lante, dar și de pierderi efective din 
clasări și declasări de materii prime 
și materiale, din locații. Intervine 
însă și o altă cauză.

— Anul acesta, în primele două 
luni -— ne spunea tov. Octavian 
Stoica, inginer șef al întreprinderii 
forestiere Toplița — s-a bheltuit în 
jurul a 1 milion lei din fondul ne
scriptic pentru deszăpeziri.

Milionul de lei a fost irosit în za
dar. Nu s-a îndeplinit planul produc
ției globale și nici al celei marfă. O 
fi fost numai zăpada de vină ? Pen
tru a afla un răspuns am apelat chiar 
la situațiile de la trustul amintit Nu 
înzăpezirea a avut ultimul și cel mai 
greu cuvînt I Au acționat negativ 
nepregătirea din timp, încă de la în
ceputul anului forestier, a stocurilor 
de producție, care trebuiau aduse 
lîngă drumurile de acces. Ca urmare, 
nu s-a putut asigura continuarea 
transportului și nici a operațiilor pri
vind fasonatul și apropiatul lemnu
lui. în asemenea condiții, forțarea 
acestor operații este costisitoare, din 
cauza productivității scăzute, iar stag
nările determinate de lipsa stocurilor 
se reflectă negativ în gradul de uti
lizare a mijloacelor mecanizate. Dar 
lipsa stocurilor tehnice are conse
cințe și asupra costului de manipu
lare și, în special, la rășinoase, al că
ror transport e mai scump cu 20 la 
sută în perioada de iarnă.

...Secvențele prezentate nu au me
nirea de a aduce vreun reproș con
ducerii trustului abia înființat. Dar 
aspectele acestea trebuie înlăturate. 
De pildă, la întreprinderea forestieră 
Reghin — în pofida asigurărilor 
date — produsele cu pierderi nu au 
putut fi eliminate în întregime nici 
în acest an. E drept, în urma studii
lor întreprinse, această întreprindere 
a planificat, pentru 1968, șase sorti
mente nerentabile, cu o pierdere de 
3 139 000 lei, față de 18 produse ne
rentabile din anul 1967. Aceste pier* 
deri se datorează unor cauze „spe
ciale", deosebite de cele amintite 
pînă acum. Cel puțin așa ni s-a spus. 
Ponderea acestora se localizează la 
sortimentul lemn rotund rășinoase 
pentru bușteni, însumînd aproape 
2 milioane lei. Cauzele ? Distanța 
medie de transport, de la 37,84 lan, 
cît era în anul 1963, a crescut la 
43,20 km, amortizarea drumurilor fo
restiere în urma punerii în funcțiune 
a noi trasee amplifieîndu-se de la 
421000 lei la 1 147 000 lei. Conco
mitent, au crescut și cheltuielile de 
întreținere a drumurilor respective. 
Mai intervine și creșterea taxei fo
restiere — toate acestea contribuind, 
așa cum se justifică, la nerentabili- 
tatea sortimentului lemn rotund ră
șinoase și a derivatelor lui.

Deci, asemenea probleme nu pot fi 
soluționate doar de trustul amintit. Se 
pare că conducerea lui este ferm 
hotărîtă să lichideze pierderile. Pen
tru aceasta, se cere și intervenția Mi
nisterului Economiei Forestiere, care, 
în primă urgență, ar trebui să asigura 
unele piese de schimb necesare anu
mitor tipuri de ferăstraie, rezolvarea 
chestiunilor legate de amortizarea 
drumurilor forestiere, de redistribui
rea diferitelor funiculare devenite 
disponibile. Problemele rentabilizării 
acestor întreprinderi se pot soluționa 
numai prin eforturile conjugate ale 
forurilor de resort, atît do la 
ter, cît și pe plan județean.

Lorand DEAKI
corespondentul „Scînteîlf1?

minis-:
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Planul de manifestări 
tehnico-știintifice pe anul 
în curs al Consiliului Na
tional al Inginerilor și 
Tehnicienilor prevede pen
tru acest prim semestru și 
organizarea unei Consfă
tuiri pe fără a chimiștilor 
analiști, — prima de acest 
fel la noi — în cadrul 
căreia se vor dezbate as
pecte legate de pătrunde
rea automatizării în chimia 
analitică. Ca și fizica, disci
plina chimiei reprezintă una 
din științele fundamentale, 
cu un rol de prim ordin în 
înfăptuirea progresului 
tehnico-științific și econo
mic rapid din zilele noas
tre. Spunînd aceasta am în 
vedere nu numai locul pe 
care îl ocupă astăzi indus
tria chimică în lume, dar 
mai ales contribuția pe 
care chimistul o are la des
fășurarea majorității acti
vităților în laboratoare ca 
și în întreprinderi. Astfel, 
pe lîngă obișnuitele rezul
tate ale cercetării — pro
cese perfecționate sau ma
teriale noi, specifice epocii 
noastre — chimia participă 
și Ia desfășurarea zilnică a 
activității prin efectuarea 
unui impresionant volum 
de operații de analiză și 
control. Sub acest ultim as
pect se remarcă în mod 
deosebit tocmai această 
complexă ramură a ei, chi
mia analitică — ce se 
ocupă în principal cu stu
diul proprietăților analiti
ce ale diverselor substanțe 
(aciditate, bazicitate, sta
bilitatea combinațiilor com
plexe sau solubilitatea pre
cipitatelor etc.) precum și 
cu stabilirea compoziției 
cantitative și calitative a 
diverșilor compuși, orga
nici sau anorganici.

Amploarea și ritmul de 
dezvoltare a științei și pro
ducției contemporane au 
făcut ca în ultimele de
cenii colectivele de chi- 
miști analiști din labora
toare și întreprinderi să 
devină mai numeroase, 
mai puternice, prin spori
rea continuă a numărului 
de specialiști care le com
pun. Se reflectă aici nu 
numai sporirea considera
bilă a numărului și impor
tanței acestor lucrări in
dispensabile activităților 
actuale, dar și încercarea 
de a depăși limitele meto
delor clasice folosite, care 
nu mai corespund în mare 
măsură nevoilor nici sub 
aspectul ritmului de efec
tuare a lucrărilor, nici 
sub cel al aprofundării și 
exactității rezultatelor. Să 
ne gindim de pildă la nu
meroasele substanțe noi fo
losite astăzi, așa cum sînt 
cele de înaltă puritate 
(substanțe spectral pure 
superpure) ce presupun pro
cedee mult mai profunde și 
mai complexe de studiu. De 
asemenea, creșterea conti
nuă a volumului acestor lu
crări creează și situația cînd 
un mare număr de specia
liști cu pregătire superioară 
se ocupă în principal cu e- 
fectuarea zilnică a acelorași 
operații, rutiniere și obo
sitoare, ceea ce îi împie
dică să aibă în vedere și 
preocupări de creație în 
domeniul lor de speciali
tate.

Sînt cîteva din conside
rentele care au determinat 
sporirea interesului pentru 
automatizarea acestor ope
rații, ca singura cale rezo
nabilă și perfect posibilă 
astăzi. Astfel, pentru în
ceput atenția s-a îndrep
tat spre automatizarea 
operațiilor efective. Utili
zarea unor utilaje automa
te de înaltă tehnicitate 
(microscoape electronice, 
spectrografe de masă, gaz- 
cromatografe, spectrofoto- 
metre etc.) a permis o ri
dicare substanțială a rit
mului de efectuare a ana
lizelor și a nivelului aces
tora; pe această cale au 
fost puse în evidentă cu 
mare exactitate nu numai 
proprietăți noi, dar s-au 
putut sintetiza chiar sub
stanțe necunoscute în tre
cut. Mai rămînea însă de 
modernizat și etapa inter
pretării rezultatelor care — 
chiar și în această primă 
etapă a automatizării — 
rămînea mai departe în 
sarcina specialiștilor, deci 
încărcată de subiectivism 
uneori pasibilă de eroare, 
în prezent există veritabile 
microagregate care tind să 
preia un număr cît mai 
mare din atribuțiile spe
cialistului, acestuia rămî- 
nîndu-i în mare măsură 
sarcina de a crea noi me
tode, superioare, de a 
adînci anumite aspecte noi 
etc. Firește, spunînd aceas
ta am în vedere situația 
care se manifestă în pre
zent pe plan mondial, unde 
numărul aparaturilor de a- 
cest gen se află într-o ra
pidă creștere și perfecțio
nare.

Ce performanțe concrete 
oferă în prezent aceste „mi- 
croagregate"?. Cred că pen
tru început ar trebui să de
numim cîteva asemenea in
stalații automate complexe:

cuantometre, spectrofoto- 
metre automate în ultra
violet și infraroșu și altele. 
Unele dintre ele sînt ca
pabile să analizeze o probă 
din punctul de vedere a 
peste cincizeci de parame
tri, să ofere rezultate care 
altădată presupuneau tre
cerea a zile și săptămîni 
în numai cîteva minute, să 
înceteze de la sine o lu
crare dacă proba nu esta 
corespunzătoare sau în sis-

ră a întregului potențial de 
aparate automate de ana
liză. Căci, există un mare 
decalaj între dotarea cu a- 
parate automate de analiză 
a laboratoarelor uzinale și 
cea a institutelor de învă- 
țămînt superior. Aceasta 
are ca efect însăși pregă
tirea insuficientă a viito
rilor specialiști. Așa se ex
plică de ce atunci cînd 
ajung în producție, aceștia 
nu pot să folosească apa-

Automatizarea
in cercetarea

sporește
potențialul de
nvestig ație

prof. dr. docent Grigore POPA
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temui său de funcționare 
s-a produs vreo defecțiune, 
să urmărească în paralel 
zeci și zeci de probe și să 
dea în cazul fiecăreia re
zultatul la fel de rapid și 
de exact.

Dar, pentru a fi mai con
vingători 
astfel de 
dovedesc 
perioare 
Astfel, la Uzinele Neferal 
din Capitală funcționează 
spectrofotometre automate 
policromatoare, care efec
tuează în numai trei mi
nute probe extrem de 
complicate ; iar la Institu
tul de cercetări pentru me
tale neferoase 
există un aparat 
pentru absorbție 
(UNTCAM), care 
analizarea concomitentă a 
32 de probe cu schimbarea 
automată a acestora, pre
cum și analizarea fiecăreia 
din punctul de vedere a 
65 de elemente ; această in
stalație se remarcă în a- . 
celași timp și orintr-o 
mare selectivitate. De ase
menea, dacă analiza gaze
lor de furnal prin metoda 
clasică dura pe puțin o oră. 
folosindu-se instalațiile ac
tuale de gaz-cromatografie 
ea este realizată în numai 
c;rca cinci minute și cu o 
exactitate deosebită.

Un alt aspect legat de 
Introducerea acestor apa
raturi este și larga lor uti
lizare la controlul automat 
curent al calității produc
ției. In fapt, cromatogra- 
fele actuale nu mai 
teaotă" manifestarea 
eventuale dereglări 
nroduse rebutate, ci 
în momentul în care apare 
o defecțiune ea este reme
diată din mers. Cuplate la 
sisteme de diriiare a pro
ducției (calculatoare) anali- 
zoarele industriale automa
te de pildă se dovedesc a 
fi ..supraveghetori" de ne- 
denășit ai calității produc
ției. Și în tara noastră 
ex’stă un asemenea con
trol cbimico-analitic al 
producției la instalația de 
st.iren a Combinatului pe
trochimic 
Gheorghe 
sau la unele importante li
nii de producție de la 
combinatele siderurgice de 
la Fesița și Hunedoara. 
Tendința pe pian mondial 
este de a se tre^e într-o 
tot mai mare măsură de 
la ghidare la reglarea au
tomatizată.

Consider însă ca o 
faptul că nu există 
tuație centralizată a 
ratelor automate de 
liză existente în diferite la
boratoare și întreprinderi 
din tară. Cunoașterea 
exactă a dispunerii aces
tora va elimina suprapu
nerile existente în contrac
tarea lor și va face posi
bilă, în același timp, o pla
nificare riguroasă a anali
zelor. ceea ce va avea drept 
rezultat folosirea superioa-

să ne referim la 
instalații care își 
rezultatele lor su
in țara noastră.

și rare 
automat 
atomică 
permite
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dm orașul 
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teatre
O Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) ! 
Concert de muzică populară românească susți
nut de orchestra .,Barbu Lăutaru". Dirijor : 
Nicu Stănescu — 20.
© Opera română : Spărgătorul de nuci — 11, 
Bal mascat — 19,30.
© Teatrul de stat de operetă : Singe vlenez — 
10,30, Țara surîsului — 19,30.
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Co
media) : Heidelbergul de altădată — 10, Regina 
de Navara — 15, Romeo și Julieta — 19,30, (sala 
Studio) : O femele cu bani — 10, Castlliana — 
15, Topaze — 19,30.
© Teatrul de Comedie : Troilus și Cresida — 20. 
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din 
Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : Iulius Cezar — 
10, D-ale carnavalului — 15, Livada cu vișini — 
20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Sfîntul 
Mitică Blajinu — 10, Comedie pe întuneric — 
16; 20.
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lo
vitura — 10, Henrlc al IV-lea — 15,30, Casa ono
rabilă — 19,30, (sala Studio) : Ctnd luna e al
bastră — 10,30, Jaguarul roșu — 16; Absența u- 
nul violoncel — 20.

ratura modernă cea mai 
indicată pierzîndu-și mult 
timp pînă o cunosc și se 
familiarizează cu ea. Pen
tru a contracara o astfel de 
situație am încercat de 
multe ori să stabilim con
tacte directe cu laboratoa
rele uzinale în sensul efec
tuării practicii în produc
ție a studenților din ultimii 
ani la astfel de centre do
tate corespunzător. Cu 
toate acestea rezultatele 
nu

corespunzător. 
acestea 

au fost cele scontate

întîmpinînd deseori refu
zuri și limitîndu-ne, din a- 
ceastă cauză, doar la soli
citarea de la diverse în
treprinderi de aparaturi 
uzate-moral.

Cred că ar fi utilă ex
tinderea colaborării între 
laboratoarele uzinale și in
stitutele de țnvățămînt su
perior prin schimb de spe
cialiști, fapt care se va 
materializa prin cunoaște
rea mai bună a posibilită
ților existente în acest do
meniu. în acest sens, ca o 
formă de legătură ar fi în
săși organizarea unor 
cursuri de specializare 
chiar în incinta laboratoa
relor uzinale, pentru cei ce 
lucrează la diverse auto
mate de analiză.

De asemenea, în cadrul 
cursurilor de chimie ana
litică din facultăți ar tre
bui introduse cîteva lecții 
de automatizare în chimia 
analitică pentru a familia
riza pe viitorii specialiști 
atît cu problemele teoreti
ce cît și cu cele practice 
pe care le ridică acest do
meniu. S-ar înlătura astfel 
și tendințele oarecum re
fractare ale conducătorilor 
laboratoarelor uzinale în 
ceea ce privește efectua
rea practicii în producție a 
studenților cu această apa
ratură.

Un pas important îl va 
constitui desigur și apro
piata Consfătuire pe țară 
a chimiștilor analiști avînd 
ca temă „Automatizarea 
în chimia analitică" (pro
gramată să se desfășoare 
între 24—25 mai a.c.) avînd 
ca scop cunoașterea exac
tă a stadiului în care se 
află problemele legate de 
analiza automată în uzinele 
și combinatele chimice din 
tara noastră. Cu această 
ocazie se vor prezenta și 
unele lucrări originale pri
vind determinări curente 
cu ajutorul aparatelor au
tomate de analiză, referate 
de ansamblu asupra pro
blemei automatizării în 
chimia analitică și chiar a- 
parate moderne de ana
liză etc.

Este un început pe care-l 
dorim a fi încununat de 
succes, și mai ales com
pletat de o activitate mul
tiplă, a tuturor factorilor 
interesați și în primul rînd 
a chimiștilor analiști. Pe 
această cale se vor crea, 
cred, noi posibilități în 
ceea ce privește valorifi
carea superioară a unor a- 
paraturi moderne de cea 
mai mare însemnătate 
implicit ridicarea 
unor importante 
de specialiști.

și 
pregătirii 
categorii

„FRAGII
„Fragii sălbatici” se numă

ră printre creajiile cele mai 
reprezentative ale lui Ing
mar Bergman. Autor a peste 
30 de filme (dintre care doar 
unul a fost prezentat la noi, 
și nu foarte semnificativ : 
„Voi fi mamă”) ilustrul ci
neast suedez și-a cîștigat no
torietatea datorită originali
tății interioare a operei sale 
de o mare acuitate dramatică 
și psihologică. Sensul tragic 
al existenfei, sentimentul în
străinării domină creafia lui 
Bergman, puternic influențată 
de tradiții ale prozei și dra
maturgiei scandinave. Critica 
cinematografică este împărți
tă : îl adulează fără rezerve 
sau, dimpotrivă, este reticen
tă fată de filozofia și chiar 
fafă de maniera multora din
tre filmele pe care le-a sem
nat. Dar chiar dacă opera lui 
Ingmar Bergman este contra
dictorie și poate suscita con
troverse, autorul „Fragilor 
sălbatici" este și rămîne o 
personalitate proeminentă și 
unică în felul ei a filmului 
contemporan, unul dinfre cei 
mai consecvenți și mai pro
funzi cercetători ai naturii u- 
mane.

Meditație asupra viefii și a 
morfii, filmul „Fragii sălba
tici", realizat în 1957, prile
juiește o primă confruntare 
concludentă a publicului nos
tru cu arfa atît de frecvent 
discutatului cineast. O întîr- 
ziere de programare de loc 
justificată, cu atît mai mult 
cu cît „Fragii sălbatici" nu 
este un film inaccesibil; chiar 
dacă astăzi limbajul folosit 
în „Fragii sălbatici" pare, 
poate, mai pujin „nou", cred 
că efortul de descifrare pe care 
arta lui Bergman îl cere din 
partea spectatorilor n-ar fi 
constituit nici cu ani în urmă 
un obstacol de netrecut în 
drumul filmului spre sensibili
tatea și inteligenta publicului. 
In sala de cinematograf — în 
pofida condițiilor rudimen-

© Teatrul Mic : Baltagul — 10,30, Doi pe un ba
lansoar — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero la purtare 
— 9,30, Năzdrăvăniile Iul Păcală — 15.
© Teatrul evreiesc de stat : Matineu literar — 
11, Ivanov — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victo
riei) : Ileana Sînzlana — 11, (sala din str. Aca
demiei) : Vrăjitorul din Oz — 11.
© Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Sa
voy) : Ca la Tănase — 19,30. (sala Victoria) : 
Varietăți ’6S - 19,30.
O Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Adam șl 
Eva, la revistă — 19,30.
ț> Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sin
dicatelor : Cu picioarele pe pămînt — 20.
© Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din 
Moscova — 16.30: 20.

cinema
© Eddie Chapman, agent secret : PATRIA — 9; 
12; 15; 18; 21.
© Sînt și eu numai o femele : REPUBLICA 
(completare Intre două bombardamente) — 9,30: 
11,45; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
© El Dorado : LUCEAFĂRUL — 9; 11,45; 14.30;

în activitatea
de masă

î

Activitatea de răspîndire a cunoș
tințelor științifice prin instituțiile 
culturale de la orașe si sate, am
ploarea mișcării artistice de amatori 
oferă multiple posibilități de cate
gorică afirmare a inițiativei organi
zatorilor vieții culturale.

Cu toate acestea, o analiză pe o 
perioadă mai îndelungată a activității 
unor cluburi, cămine culturale și case 
de cultură relevă doar o timidă încer
care de a conferi programului de ma
nifestări o eficiență determinată de 
cerințele și interesele actuale ale pu
blicului. Este întîmplătoare investi
garea științifică, sociologică a uni
versului de preocupări, interese și 
preferințe ale oamenilor. în raport 
cu vîrsta și profesia lor. care ar tre
bui să constituie de fapt premisa și 
justificarea organizării manifestări
lor cultural-artistice. „Domnește 
încă, 
turali — afirma Florian 
spector la Comitetul de 
tru Cultură și Artă — o 
comodă, rutinieră, asupra 
programului cultural, vizînd datele 
calendaristice și preluarea întocmai a 
unor indicații de principiu, generale, 
fără a fi concretizate, adaptate spe
cificului local. Se discută insistent 
despre necesitatea diversificării ac
țiunilor la unitățile culturale, dar 
aceasta nu se poate realiza atîta 
vreme cît nu este rezultatul unei 
cunoașteri profunde a cerințelor de 
educație și instruire, pe baza stu
diului atent, permanent, sistematic 
al acestora".

Cercetînd, cu cîtăva vreme în 
urmă. planurile de muncă ale 
căminelor culturale din comunele 
Văleni, Ghermănești și Averești — 
județul Vaslui, localități cu profil 
economic și spiritual deosebit, cu 
tradiții culturale proprii, am con
statat că ele erau identice. Mai mult, 
obiectivele pe care le însumau erau 
reluate la fiecare cămin cultural de 
la un trimestru la altul. Viata cul
turală a mai multor comune a fost 
adusă, așadar, la același numitor, 
șablonizată, în neconcordantă cu ce
rințele predilecte și specifice ale lo
cuitorilor.

Cu toate că s-a renunțat în bună 
măsură la practica trimiterii de con
ferințe si alte acțiuni „de-a gata", 
pentru toate 
rale din tară.

în suficientă măsură formularea u- 
nor teme și organizarea unor ma
nifestări cultural-artistice izvorîte 
din realitățile imediate și concrete, 
cu aportul intelectualilor localnici. Se 
manifestă încă un spirit funcționăresc 
de a concepe desfășurarea activității 
culturale. Gheorghe Florea, membru 
în Biroul executiv al Consiliului mu
nicipal al sindicatelor-București, ne 
relata că „sînt directori de cluburi 
care înțeleg îndrumarea ca pe o
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cultural-artistice.
în rîndul unor activiști cul- 

Banc, in- 
Stat pen- 
concepțîe 
alcătuirii

instituțiile cultu- 
nu se remarcă

salvare a lipsei lor de preocupare și 
îndrăzneală, solîcitînd consiliului să 
le indice pînă și titlul acțiunilor pe 
care trebuie să le inițieze. Este 
urmarea unei perioade de „dădă
ceală" abuzivă, care subordonase oa
recum personalitatea creatoare a ac
tivistului cultural, diminuîndu-i răs
punderea pentru propria sa muncă. 
De aceea, esențial mi se pare a fi 
tocmai investirea activiștilor cultu
rali cu o mare încredere și răspun
dere fată de oamenii cu care vin 
în contact nemijlocit".

Aceasta ar determina din partea 
lor si o mai mare receptivitate fată 
de inițiativele colegilor din celelal
te colțuri ale tării, pentru a le pre
lua și valorifica, grefîndu-le pe. ex
periența și necesitățile proprii. In 
județul Bihor, la cîteva seminarii cu 
activiștii culturali, s-a dezbătut pro
blema studierii științifice a cerințe
lor culturale ale publicului. S-a ob
servat cu acest prilej interesul deo
sebit pe care-l manifestă directorii 
căminelor culturale, bibliotecarii, 
cercurile cele mai largi ale inte
lectualității satului pentru investi
garea sociologică menită să stabi
lească profilul tematic și metodolo
gic al activității culturale. în ora
șul București o asemenea investi
gație s-a și desfășurat, de către Co
misia de răspîndire a cunoștințelor 
științifice, cu care prilej 
iveală necesități urgente

SĂLBATICI"
aletare de vizionare 

sălii „Central” — publicul 
urmărește pasionat criza de 
conștiință a septuagenarului 
profesor Borg, este prins în 
angrenajul acestei dezbateri 
filozofice despre sensul exis
tenței.

Rechizitoriu artistic 
cit 
nat 
lui,

impli-
poate neintentio- 
adresa egoismu- 
însingurării, fil

are re-

Ș'
la
a

mul „Fragii sălbatici 
zonanfe în conștiinfă fiecărui 
om. Pentru că în viafa fie
cărui om se ivește, mai de
vreme sau mai tîrziu, momen
tul confruntării cu sine însuși,
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au ieșit la 
de rease-

zare a tematicii, de diversificare a 
modalităților de expresie, de urmă
rire mai atentă a mutațiilor pozi
tive produse în spiritualitatea pu
blicului de variate categorii. La casa 
de cultură din Caracal, la cîteva 
cămine culturale din preajma ora
șelor Alexandria, Piatra Neamț. Hue
din s-au întreprins cercetări asemă 
nătoare, beneficiind si de aportul u- 
nor sociologi. Deși asemenea iniția
tive au fost popularizate prin presa 
de specialitate („Îndrumătorul cul- 

in 
și 
să
a-

bări ce-i năpădesc con
știința, visele care-l 
runcă-în trecut. Pe ecran, a- 
ceste episoade — delimi
tate de cele petrecute la 
timpul prezent doar prin 
schimbarea intensității lu
minoase a imaginii — au 
o acuitate cu totul ieșită din 
comun ; Borg, cel de azi, 
este martor ■ pasiv al unor 
momente urîfe ale vieții sale, 
se revede egoist, indiferent 
față de soția sa, se revede 
nepăsător, cinic, meschin. 
Visele — așa cum le înfăți
șează Bergman — sînt nu e- 
vocări edulcorate, ci șocuri,

cronica fi
al unui bilanț al propriei exis
tențe. în cazul profesorului 
Borg, această confruntare are 
un relief aparte, deoarece 
destramă iluzia de echilibru 
a unei vieți împlinite. Pre
sentimentul morții, sau poate 
reflecțiile determinate de în
cununarea activității sale cu 
titlul de „doctor Honoris 
Causa", sau incidentele de 
pe parcursul unei singure 
zile, sau toate laolaltă, îl fac 
pe bătrînul profesor să re
trăiască întîmplări din tine
rețe, împrejurări de mult ui
tate. Bergman întrețese pre
zentul cu amintirile eroului 
său, cu ceea ce profesorul 
Borg numește „vise ciudate", 
explicînd mecanismul psiho
logic al neliniștii pe care o 
exprimă de-a lungul întregu
lui film — cu o bogăție de 
nuanțe și cu o gradație ma
gistrală — actorul Victor 
Sjostrom, interpretul rolului 
principal.

Coșmarurile lui Borg, tra
versate de obsesia apropierii 
sfîrșitului, sînt însoțite de în
trebări fundamentale despre 
ce înseamnă „a trăi", între-

a-

obsesive coborîri în timp. 
Acum, Borg ar vrea poa
te să retrăiască altfel o îm
prejurare ori alta, dar tim
pul nu poate fi dat înapoi. 
Și atunci ar vrea să trăiască 
în afara Timpului, a timpului 
ireversibil, încremenit pen
tru el ca ceasornicul fără mi
nutare 
agitat, 
parfin 
Borg, 
ceastă 
lui. Bătrînului 
rămîne numai clipa prezen
tă și un sentiment dureros al 
singurătății, și întrebările, 
neliniștile sale, sau detașarea 
resemnată din final. Și întîm- 
plările diurne, 
întrefine și 
parcă procesul 
al profesorului
nora lui (feminină și deosebit 
de naturală în întruchiparea 
actrifei Ingrid Thulin) îi spu
ne adevăruri usturătoare des
pre egoismul pe care-l as
cunde 
băfrîn
priul său fiu afișează un dis
preț monstruos fafă de viafă,

care-i tulbură somnul 
Trecut și viitor îi a- 
la fel de pujin lui 
confundîndu-se în a- 
încremenire a timpu- 

profesor îi

al căror sens 
„comentează" 
de conștiinfă 
Borg ; chiar

chipul său de 
cumsecade ; pro-

17,15; 20, BUCUREȘTI — 8; 10,30; 13; 15.30; 18,15; 
21.
® Topkapl : MELODIA — 8,45; 11; 13,30; 16; 18,30; 
21, MODERN - 9,30; 12,15; 15,30; 18,15; 21.
© Eu, eu, cu... și ceilalți : CAPITOL — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18.30; 21.
© Fragii sălbatici ; CENTRAL (completare Cîn- 
tece în lemn) — 9; 11 15; 13,30; 16; 18,30; 21.
© Praștia de aur : FESTIVAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 21, FEROVIAR — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,15; 20,30.
® Pentru cîțiva dolari în plus : VICTORIA — 
9,15; 12; 15; 18; 20,45, TOMIS — 9; 11.45; 14,30; 18; 
20,45, FLOREASCA — 9,30; 12; 14.30; 18; 20.30. 
FLAMURA - 9; 12; 15; 18; 20,45.
© Tom și Jerry : DOINA (completare Fuga Duș- 
căi) — 9; 10,30; 12; 13.30; 16: 18,15; 20,30, BUCEG1 
(completare Dușca) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15.
O Noul locatar : BUCEGI (completare In Egip
tul nou) — 20,30.
© Valetul de pică : UNION — 10; 15,30; 18; 20,30, 
CRINGAȘI (completare Salut, Kenya !) — 15,30: 
18; 20,30.
o Răpirea fecioarelor : GIULEȘTI (completare 
Flori pentru litoral) — 10; 15,30; 18; 20.30, GRI- 
VIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
© Apă curativă : EXCELSIOR (completare Ori
zont 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.
© Capcana : BUZEȘTI (completare Gustav știe 
mai bine) — 15,30; 18; 20,30.

pe drum au 
deplorabilă

iar soții întîlniți 
o comportare 
sub raport uman. Doar pre
zența celor trei tineri expan
sivi, cunoscuți întîmplător, 
sugerează și o altă dimensiu
ne, optimistă, a existenței ; 
ei completează — contrastant' 
— peisajul uman trist și de
zolant al filmului, întă
rind mesajul în ese'nță ge
neros al meditației filozo
fice din „Fragii sălbatici11.

Operă de antologie, fil
mul îndeamnă la reflecții care 
depășesc limitele aparente 
ale mesajului lui Bergman. 
Cineastul dezvăluie intransi
gent urîțenia unor existențe, 
în numele unui ideal de 
frumusețe etică afirmat 
cu pasiune în subfextul fil
mului său. Construcția acestui 
film, introspecțiile, simbolurile 
la care apelează realizatorul 
slujesc nemijlocit intențiile 
lui Ingmar Bergman. El re
pudiază gratuitatea de lim
baj, regizorul nu îl supralici
tează pe scenarist, în țesătu
ra complexă a filmului fieca
re detaliu este la locul său, 
reliefează sensuri adînci și 
creează atmosfera care con
vine diferitelor momente ale 
povestirii. Se conturează ast
fel un al doilea profil — lăun
tric și profund tragic — al 
eroului principal, omul res
pectabil, venerat și invidiat 
de semenii săi, dar frămîntaf 
de conștiința propriilor sale 
vini față de oamenii care-l 
înconjoară.

In ce privește progra
marea filmului la cine
matograful „Central", de
sigur că prezentarea sa pe 
ecranul unei săli specializate 
ar putea însemna un omagiu 
meritat. Cu condiția însă ca 
sala respectivă să întrunească 
cel puțin calitățile elemen
tare (de vizibilitate și de a- 
custică) necesare oricărui ci
nematograf, și mai ales unuia 
„de artă".

tural") nu sînt indicii ca 
mod operativ activiștii culturali 
factorii de îndrumare a acestora 
fi luat măsuri pentru extinderea .. 
cestei practici de fundamentare' ști
ințifică a conținutului șl formelor 
culturii de masă. Ce se așteaptă ? Nu' 
este vorba aci de obișnuința de a 
nu întreprinde nimic „ieșit din co
mun", fără indicații prealabile ?

Aprecierea calitativă a actului de 
cultură trebuie să depășească pri
matul statistic, operînd cu criterii 
de eficientă. E necesar ca instituțiile 
culturale de la orașe și sate să fie 
considerate nu numai ca mijloace de 
difuzare a valorilor culturale, ci și, 
(ba chiar în primul rînd) locul unde 
masele de oameni ai muncii se a- 
firmă creator și multilateral în do
meniul vieții spirituale, într-un per
manent proces de educație și, mai 
ales, de autoeducație. De altfel, toc
mai prin aceasta instituțiile cultu
rale de masă își definesc structura 
proprie, caracteristică, în ansamblul 
tuturor celorlalte instituții și mii- 
loace de educație și cultură. în acest 
context trebuie înțeleasă moderniza
rea activității culturale de masă, fără 
să ne rezumăm, cum se crede adesea, 
la dotarea cu televizoare, radiouri, a- 
parate de proiecție, discuri etc.

Dacă prin sistemul lor organiza
toric. comitetele de cultură si artă, 
organele teritoriale ale sindicatelor 
acționează pe baza principiului co
lectiv de lucru, la nivelul cămine
lor culturale, cluburilor și caselor 
de cultură, un astfel de principiu a 
fost abandonat, cu toate că, formal, 
aceste instituții sînt conduse de con
silii de conducere. Practic însă în
treaga activitate este lăsată sau și-o 
asumă doar activiștii salariat! a că
ror grijă se îndreaptă de preferință 
către acțiunile care reprezintă sar
cini directe venite pe plan central 
sau județean. Cunoaștem cazuri cînd 
din dorința de „a ieși bine la ra
port" în fața organelor de control 
și îndrumare superioară, nu în fața 
oamenilor, a publicului, se transcriu 
în registrul de evidentă acțiuni fic
tive, altele care au eșuat sau nu au 
avut nici o eficientă. Diferitele con
cursuri. prea multe și fără o fina
litate decisivă, duc la înfiinta-ea 
peste noapte a unor formații artistice 
menite doar să „îmbogățească" nu
mărul echipelor participante.

Evident, inițiativa, ca în orice do
meniu. presupune și în sectorul cul- 
tural-educativ și artistic de masă 
îndrăzneala experimentării și. după 
aceea, generalizarea rezultatelor po
zitive. Cîteva experiențe se încear
că : la Negrești-Bacău s-a apelat la 
„fiii satului", oameni calificați, cu 
funcții de răspundere, intelectuali, 
care lucrează în Capitală sau în 
alte orașe ale tării, pentru a spri
jini viata culturală a satului; în ca
drul Universității populare din Ti
mișoara, la un curs dedicat tinere
tului s-a propus înființarea unui ca
binet unde, pe rînd, juriști, medici, 
psihologi și pedagogi să răspundă 
individual unor întrebări, unor pro
bleme personale ale tinerilor.

Inițiativa în domeniul culturii de 
masă își face încă anevoie drum, 
iar în unele locuri întîmpină chiar 
obstacole neprevăzute.

La Brașov s-a înființat la clubul 
Uzinei de autocamioane un club-bar. 
pe care apoi l-a desființat pre
ședintele sindicatului, întrucît „nu 
primise sarcină să-1 înființeze". în ia
nuarie 1967, Comitetul sindicatului lu
crătorilor din justiție din Ploiești, sub 
îndrumarea directă a forurilor lo
cale de partid, a initiat un spec- 
tacol-proces în sprijinul efortului co
mun pentru consolidarea familiei. I 
sporirea responsabilității părinților. 
Ideea a fost susținută cu entuziasm 
de întreg colectivul lucrătorilor din 
justiție. După îndelungi și migăloa
se repetiții, după un spectacol la 
Boldești în fata a 800 de petroliști, 
care a suscitat dezbateri etice aprin
se. inițiativa a trebuit să-și înce
teze scurta existentă deoarece foru
rile judiciare au interzis apariția 
procurorilor si judecătorilor în spec
tacol pe motiv că „aceasta le-ar 
știrbi autoritatea".

în noua lor structură, comitetele 
județene de cultură și artă, prin în
treaga lor muncă, pot determina o 
optică inedită asupra conținutului și 
modului de desfășurare a activității 
culturale. Fundamentarea sa științifică 
se poate însă realiza numai pe baza 
unei largi inițiative a organizatorilor 
vieții cultural-artistice, care să co
respundă perfecționării și îmbunătă
țirii calitative a activității din toate 
domeniile vieții noastre sociale.

D. COSTIN

Anchetă realizată de Octa
vian NICA, Lucia BOGDAN, 

Teodor GHEORGHIU

© Eroii de la Telemark : DACIA — 8,30—15,30 în 
continuare; 18,15; 20.45, LUMINA — 9,30; 12,15; 
15,15; 18; 20,30.
O Leul african : UNIREA (completare Naică 
pleacă la București) — 15,30; 18; 20,30, LIRA 
(completare Cel doi ursuleți) — 16; 18; 20.
© Am întîlnit țigani fericiți : VITAN (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 15.30: 18; 
20,30, PACEA — 15,45; 18; 20,15.
© Cele trei nopți ale unei iubiri : MIORIȚA 
(completare Flori și insecte) — 9; 11,15; 13.30; 
15,45; 18; 20,30.
© Două bilete la matineu : POPULAR (comple
tare Atențiune, ciuperci !) — 15,30; 18; 20.30.
© Cu toată viteza, înainte ! : AURORA (comple
tare Pepite) — 9; 11,15; 13,30; 15.45; 18; 20,30.
© O lume nebună, nebună, nebună : ARTA — 
8—14 în continuare ; 17; 20.15.
© Jocuri neschimbate : MUNCA (completare 
Lupta internă a speciilor) — 16; 18; 20.
© Blestemul rubinului negru : MOȘILOR (com
pletare O întîmplare rară) — 15,30; 18; 20,30.
S Muzicantul : VOLGA (completare Orizont ștl- 

ițific nr. 2/1968) — 10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45. 
© Post-sezon: DRUMUL SĂRII — 11; 15; 17.30; 20. 
© Profesorul distrat : PROGRESUL — 15,30; 18. 
© Doctorul Aumădoare : COTROCENI (comple
tare Orizont științific nr. 1/1968) — 15,30; 18; 20.30. 
o Escroc fără voie : FERENTARI (completare 
Orizont științific nr. 12/1967) - 15.30; 18; 20,30. 
© O sută unu dalmațieni : VIITORUL (comple
tare Nălcă și veverița) — 15.30; 18; 20,30.

■------------------------—I

t y I
9.00 — Ora exactă

— Cum va fi vremea 7
9,02 — Gimnastica de înviorare. •
9,10 — Emisiune pentru copii șl tine- . 

retul școlar :
— Ex-terra '68. I
— Meteor XL-5. •
— La șase pași de o excursie. ■

10.45 — Emisiunea pentru sate.
12.15 — Concert simfonic,
15,00 — Fotbal. >

Progresul—Rapid; Steaua—Dl- >
namo București. Transmisiune 
de la Stadionul 23 August. J

18.45 — Muzică populară românească. •
19.15 — Desene animate. ■
19,30 — Seară de balet.

Transmisiune de la Sofia.
19,50 — Telejurnalul de seară. *
20,00 — Documente de piatră: „Dru- ■ 

beta".
20.15 — „Primăvara la Timișoara" —

spectacol muzical-coregrafic. ■
21.15 — Film artistic : „Corăbiile a

lungi".
23.15 — Telejurnalul de noapte.
23,25 — Telesport. 1
23.40 — închiderea emisiunii. t

Scriitori 
români 
A m 
colecția 
„Lyceum"

Fără îndoială că apariția unei co
lecții de masă, de natura colecției 
„Lyceum", eia necesară astăzi, 
din toate punctele de vedere. Mai în- 
tîi, gradul ridicat al percepției este
tice, dezvoltată ascendent în liceele 
noastre, implică folosirea unui in
strument de lucru adecvat. O fină în
țelegere a literaturii de către masele 
de adolescenți însetați de cultură se 
poate realiza numai printr-un instru
ment de lucru corespunzător. Textul, 
deci punerea în contact direct cu 
opera, devine în mod implicit un 
drum eficient de parcurs spre o 
orientare estetică justă. Astfel, iniția
tiva Editurii Tineretului de a lansa 
o asemenea colecție reprezintă un act 
de cultură ce își are înainte de toate 
o justificare utilitară. însă literatura 
ce trebuie șă contribuie la formarea 
sensibilității artistice a celor ce ur
mează școlile de cultură gene
rală îșj cere mai ales o jus
tificare valorică. Orice colecție li
terară se vrea în primul rînd un do
cument antologic, care să-și reven
dice existența în fața timpului. Or, 
colecția „Lyceum" în mod esențial 
ar trebui să reprezinte conturul po
sibil al unei vîrste clasice a litera
turii române. Chiar și atunci cînd se 
editează literatura actuală, este ne
cesar ca acest lucru să se facă în 
perspectiva acestui criteriu. Desigur 
că numai așa s-ar putea evita im
presia pe care o poate lăsa deocam
dată (după aproape 30 de apariții), 
anume că ea pare să dubleze într-un 
fel colecția „Biblioteca pentru toti". 
Spunem aceasta deoarece criteriul 
selectiv trebuie să apară de o mai 
mare stringență în acest caz decît 
în populara colecție. Elementul e- 
sentiai la editarea colecției „Lyce
um" ar fi tocmai modul cum ea a 
fost gîndită.

în afara criteriului selectiv aplicat 
global asupra unui scriitor, este.; ne
cesară selecția și în cadrul operei 
scriitorului selectat. Celui care alcă
tuiește antologia textelor i se cere o 
justă orientare în cadrul operei scrii
torului, altfel pot fi incluse textele 
ne reprezentative pentru opera scrii
torului. Nu e exclusă situația cînd 
opțiunea pentru un text sau altul este 
dificilă din cauza valorii egale a ope
relor. însă, în cazul lui Slavici, de 
exemplu, o nuvelă ca „Pădureanca" 
n-ar fi trebuit să lipsească, alături 
de „Popa Tanda" sau „Scormon".

Colecția „Lyceum", avînd o desti
nație precisă, uzează sau ar trebui să 
uzeze și de un aparat critic presti
gios. Introducerile sau prefețele sînt, 
după selecția scriitorilor și textelor, 
de cea mai mare importantă. Criti
cul sau istoricul literar care alcătu
iește o prefață are în față un anumit 
cititor și studiul său introductiv este 
dependent, în bună parte, de acest 
lucru. Penti’u a se ști exact modali
tatea de abordare cea mai indicată, 
în cazul acesta, este exclusă cunoaș
terea aproximativă a operei și scrii
torului. Adresarea nu trebuie să se 
facă la un nivel mediocru. Studiile 
dozate cu pondere și la obiect sînt 
destule (Al. Piru, la „Cronicari mun
teni", Liviu Rusu la „Titu Maiorescu", 
Liviu Călin la „Teatrul" lui I. L. Ca
ragiale etc.) dar nu au dispărut încă 
naivitățile și clișeele. De bună sear.iă 
că acestea trebuie evitate, o prefa
ță de ținută științifică neputînd fi 
concepută la voia întîrriplării, prin 
simple înșiruiri — uneori neesen- 
tiale — de date despre scriitori șl 
operele lor. La fel de nedorite mi se 
par și lungile și pretins exhaustivele 
prezentări. în acest sens se practică 
uneori stufoasa trimitere, în prefețe, 
la date din aparatul critic, căzîndu-se 
adesea în pedanterie. De pildă, 
Florin Mihăilescu. în studiul său 
introductiv la „Verstiri și pro
ză" de Grigore Alexandrescu, ci
tează vreo 20 de autori, începînd cu 
Călinescu și Lovinescu și nefiind ui
tați I. Trivale, A. Densușianu, Gh. 
Sion, I. Găvănescu, G. Bogdan-Duică 
etc. Metoda este utilă, dar, prin ex
ces, încarcă peste măsură aparatul 
critic, îneît cei cărora li se adre
sează se simt timorați de numărul 
nesfîrșit al trimiterilor și nu mai 
știu ce să aleagă. Didacticismul aces
ta exagerat pînă la pedantism dău
nează unității studiului și elevii pot 
să nu aprecieze exact importanța 
unor monografii fundamentale (apar- 
ținînd lui G. Călinescu și E. Lovi
nescu). Căci în faza de formație este
tică, recepția critică a elevilor tre
buie îndreptată spre sursele cele mal 
autorizate.

Totodată, credem că în aceste pre
zentări nu este necesar să se mal 
facă biografia scriitorilor care au 
deja monografii, căci se presupune că 
elevii recurg la ele și, în cel mai rău 
caz, biografia o pot afla din manual sau 
din spusele profesorului. Atunci cînd 
se poate, e bine ca studiul introduc
tiv să aparțină monografistului sau 
să reprezinte capitolul cel mai sin
tetic din monografia închinată scrii
torului. Numai așa s-ar putea înlă
tura confuziile de apreciere valorică, 
realizîndu-se și o selecție de studii 
critice. (Frazele sumare date din cri
ticii avizați sau neavizati la sfîrșitul 
fiecărei culegeri ni se par a nu fi 
întotdeauna la fel de utile).

Oarecari sugestii prilejuiește și for
ma grafică a colecției. Cam prea ne
inspirate apar ilustrațiile de pe coper
tă, într-o policromie aproape identică. 
Cu mai multă simplitate s-ar putea 
ajunge la ceva mai bun. O formă 
grafică excelentă, în limitele posibi
lităților, ar fi un rang de noblețe în 
plus pentru prestigiul colecției. Mar
ca de pe cotorul cărții (un L de tipar 
și cu o bilă de diferite culori) cre
dem că nu este cea mai nimerită, ast
fel că ar fi probabil mal reușit să se 
reproducă întregul cuvînt : „Lyceum*. 
S-ar înlătura și similitudinile posi
bile cu colecția „Luceafărul".

începutul bun al colecției „Ly
ceum" cere să se evite pe viitor e- 
ventualele ezitări pe care ne-am per
mis să Ie semnalăm. Faptul că ma
joritatea aparițiilor de pînă acum 
constituie schița unei reușite dă un 
indiciu favorabil despre evoluția sa 
viitoare.

Marin MINCU
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întoarcerea
Mihai Dalea

tovarășului
din Italia

Cronica
zilei

viața internațională .

Sîmbătă seara s-a înapoiat în Capitală, venind de la Roma, tovarășul Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., care, la invitația C.C. al P.C. Italian, a făcut o vizită în Italia.La sosire, pe aeroportul Bănea-
S-au încheiat lucrările Congresului

internațional de lingvistică
și filologie romanicăSîmbătă la amiază âu luat sfîrșit lucrările celui de-al XII-lea Congres internațional de lingvistică și filologie romanică. în prima parte a dimineții au continuat lucrările pe secții de specialitate, după care congresiștii, reuniți în ședință plenară, au audiat raportul intitulat „Lingvistica generală actuală și lingvistica romanică", prezentat de prof Bernard Pottier, de la Universitatea din Paris.în continuare, acad. Alexandru Rosetti, secretarul general al comitetului de organizare a congresului, a dat citire dării de seamă asupra lucrărilor congresului.A luat apoi cuvîntul prof. Antonio Badia-Margarit (Spania), președintele Societății internaționale de lingvistică romanică, care a spus printre altele : Am fost atit de bine primiți în țara dv, încît nu găsesc cuvinte pentru a exprima tot ceea ce aș fi vrut să spun și știu că, spunînd aceasta, mă fac interpretul sentimentelor tuturor congresiștilor străini. Apreciind e- forturile depuse de gazde pentru buna desfășurare a congresului, a vizitelor' și excursiilor, vorbitorul a spus An încheiere, în limba română '„Prieteni români, ați realizat un congres pe care nimeni nu-1 va putea uita. Vă asigur că fiecare dintre noi, întorcîndu-se în țara sa, va fi purtătorul unei experiențe noi, care se va face simțită din toate punctele de vedere".în discursul de închidere a congresului, acad. lorgu Iordan, președintele comitetului de organizare, președinte de onoare al Societății internaționale de lingvistică romanică, a spus ; Darea de seamă a- supra lucrărilor congresului nostru a arătat cît de bogat și variat a fost acesta. Comunicările s-au bucurat de un numeros auditoriu. în calitate de președinte al comitetu- 

sa, au fost de față tovarășii Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass și Vasile Vlad, șefi de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.

lui de organizare, îmi permit exprim tuturor oaspeților viile noastre mulțumiri pentru prezența lor în România și pentfu participarea activă la lucrările propriu-zise ale congresului. Sper — a spus în încheiere vorbitorul — că sînteți mulțumiți de a fi cunoscut sau revăzut țara noastră în. plină dezvoltare și că felul în care s-au desfășurat lucrările v-a oferit satisfacție deplină.
★ "Seara, comitetul de organizare a congresului a oferit o recepție in onoarea participanților. (Agerpres)

La Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de con

ducere din întreprinderi de la Otopeni

Prima promoție de absolvențiSîmbâtă s-au încheiat cursurile primei serii de participant! la programul de conducere generală a întreprinderilor, organizat la Centrul de perfecționare a pregătirii cadrelor de conducere din întreprinderi de la Otopeni — București. La festivitatea care a avut loc cu acest prilej au luat parte membri ai conducerii Comitetului de Stat pentru problemele de organizare și salarizare și ai unor ministere economice.Prima promoție de absolvenți ai programului a fost formată din directori generali, directori și contabili șefi din mari întreprinderi constructoare de mașini, ale industriilor metalurgiei, chimiei, minie-

Sîmbătă a părăsit Capitala Gerhard Schiirer, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al R.D. Germane, președintele Comisiei de Stat a Planificării, care a făcut o vizită în țara noastră însoțit de un grup de specialiști.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, oaspeții au fost conduși de

Sl-A ÎNCHEIAT vizitaSîmbătă, delegația cehoslovacă, condusă de ing. Bohumil Proua, directorul Departamentului I al Ministerului Agriculturii și Alimentației, și-a încheiat vizita de documentare pe care a făcut-o în țara noastră.în cursul dimineții, tovarășul Vasile Vîlcu, președintele Uniunii Naționale a Cooperativelor Agricole de Producție, a primit pe membrii delegației, la sediul uniunii. Cu acest prilej, a avut loc o convorbire prietenească referitoare la or- 

re, economiei forestiere, bunurilor de consum și din unele ministere. Programul de studiu al cursului de perfecționare a cuprins probleme privind conducerea și organizarea producției și a muncii, ale activității comerciale, gestiunii fi- nanciar-contabile și conducerii personalului din întreprinderiîn activitatea de pregătire, pe lîngă aoortul cadrelor Centrului și al specialiștilor Biroului Internațional al Muncii, o contribuție însemnată au avut-o schimbul de experiență între participanții la cursuri, precum și studiile și aplicațiile practice efectuate în cadrul întreprinderilor. (Agerpres)

Maxim Berghianu, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, de membri ai conducerii C.S.P.Au fost prezenți Ewald Moldt, ambasadorul R. D. Germane la București, și membri ai ambasadei.

t TARA NOASTRAganizarea și activitatea uniunilor cooperatiste din țara noastră și preocupările actuale pentru dezvoltarea continuă a agriculturii cooperatiste, care, de altfel, au constituit principalul obiectiv ăl vizitei delegației în România.După amiază, delegația a părăsit Capitala, plecînd spre Praga.(Agerpres)
vremea
Ieri în țară: Vremea s-a men

ținut frumoasă, cu cerul mai 
mult senin. Vîntul a suflat slab 
din est, cu intensificări în Do- 
brogea. Temperatura aerului la 
ora 14 era cuprinsă între 10 
grade la Sulina și Mangalia și 
23 de grade la Vărădia, Timi
șoara și Gurahonț. In Bucu
rești : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul senin. Vîntul a suflat 
slab, pînă la potrivit. Tempera
tura maximă a atins 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 22. 23 și 24 aprilie. In țară : 
Vreme călduroasă, cu cerul mai 
mult senin. Unele înnorări tre
cătoare se vor semnala în nord- 
vestul țării unde, la sfîrșitul 
intervalului, vor cădea ploi izo
late. Vînt potrivit. Temperatu
rile minime vor fi cuprinse în
tre 2 și 8 grade în nord și între 
8 și 14 grade în sud. iar maxi
mele vor oscila între 14 și 20 de 
grade în nord și între 20 și 26 
de grade, local mai ridicate, în 
sud. în București : Vreme căl
duroasă. Cerul va fi mai mult 
senin. Vînt slab. Temperatura 
se menține ridicată.

Sîmbătă dimineața au părăsit Capitala L.J.M. Van Son, secretar de stat al Ministerului Afacerilor E- conomice al Olandei, și J. Van den Bergh, președintele Centrului O- landez pentru comerțul exterior, care au participat la deschiderea expoziției economice olandeze organizată la București.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, erau prezenți Vasile Răuță, adjunct al ministrului comerțului exterior, Victor Ionescu, președintele Camerei de Comerț, precum și Joost B. Haverkom, ambasadorul Olandei la București.

Uniunii Leninist
★Sîmbătă dimineața, Ion Iliescu, prim-secretar al C.C. al U.T.C., ministru pentru problemele tineretului, a primit la Comitetul Central al U.T.C. delegația Tineretului Comunist (U.T.C.L.), condusă de Tamara Ku- țenko, secretar al C.C. al U.T.C.L., care, la invitația C.C. al U.T.C., face o vizită în țara noastră.
★Sîmbătă după-amiază a părăsit Capitala, îndreptîndu-se spre Pra- ga, delegația Uniunii Tineretului Cehoslovac, condusă de Miroslav Hlasek, vicepreședinte al Uniunii, care a vizitat țara noastră.
★Colectivul companiei italiene de teatru „Anna Proclemer — Giorgio Albertazzi" a prezentat sîmbătă seara, în sala Ansamblului artistic al U.G.S.R., primul spectacol din turneul său în țara noastră. Piesa pe care artiștii oaspeți au interpretat-o în fața publicului bucu- reștean a fost tragedia „Agamemnon" a clasicului italian Vittorio Alfieri, pusă în scenă de Davide Montemurri. Alături de cei doi actori, fondatori ai teatrului, distribuția a mai cuprins pe Daniela Nobili, Franco Graziosi și Maurizio Preda. Decorurile și costumele sînt semnate de Maurizio Monte- verde iar muzica de Roman Vlad.Printre persoanele oficiale prezente la spectacol se aflau Pom- piliu Macovei, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Vasile Gliga, adjunct al ministrului afacerilor externe, precum și Niccold Moscato, ambasadorul Italiei la București.(Agerpres)

MOSCOVA

Manifestări consacrate

unor aniversari romanești
MOSCOVA 20 — Corespon

dentul Agerpres, N. Cristolo- 
veanu, transmite : La Moscova 
a avut loc o manifestare con
sacrată împlinirii a 150 de ani 
de la înființarea școlii româ
nești de la\Sf. Sava, moment 
memorabil în istoria școlii na
ționale românești. In cadrul 
acestei manifestări, care s-a 
desfășurat la școala nr. 247 din 
Moscova, membru colectiv al 
Asociației de Prietenie Sovie- 
to-Române, au vorbit A. S. 
Sadețkaia, doctor în filologie, 
și I. Zaiuncikovski, candidat 
in științe filologice.

La sediul Uniunii artiștilor

PARIS 20. — Corespondenlul. A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : Vi
neri după-amiază s-au încheiat lu
crările plenarei Comitetului Central 
al Partidului Comunist Francez, des
fășurate în zilele de 18 și 19 aprilie, 
în încheierea lucrărilor a luat cuvîn
tul secretarul general al P.C.F., Wal
deck Rochet, care s-a referit la po
litica partidului în domeniul proble
melor economice și sociale, la acor
dul de unitate încheiat în luna fe
bruarie a. c. între P.C.F. și Federa
ția Stîngii Democratice și Socialiste, 
precum și la unele probleme ale miș
cării comuniste și muncitorești in
ternaționale. Participanții la pleiîără 
au ascultat, de asemenea, raportul 
prezentat de Jacques Duclos, mem
bru al Biroului Politic al P.C.F., a- 
supra activității delegației partidului, 
care a făcut recent o vizită în Re
publica Democrată Vietnam.

Plenara a adoptat rezoluții cu pri
vire la problemele discutate.

Stadiul actual
al comerțului exterior 

cehoslovac

se-
Uniunii artiștilor

plastici din R.S.F.S.R. a avut 
loc o seară consacrată împli
nirii a 100 de ani de la naș
terea pictorului român Șt. Lu- 
chian. Cu acest prilej au luat 
cuvîntul A. G. Viaznikov, ar
tist emerit al R.S.F.S.R., 
cretar al
plastici din R.S.F.S.R., și E. L 
Golubova, critic de artă.

La ambele manifestări au 
participat A. S. Țukanova, 
vicepreședinte al Asociației de 
prietenie sovieto-române, și 
alți membri ai conducerii aso
ciației, precum și membri ai 
ambasadei române la Moh-ova.

Ședința■» 7

Comitetului Executiv 
al P. C. din AustraliaCANBERRA 20 (Agerpres). — La Sydney a avut loc o ședință a Comitetului Executiv al Partidului Comunist din Australia. în comunicatul publicat de ziarul „Tribune", organ al partidului, se arată că ședința a fost consacrată examinării situației politice din țară și implicațiilor pe care le are pentru Australia participarea la războiul dus de S.U.A. în Vietnam. Comitetul Executiv al Partidului Comunist din Australia a adresat un apel de a acționa în comun tuturor forțelor progresiste din țară care se pronunță împotriva politicii guvernamentale de sprijinire a agresiunii americane în Vietnam și pentru retragerea trupelor australiene de pe teritoriul sud-vietna- mez.

SPORT
ETAPA A XX-a LA FOTBAL ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN 

DE FOTBAL

MOMENT DE VIRF ITALIA-BULGARIA 2-0
IN DIVIZIA AO duminică aspră — un moment de vîrf — pentru majoritatea echipelor angajate în competiția de principiu a fotbalului nostru — campionatul diviziei A. Și ea este dominată de „cuplajul* bucureș- tean, care cumulează interese și speranțe pe întreaga amplitudine a întrecerii — de la cele ale formațiilor veleitare la titlu (Steaua, Dinamo București) și pînă la zona jenantă a ultimelor două locuri din clasament (Progresul).în subsidiarul „cuplajului* pot fi înregistrate dorințele și speranțele selecționerilor și selecționabi- lilor, â propos de apropiata deschidere a interțări, spectacol de fotbaladăugăm, aici, partidele de la Bacău (Dinamo-F.C. Argeș), Cluj și Petroșeni, avem toate motivele și argumentele care ridică nivelul interesului pentru competiție, împin- gîndu-1, cel puțin pentru astăzi, spre limita lui superioară.Ce vom vedea astăzi, la București, Bacău sau Petroșeni ? Iată o întrebare firească, în ciuda sau poate că impusă tocmai de asprimea momentului. Vom fi oare, din nou, martorii unor partide de tipul acelora atît de des criticate, în care formațiile în cauză subordonează integral competiției ? Vom nou (și pentru a

în nu- care asista,

HANDBALUL

„CUPA CAMPIONILOR
EUROPENI*

LA HANDBAL IN „11'

sezonului internațional ca și pasiunea pentru și dispută a amatorilor din Capitală. Dacă mai

dințele de a face anti-joc, mele acelorași interese de vorbeam mai înainte ? Vom din nou, la repetatele aruncări alebalonului spre tribune, la faulturi intenționate, la acroșări ale... omului îPartida Steaua-Progresul, din semifinalele „cupei*, a avut darul să demonstreze că reușita poate fi realizată și cu alte mijloace decît cele ale anti-jocului (deși Progresul le folosise pe acestea, cu trei zile înainte, la Tg. Mureș). Deci se poate, dacă există suportul teh- nico-tactic și poate că psihic, (chiar într-o măsură mai mare) și, mai ales, dacă cei mai buni jucători din echipă evoluează la plafonul maxim al posibilităților lor. Miercuri, contribuțiile Iui Mateianu, Oaidă, cisive, nut de pentrucolului. Această condiție subvenționează moral și material valoarea partidelor și ea trebuie plinită.Cît privește tendințele spre joc, spre călcarea spirituluitiv al întrecerii, cuvîntul hotărîtor aparține arbitrilor, intervențiile lor trebuind să aibă fermitatea cuvenită. Le-o cerem, le-o pretindem. In duminica aceasta mai mult ca oricînd.

Matei, Matache au fost de- atît pentru rezultatul obți- către formația lor, cît și asigurarea calității specta-
înde-anti- spor-

jocul intereselor consemna, din cita oară 1) ten- V. P.

„EUROPENELE"
LA TENIS DE MASĂ
In competiția pe echipe din ca

drul campionatelor europene de te
nis de masă de la Lyon, selecțio
nata feminină a României a învins 
cu 3—2 echipa Poloniei, ocupind 
locul 7 în clasamentul final. La 
masculin, Anglia a dispus cu 5—l 
de echipa României, care s-a cla
sat pe locul 6. In finala competiției 
masculine Suedia va intîlni 
U.R.S.S. Finala competiției fetni

nine va fi disputată de echipele 
U.R.S.S. și Fl. F. a Germaniei.

Aseară tirziu la Lyon s-au des
fășurat finalele competițiilor pe 
echipe din cadrul campionatelor 
europene de tenis de masă. La fe
minin, echipa R. F. a Germaniei a 
învins surprinzător cu scorul de 
3—0 echipa U.R.S.S. In proba mas
culină, la ora cind închidem ediția, 
echipa Suediei conducea cu 1—0 
în fața echipei U.R.S.S.

Invingînd reprezentativa bulgară cu 2—0 (1—0), Italia n-a obținut numai calificarea, ci și dreptul de a organiza între 4 și 9 iunie, la Florența și la Roma turneul final al campionatului european. Ieri după-amiază, pe stadionul „San Paolo* de la Fuori Grotta-Napoli, italienii au impus chiar din primul minut un ritm infernal de joc. Scorul l-a deschis în minutul 14 noua stea a Calcio-ului, tînărul Prati. După pauză, în minutul 56 Domen- ghini a înscris imparabil cel de-al doilea gol, în urma unei lovituri libere. Apoi gazdele au calmat jocul și au trecut la obișnuita lor activitate de siguranță în apărare. Comentatorul de radio Enrico Ameri aprecia totuși că fotbaliștii bulgari și-au apărat dîrz șansele și au făcut un meci foarte bun împotriva Italiei, echipă de 7 ani neînvinsă pe stadioanele peninsulare. S-au remarcat portarul Se- mionov (excelent), Iakimov și As- paruhov. De la gazde Rivera, Do- menghini, Juliano, Castano și Zoff.

Din inițiativa federației o- landeze, națiunile interesate în handbalul în unsprezece (R.F. a Germaniei, Austria, Elveția, Olanda) reunite recent la Miinchen au discutat posibilitățile de a reactiva acest sport.Printre hotărîrile luate, de către acest comitet de apărare a handbalului în 11, figurează între altele și proiectul organizării unei competiții gen „Cupa campionilor europeni". O încercare va fi făcută sub forma unui turneu pe care s-a însărcinat să-l organizeze federația de specialitate din Austria.

In Europa, ITALIA se numără printre țările în care handbalul capătă noi aderenți. Fe- derazione Italiana Gioco Handball și-a propus ca principală preocupare dezvoltarea acestui sport în școli.
ROLAND MATTSON 

NOUL ANTRENOR 
AL SUEDIEI• Roland Mattson, care a fost considerat pînă în 1958 cel mai bun portar din lume, îl succede pe Curt Wadmark la conducerea tehnică a reprezentativeiWadmark, post de... 24 președinteledeze de handbal.

Suediei.care ocupă acest de ani, a devenit Federației sue-
KUWEIT, LIBAN, LIBIA• Trei noi federații: KUWEIT, LIBAN și LIBIA au cerut afilierea la Federația internațională de handbal. Se fac, de asemenea, încercări ca handbalul să se dezvolte în Australia.

HANDBALUL TINDE 
SĂ DEVINĂ RIVALUL 

HOCHEIULUI ÎN CANADAIn prezent, în țara hocheiului, peste 15 000 de elevi practică organizat și sistematic handbalul, în mai mult de 200 de colegii canadiene.ÎN CÎTEVA RÎNDURI
Competiția internațională de hal

tere „CUPA DUNĂRII" a continuat 
în localitatea Donaueschingen. La 
categoria „ușoară", victoria a reve
nit reprezentantului Rpmâniei 
Balaș, care a totalizat la cele 
stiluri : 400 kg.

Fitzi 
trei

sîm-în sala Dinamo s-a disputat 
bată seara meciul amical internațio
nal de box dintre echipele DINAMO 
BUCUREȘTI și U. S. CIVITA NOVA 
(Italia). Pugiliștii români au cîștigat 
6 din cele 10 întîlniri, o partidă în- 
cheindu-se la egalitate. La categoria 
cocoș P. Nedelcea l-a învins la 
puncte pe Mentcarelli. Menchi a dis
pus la puncte de I. Olteanu.

în 
de _ 
jubiliară să se desfășoare între 
august și 10 septembrie, iar progra
mul să cuprindă întreceri la 21 dis
cipline sportive : atletism, 
gimnastică, ciclism, fotbal, 
academic, caiac-canoe, yahting, lup
te, box, judo, haltere, baschet, volei, 
călărie, pentatlon modern, scrimă, 
tir, handbal, hochei pe iarbă, tir cu 
arcul.

Regatele de yahting vor avea loc 
în rada portului Kiel, iar celelalte 
competiții la Miinchen și în alte trei 
orașe ce urmează a fi desemnate.

VflSQUEZ

anul 1972 la Miinchen. Comitetul 
organizare a propus ca Olimpiada 
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natație, 
canotaj

„J. 0. vor avea loc 
indiferent de
te va urma11

Ieri a început la Galați întîlnirea 
internațională de tenis dintre echi
pele de tineret ale României și 
U.R.S.S. După prima zi, la masculin 
conduc cu 2—0 tenismanii români. 
Viorel Marcu a obținut o aplaudată 
victorie cu 7—5, 4—6, 6—3 în fața 
cunoscutului jucător Korotkov. San- 
teiu l-a învins cu 2—6, 6—4, 6—3 pe 
Volkov. La feminin conduc oaspe
tele cu 2—0.

DUPĂ CUM S-A ANUNȚAT, CEA 
DE-A XX-A ediție a JOCURILOR 
OLIMPICE DE VARĂ va avea loc

FEDERAȚIA INTERNAȚIONALĂ 
DE TENIS a aprobat organizarea a 
încă PATRU TURNEE „OPEN“, care 
vor preceda în. Anglia marele tur
neu de la Wimbledon. în ordinea 
importanței, acestea sînt următoarele: 
turneul Queen’s Club (între 17—22 iu
nie) ; campionatele de la Beckenham 
(10—15 iunie), ambele dotate cu un 
premiu de 500 lire sterline pentru 
învingătorul probei de simplu băr
bați și. 300 lire sterline pentru cîș- 
tigătoarea probei de simplu femei ; 
campionatele pe gazon de la Surbi
ton (27 mai-1 iunie) și turneul de la 
Manchester (3—8 iunie) dotate cu un 
premiu de 100 lire sterline.

Președintele Comitetului de organi
zare al Jocurilor Olimpice din Mexic, 
PEDRO RAMIREZ VASQUEZ, a 
declarat că pînă în prezent nu a pri
mit nici o cerere din partea C.I.O. în 
sensul de a trimite invitația de parti
cipare Republicii Sud-Africane.

întrebat cum întrevede rezolvarea 
situației create în urma protestului 
față de readmiterea la J.O. a Repu
blicii Sud-Africane, Pedro
Vasquez a precizat: „Comitetul olim
pic mexican va respecta hotărîrile pe 
care le va lua C.I.O. după reexami
narea acestei probleme. Sîntem con
vinși că 
olimpică 
pice vor 
urma".

Ramirez

principiile înscrise în Carta 
vor triumfa. Jocurile olim- 

avea loc indiferent de ce va

PRAGA 20 (Agerpres). — In 
cursul unei convorbiri cu un redac
tor al agenției C.T.K., V. Vales, mi
nistrul comerțului exterior al R.S. 
Cehoslovace, a făcut o analiză a sta
diului actual al relațiilor economice 
externe ale Cehoslovaciei. El a de
clarat că în acest domeniu Cehoslo
vacia trebuie să acționeze potrivit 
regulilor pieței mondiale, să se fo
losească de avantajele acesteia. Ce
hoslovacia, a spus el, trebuie să dis
pună de suficiente mărfuri de înaltă 
calitate, care să poată face obiectul 
unor schimburi libere, „Prin folosi
rea instrumentelor economice este 
necesar să se ajungă la o asemenea 
situație încît și organizațiile de co
merț exterior, și cele producătoare 
să se întrețină din muncă proprie, 
și nu pe seama bugetului de stat".

„Piața noastră internă, a arătat 
V. Vales, este atît de mică, încît pe 
baza ei nu se poate dezvolta o in
dustrie modernă, iar actuala activi
tate a C.A.E.R. este destul de înde
părtată de necesitățile noastre. în de
clarațiile care se fac se subliniază 
într-adevăr țeluri juste, dar în ac
tivitatea practică deocamdată ele a- 
proape că nu se realizează".

Ministrul comerțului exterior al 
R.S. Cehoslovace a subliniat că „si
tuația poate fi îmbunătățită prin ac
tivizarea cooperării bilaterale și prin 
participarea la tratative multilate
rale, în scopul obținerii unor rezul
tate mai eficiente".

„Cehoslovacia, a spus el, trebuie 
să utilizeze toate formele existente

de cooperare, acceptabile sistemului 
nostru social și folositoare interese
lor noastre. în acest scop vom re
curge și la forme noi, cum sînt sis
temul de cooperare tehnică, coope
rare în construcția de întreprinderi 
noi și altele".

într-o conferință de presă consa
crată aceleiași probleme, V. Vales a 
subliniat că „în lunile imediat urmă
toare sarcina principală constă 
schimbarea structurii exportului 
hoslovac, astfel ca el să aducă 
neficii". în această privință el 
exprimat părerea că produsele con
strucției de mașini vor constitui și 
de acum înainte articolul principal , 
de export, însă, în primul rînd, va 
fi nevoie să se reconstruiască in
dustria constructoare de mașini. Ce
lelalte ramuri industriale, ca, de 
pildă, industria ușoară, chimică și 
altele, trebuie, de asemenea, dez
voltate rapid si consecvent, V. Vales 
a arătat, de asemenea, că întreprin
derilor producătoare li se va oferi 
posibilitatea să exporte singure, dar 
că, în același timp, ele vor purta 
întreaga răspundere pentru aceasta. 
O eventuală nereușită nu va fi com
pensată din bugetul de stat.

Referindu-se la posibilitatea obți
nerii de credite în străinătate, 
V. Vales a declarat că deocamdată 
nu există contacte guvernamentale 
oficiale, dar că există o stare de spi
rit favorabilă, manifestată, printre 
altele, și prin contacte neoficiale e- 
xistente în prezent în această pro
blemă.

în 
ce- 
be- 
și-a

Singura soluție rațională
a războiului din Vietnam
(Urmare din pag. I)

ce atacurile aeriene cu ajutorul elicopterelor riscă să-și, piardă o parte din valoare. Superioritatea operativă a americanilor este din ce în ce mai redusă, în timp ce aspectul politic al războiului capătă o importanță din ce în ce mai mare, făcînd ca în prezent situația regimului sud-vietnamez să fie precară în întreaga țară și chiar în orașe. Puterea militară clasică a americanilor se dovedește incapabilă să determine o soluție.în sud, situația pe fronturile de luptă este tot mai periculoasă pentru forțele regimului sud-vietnamez. Strategii americani, aducînd noi efective, au încercat să distrugă întăriturile Vietcongului (F.N.E.) printr-o serie de mari operațiuni tinzînd să anihileze bazele logistice ale acestuia. Ulterior, însă, au fost puse în pericol pozițiile americane situate de-a lungul paralelei 17. Generalul Westmoreland a fost obligat să întărească aceste poziții și să părăsească marile o- perațiuni întreprinse în sudul Vietnamului.Acestea au fost condițiile în care a fost lansată, la sfîrșitul lui ianuarie și începutul lui februarie, ofensiva Tet (de anul nou vietna-

mez) care a produs o puternică surpriză. Ea a dovedit că sistemul militar american din Vietnamul de sud, format dintr-un arhipelag de puncte fortificate, poate deveni foarte ușor o sursă de slăbiciune, deoarece dacă aceste puncte fortificate sînt atacate, ele trebuie să fie apărate de forțele terestre în lupte dificile în mijlocul junglei. Am impresia că scopul real al o- fensivei lansate de F.N.E. a fost a- tlns : să ruineze prestigiul americanilor și al namez și să teritoriul țării.Formulele mezi sînt aceleași care și-au dovedit eficacitatea în timpul războiului cu francezii. Ele își dovedesc și în prezent eficacitatea, deși lupta se desfășoară împotriva unui adversar mult mai bogat și mai puternic, cum sînt Statele Unite. Repetatele eșecuri militare în Vietnam, în loc să-i determine pe americani să tragă concluzii logice, îi fac să ia noi măsuri de escaladare, ceea ce ar putea antrena mari nenorociri pentru întreaga lume. în aceste condiții, singura soluție logică a acestui război este de ordin politic. Ea trebuie să asigure autodeterminarea poporului vietnamez.

guvernului sud-viet- controleze mai bineaplicate de vietna-
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In problema contactelor preliminare intre R. D. V. și S. U. A.

„încercări deliberate americane 
de a tergiversa46 -

CONSTATĂ M.A.E. AL R. D. VIETNAM
HANOI 20 (Agerpresj. — Agenția 

V.N.A. transmite că un purtător de 
cuvînt al Ministerului Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a făcut pre
sei o declarație în care a condamnat 
încercările deliberate ale S.U.A. de a 
tergiversa contactele preliminare în
tre R. D. Vietnam și Statele Unite.

La început, a spus purtătorul de 
cuvînt, guvernul S.U.A. nu a pus 
nici o condiție în legătură cu alege
rea locului pentru convorbiri. După 
ce guvernul R. D. Vietnam a propus 
părții americane ca Pnom Penb să 
constituie locul întîlnirii preliminare, 
guvernul S.U.A. a cerut ca în orașul 
unde se vor desfășura convorbirile 
să existe reprezentanțe ale ambelor 
țări. Cînd guvernul R. D. Vietnam a 
propus apoi Varșovia, care corespun
dea acestei condiții, S.U.A. au mai 
pus încă două condiții și anume ca 
aceste contacte să se desfășoare în- 
tr-o țară neutră, într-un loc unde am
bele părți să aibă reprezentanțe și 
unde să existe mijloace de comunica
ții corespunzătoare.

In continuare, purtătorul de cuvînt 
a arătat că timp de trei săptămîni 
S.U.A. au pus condiții absurde și 
jignitoare. Locurile propuse de ame
ricani nu satisfac nici chiar condi
țiile puse de S.U.A. Se cere să fie 
aleasă o țară unde ambele părți să 
aibă reprezentanțe, însă în cele pro
puse există numai ambasade ale 
S.U.A. Americanii cer să fie aleasă o 
țară neutră, dar multe dintre țările 
propuse nu sînt neutre, iar în unele 
dintre ele există chiar baze pentru 
războiul agresiv al S.U.A. în Viet
nam. (Printre țările propuse de Dean 
Rusk pentru a găzdui întîlnirea pre
liminară dintre reprezentanții S.U.A. 
și R.D.V. se află Laos, Indonezia, Ja
ponia, Belgia, Italia etc.).

Purtătorul de cuvînt a menționat 
că opinia publică mondială cere ca 
guvernul S.U.A. să răspundă la în
trebarea dacă va acționa în concor
danță cu hotărîrea lor afirmată de „a 
veni oriunde și oricînd“ la convor
biri cu R. D. Vietnam. De aseme
nea, ea cere ca guvernul S.U.A. să 
răspundă oficial guvernului R. D. 
Vietnam în legătură cu alegerea Var
șoviei ca loc pentru desfășurarea con
tactelor preliminare.

Cooperarea 
științifică 
europeană

Dialogul prilejuit de conferin
ța consacrată condițiilor și po
sibilităților de cooperare știin
țifică în Europa s-a încheiat 
sîmbătă.

Reuniți la Viena din inițiativa 
Federației mondiale a oamenilor 
de știință, savanți din 18 țări 
europene — din țările socialiste, 
ca și din Austria, Anglia, Franța, 
Italia, Suedia, Olanda, din am
bele state germane, reprezen
tanți ajL unor organizații inter
naționale ca U.N.E.S.C.O., 
A.I.E.A., O.E.C.D., C.E.R.N. — 
au abordat probleme de în
semnătate primordială în viața 
societății contemporane.

Expunerea principiilor gene
rale ale cooperării a fost dublată 
de discuții în jurul posibilități
lor sale concrete de materiali
zare. S-au exemplificat organi
zațiile cu caracter internațional 
în cadrul cărora să colaboreze 
cît mai multe state, iar rezul
tatele să fie comunicate tuturor;

CORESPONDENȚA 
DIN VIENA

DE LA PETRE STĂNCESCU

s-a menționat crearea unor pu
blicații științifice de documen
tare cu caracter internațional și 
codificarea informațiilor științi
fice într-o formă accesibilă ge
nerală ; s-a preconizat combina
rea cursurilor cu practica stu
denților din diferite țări; s-a 
arătat de asemenea importanța 
pe care o are colaborarea știin
țifică pentru sprijinirea efortu
rilor depuse de țările în curs de 
dezvoltare.

Reprezentanții țării noastre, 
acad. Nicolae Teodorescu si 
prof. Corneliu Penescu, mem
bru corespondent al Academiei, 
au tratat temele: cooperarea 
științifică și cooperarea econo
mică și rolul omului de știință 
ca militant social. Intervențiile 
oamenilor de știință români au 
fost primite cu interes, subliniat 
și prin referirile din cuvîntă- 
rile unor participanți. care au 
constatat justețea punctelor de 
vedere expuse de delegații 
noștri.

In cuvîntul de încheiere, prof. 
Powell, președintele Federației 
mondiale a oamenilor de 
știință, ca și în cuvîntările al
tor participanți s-a menționat 
aspectul pozitiv al conferinței, 
al cărei succes îndreptățește Fe
derația să persevereze în aceas
tă direcție și să organizeze și în 
viitor astfel de manifestări știin
țifice internaționale.

în încheiere, purtătorul de cuvînt 
a avertizat guvernul S.U.A. că a- 
cesta va purta întreaga răspundere 
pentru tergiversarea convorbirilor din
tre cele două țări.

Nemulțumiri față de înceti
neala administrației John
son exprimate de liderul 
majorității democrate din 

senat
WASHINGTON 20 (Agerpres). — 

Liderul majorității democrate din 
Senatul S.U.A., Mike Mansfield, și-a 
exprimat nemulțumirea pentru înce
tineala cu care acționează adminis
trația Johnson în ce privește alegerea 
locului unde urmează să aibă loc 
contacte preliminare americano— 
nord-vietnameze. Subliniind că au 
trecut aproape trei săptămîni de cînd 
președintele Johnson s-a declarat dis
pus să înceapă convorbiri, Mansfield 
a spus că „în această perioadă au 
fost pierdute încă multe vieți ome
nești". „Cu cît continuă această a- 
mînare — a spus el — cu atît va fi 
mai dificil să se găsească un loc de 
înlîlnire acceptabil ambelor părți".

Condițiile puse de Casa 
Albă în ceea ce privește 
locul de întîlnire „sînt de 
neiertat" - declară Robert 

Kennedy

WASHINGTON 20 (Agerpres). — 
Senatorul Robert Kennedy a decla
rat că noile condiții puse de Casa 
Albă în ce privește alegerea locului 
de întîlnire dintre reprezentanții 
S.U.A. și R.D. Vietnam „sînt de 
neiertat". „în ciuda angajamentului 
nostru, repetat ani de zile, că vom 
merge oriunde și oricînd pentru a 
obține încetarea negociată a războiu
lui — a spus Kennedy — convorbi
rile preliminare încă nu au început. 
Nu cred că trebuie să prezentăm în 
permanentă alte condiții și alte po
ziții în legătură cu tratativele. Noi 
ne-am definit poziția cu un an în 
urmă. Am definit-o și cu doi ani în 
urmă — că vom merge oricînd și 
oriunde. Spunînd că vom merge ori
cînd și oriunde, nu am exclus Pnom 
Penhul, nici Varșovia. Nu am spus 
în acea perioadă că vom merge nu
mai dacă vor fi de față și sud-co- 
reeni și sud-vietnamezii. Am spus că 
dorim să vorbim despre pace. Cred 
că trebuie să mergem și să stăm de 
vorbă despre pace și că trebuie să 
ajungem la o reglementare a răz
boiului din Vietnam", a conchis Ro
bert Kennedy.
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agențiile de presă
B O B

transmit:
Manifestări românești 

în străinătate
o La New York a fost inaugurat 

Biroul O.N.T., cu care prilej, la un 
cocteil, au participat și numeroși 
cetățeni de origine română stabi
liți în S.U.A.

o Sub auspiciile Uniunii Artiștilor 
Plastici din România și Asociației 
graficienilor finlandezi, la Helsinki 
s-a deschis o expoziție de artă gra
fică publicitară românească.

o Pusă la dispoziție de I.R.R.C.S., 
la Montevideo este deschisă o expo
ziție de fotografii „Mișcarea artisti
că de amatori din Republica Socia
listă România".

Un dejun în cinstea delega
ției de ziariști francezi, 
care va face o vizită de documen
tare în țara noastră de la 22 aprilie, 
a fost oferit sîmbătă de ambasadorul 
Republicii Socialiste România la Pa
ris, Constantin Flitan.

DUPĂ JONCȚIUNEA

Ce/ doi sateliți „Cosmos" 
readuși pe Pămînt

MOSCOVA 20 (A-
gerpres). — La 20 a- 
prilie s-a încheiat 
programul de cerce
tări experimentale 
efectuat cu sateliții 
artificiali ai pămîn- 
tului „Cosmos-212“ și 
„Cosmos-213". După 
cum transmite agen
ția TASS, îndepli
nind programul prevă
zut, la o comandă de 
pe Pămînt cei doi sate
liți au fost readuși în
tr-o regiune dinainte 
stabilită din U.R.S.S. 
în zilele de 19 și respec
tiv 20 aprilie. Sarcina 
principală a acestui 
program a fost pune
rea la punct a sistemu
lui perfecționat de di
rijare a mișcării sate
liților, a elementelor de 
construcție ale apara
telor cosmice în vede
rea joncțiunilor auto
mate pe orbită, precum 

si efectuarea unor cer
cetări științifice în spa
țiul cosmic.

După cum se știe, cei 
doi sateliți, cu ajutorul 
unor comenzi date de 
instalațiile de calcul de 
la bord, au efectuat au
tomat acțiunile de cău
tare reciprocă, de a- 
propiere și acostare, 
după care a fost rea
lizată joncțiunea me
canică și electrică ri
gidă. Timp de trei ore 
și cincizeci de minute, 
sateliții cuplați au e- 
fectuat un zbor comun 
pe orbită, funcționînd 
ca un complex unic de 
cercetări. Apoi, la o 
comandă de pe Pă
mînt, ei s-au separat, 
fiecare fiind plasat pe 
o orbită separată pen
tru continuarea pro
gramului de zbor. Ca
merele de televiziune.

întâlnirile 
tovarășului 
Mihai Dalea 

cu conducători 
ai P. C. Italian

ROMA 20. — Corespondentul A- gerpres, N. Puicea, transmite : Intre 17 și 20 aprilie, tovarășul Mihai Dalea, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a fost oaspete al Partidului Comunist Italian. Cu acest prilej, a avut o întîlnire cu tovarășul Enrico Berlinguer, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C.I., în cadrul căreia s-a făcut un schimb de păreri privind mișcarea comunistă și muncitorească internațională.In timpul șederii la Roma, tovarășul Mihai Dalea s-a întîlnit, de asemenea, cu Arturo Colombi, membru al Direcțiunii, și cu alți șefi de secție la C.C. al P.C.I. A avut loc un schimb de informații asupra situației din cele două țări.Intîlnirile s-au desfășurat într-o atmosferă frățească.
AMBASADORUL ROMÂNIEI 

IN ALGERIA
ȘI-A PREZENTAT SCRISORILE 

DE ACREDITARE
ALGER 20 — Corespondentul A- gerpres, C. Benga, transmite : La 19 aprilie, Nicolae Șipoș, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Algeriană Democratică și Populară, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Consiliului Revoluției, Houari Boumedienne.La solemnitate a asistat ministrul afacerilor externe al Republicii Algeriene Democratice și Populare, Abdelaziz Bouteflika. Ambasadorul român a fost însoțit de membrii ambasadei.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, între președintele Boumedienne și ambasadorul român a avut loc o convorbire cordială.

Posturile de televiziune 
Japoneze au transmis sîmbătă 
filmele documentare despre bombar
damentele atomice americane de la 
Hiroșima și Nagasaki. Zeci de mili
oane de telespectatori au urmărit cu 
emoție timp de două ore și jumătate 
documentarul științific realizat de ci
neaști japonezi și apoi interzis timp 
de 22 de ani.

La invitația șahului Iranu
lui, Mohammad Reza Pahlavi, ma
reșalul Poloniei, Marian Spychalski, 
președintele Consiliului de Stat al 
R. P. Polone, va face, între 8 si 14 
mai, o vizită oficială în Iran.

Cea de-a 8-a consfătuire a 
președinților Camerelor de 
comerț ale țărilor membre 
ale C.A.E.R. și R.S.F. Iugo
slavia a avut loc zilele acestea la 
Bratislava. In calitate de observator a 
participat atașatul comercial al amba-
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instalate în exteriorul 
satelitului „Cosmos- 
212“, au transmis pe 
Pămînt imaginea tele
vizată a aparatelor cu
plate și procesul decu
plării lor. In zilele ur
mătoare a fost .verifi
cat modul de funcțio
nare al sistemelor de 
bord ale sateliților, a 
fost efectuată de cîteva 
ori orientarea si ma
nevrarea lor în spațiul 
cosmic.

In cursul întregului 
zbor, sistemele sateli
ților artificiali, insta
lațiile lor de motoare 
si radio-tehnice și de 
calcul au funcționat 
normal. întregul com
plex de lucrări, inclu
siv joncțiunea auto
mată, este considerat 
drept un nou pas im
portant în crearea de 
stații orbitale și nave 
interplanetare.

„Să părăsim N.A.T.O.”, „Afară cu SHAPE” (Comandamentul N.A.T.O., instalat în Belgia, după ce a trebuit 
să părăsească Parisul): cererile demonstranților la o recentă manifestație a populației din Bruxelles

Sesiunea Comisiei economice
0. N. U. pentru Europa

INTERVENȚII ALE DELEGAȚILOR ROMÂNI

GENEVA 20. — Corespon
dentul Agerpres, H. Liman, trans
mite : La cea de-a 23-a sesiune a 
Comisiei economice O.N.U. pentru 
Europa continuă dezbaterile pe mar
ginea rapoartelor prezentate de orga
nele subsidiare ale comisiei. Refe- 
rindu-se la activitatea desfășurată de 
Comitetul pentru energia electrică și 
organele sale subsidiare, delegatul ro
mân C. Georgescu a propus ca grupul 
ad-hoc de experți pentru studiul pro
blemelor gestiunii economice a mari
lor rețele electrice să fie transformat 
în grup permanent de lucru pentru a 
răspunde cu mai multă eficiență sar
cinilor sale. El a anunțat că la sfîr- 
șitul lunii mai va avea loc la Bucu-

UN „APEL DRAMATIC"
La rubrica „Viața internațio

nală" agenția France Presse a 
semnalat sîmbătă „apelul dra
matic" lansat cu o seară înainte 
de William McChesney Martin, 
președintele Oficiului federal de 
rezerve al S.U.A. El a declarat 
că Statele Unite „se află în vii
toarea celei mai grave crize fi
nanciare pe care au avut-o după 
1929". S.U.A., a spus el, „au un 
deficit intolerabil bugetar și în 
balanța de plăți externe". A- 
mîndouă trebuie corectate in 
următorii cîțiva ani.

sadei R.P.D. Coreene. Participanții au 
făcut un schimb de informații și de 
păreri cu privire la colaborarea re
ciprocă.

Cu prilejul celei de-a 7-a 
aniversări a victoriei de Ia 
Playa Giron a avut loc un mi
ting la care a luat cuvîntul Fide' 
Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. 
din Cuba, primul ministru al Guver
nului Revoluționar al Cubei.

O expediție terestră a atins 
vineri noaptea Polul Nord, 
pentru prima dată din 1909 (data a- 
tingerii Polului Nord de către ami
ralul Peary). Este vorba de expedi
ția americano-canadiană formată din 
șase persoane al cărei conducător, 
Ralph Plaisted, a anunțat prin radio 
atingerea scopului propus.

Bundestagul vest-german se 
va întruni la 29 aprilie în sesiune 
extraordinară pentru a dezbate cau
zele recentelor demonstrații studen
țești din R. F. a Germaniei.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, a părăsit sîmbătă New 
York-ul, plecînd spre Teheran, unde 
va inaugura luni lucrările Conferinței 
Națiunilor Unite pentru drepturile o- 
mului. în drum spre Teheran, U 
Thant va face o escală la Paris.

La Congresul Sindicatelor 
din Scoția, reunit la Aberdeen, 
premierul britanic Harold Wilson a 
lansat un apel în. care a cerut sin
dicatelor să accepte politica guver
namentală a prețurilor în scopul asi
gurării redresării economice a Marii 
Britanii. Primul ministru a luat cu
vîntul după ce Congresul trade-unio- 
nurițor scoțiene a adoptat o rezolu
ție prin care se respinge politica gu
vernamentală a prețurilor și se cere 
o nouă reducere a cheltuielilor mili
tare.

„Este iluzoriu să se consi
dere cîștigată bătălia împo
triva luptei elementelor din 
armata de guerilă' — a decla
rat ministrul justiției din guvernul ra
sist al Rhodesiei, Lardner Burke ; el 
a cerut parlamentului să extindă sta
rea excepțională în țară cu încă trei 
luni. 

rești simpozionul asupra problemelor 
pe care le pune aprovizionarea cu 
căldură și energie electrică a marilor 
ansambluri industriale. In continuare, 
delegatul român a vorbit despre unele 
trăsături caracteristice ale dezvoltării 
industriei energiei electrice în Ro
mânia.

In cadrul dezbaterilor asupra ra
portului Comitetului gazului, delegata 
română Iozefina Maurer și-a expri
mat convingerea că colocviul asupra 
utilizării gazului în industria chimică, 
ce urmează să se desfășoare anul a- 
cesta la București, va constitui un 
bun prilej de schimburi utile de ve
deri între experții diferitelor țări par
ticipante. Vorbitoarea a sugerat crea
rea unui grup de experți care să fie 
însărcinat cu problemele cooperării în 
domeniul distribuirii gazului.

Luînd cuvîntul la dezbaterea ra
portului Comitetului oțelului, dele
gatul român Ion Goriță a propus ca 
în programul de lucru să se introducă 
problema reducerii directe a minereu
rilor de fier. ” ;
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ORIENTUL APROPIAT 

Precizările 
ziarului 
„Al Ahram“

CAIRO 20 (Agerpres). — Guvernul 
R.A.U. continuă să lase ușa deschisă 
unei soluționări politice a crizei din 
Orientul Apropiat. El va accepta ca 
Gunnar Jarring, reprezentantul special 
al secretarului general al O.N.U., U 
Thant, în această zonă, să revină la 
Cairo atunci cînd va dori — scrie 
ziarul egiptean „Al Ahram". In ace
lași timp, precizează cotidianul, gu
vernul egiptean menține condiția ca 
„Izraelul să se angajeze să aplice re
zoluția Consiliului de Securitate cu 
privire la Orientul Apropiat, a cărei 
clauză principală stipulează retragerea 
forțelor izraeliene de pe teritoriile a- 
rabe ocupate".

„Al Ahram" menționează că un re
prezentant al Ministerului Afacerilor 
Externe al R.A.U. a adus la cunoștin
ța unor ambasadori acreditați la Cai
ro poziția R.A.U. în actuala conjunc
tură din Orientul Apropiat.

ATITUDINEA SFIDĂTOARE A PRETORIEI
La capătul unor încercări infruc

tuoase de a pătrunde în Africa de 
sud-vest, misiunea Comitetului O.N.U. 
pentru acest teritoriu a hotărît să se 
reîntoarcă la New York. Motivul a- 
cestui abandon temporar îl consti
tuie refuzul guvernului de la Preto
ria de a acorda viză de intrare în 
Africa de sud-vest celor 11 membri 
ai misiunii.

Așa cum subliniază agențiile de 
presă, nu este pentru prima dată 
cînd autoritățile sud-africane adoptă 
o atitudine sfidătoare la adresa 
O.N.U. O misiune similară a mai în
cercat. în 1961, să studieze la fața lo
cului problemele Africii de sud-vest. 
Pretoria a amenințat cu distrugerea 
avionului care ar fi găsit pe pista 
de aterizare.

Duelul dintre autoritățile sud-afri- 
cane și O.N.U. continuă astfel de la 
înființarea Națiunilor Unite. în peste 
două decenii au fost adoptate a- 
proape 80 de rezoluții în care se con
damnă ocuparea' ilegală a Africii de 
sud-vest de către R.S.A. și transfor
marea acestui teritoriu într-o pro
vincie sud-africană unde se aplică 
politica rasistă a apartheidului. Con
form rezoluției adoptate de Adunarea 
Generală a O.N.U. la 27 octombrie 
1966, Republicii Sud-Africane i s-a 
retras mandatul încredințat cu a- 
proape cinci decenii în urmă de 
Liga Națiunilor pentru administra
rea fostei colonii germane, cu o su
prafață de 823 000 km.p. și o popu
lație de o jumătate de milion de lo
cuitori. Rezoluția citată prevede, de 
asemenea, că Africa de sud-vest tre
ce sub directa administrare a Na
țiunilor Unite.

Difuzări ai programului
P. C. din Germania

In numeroase orașe ale Republicii 
Federale — Hamburg, Hanovra, 
Frankfurt pe Main, Offenbach, 
Mannheim și altele — în pofida in
terdicțiilor a cpntinuat, în ultime
le zile, difuzarea noului proiect de 
program al P.C. din Germania. La 
Hamburg, de pildă, unii dintre di- 
fuzori, purtînd pancarte pe care era 
scris cu litere mari „Proiectul de 
program al P.C.G.“, s-au postat la 
aglomerata stație de metro Baum- 
wall, oferind trecătorilor exemplare 
ale documentului (fotografia de mai 
jos). Cînd poliția a sosit la fața lo
cului, toate exemplarele erau deja 
distribuite^ Ca urmare a acestor ac
țiuni, rela'tează presa vest-germa- 
nă, au fost operate mai multe ares
tări în rîndul difuzorilor.

Concomitent, la Diisseldorf, trlbu- 
naiul a condamnat trei membri ai 
P.C.G. Ia închisoare, pe termene 
variind între 9 și 19 luni, pentru 
„activitate ilegală". Cererea apă
rării de a se da citire. în instanță, 
proiectului de program al partidului 
comunist și de a se aprecia, în con
formitate cu el, activitatea desfășu
rată de cei trei acuzați a fost res
pinsă de completul de judecată.

în pofida măsurilor represive, di
fuzarea. programului continuă. La 
Gronau, de pildă, fostul deputat co
munist în consiliul orășenesc, Ru
dolf Fey, a trimis primarului ora
șului, unui număr de membri ai 
consiliului orășenesc, precum și u- 
nor profesori de liceu din localitate 
exemplare ale programului partidu
lui comunist. Cu excepția primaru
lui. toți cei ce au luat cunoștință

O

Pe urmete asasinului
pastorului King
© Gait alias Ray © Uciga
șul prezumat este un rasist 
înveterat © întrebări fără 

răspuns
Vînătoarea lansată de Biroul Fe

deral de Investigații pentru prin
derea asasinului prezumat al pasto
rului negru dr. Martin Luther King, 
ucis la Memphis la 4 aprilie, se 
desfășoară cu alura unui film se
rial polițist. Portretul și semnalmen
tele ucigașului, cu mențiunea „Wan
ted" (urmărit), au fost afișate pre
tutindeni în Ștatele Unite. In noap
tea de joi spre vineri politia cali- 
forniană, în stare de alarmă, a cre
zut că se află pe punctul de a-l a-

în sarcina actualei misiuni a Co
mitetului O.N.U. pentru Africa de 
sud-vest se aflau examinarea situa
ției din această țară și stabilirea u- 
nei administrații a O.N.U. Misiunea 
avea, de asemenea, sarcina să urmă
rească felul cum sînt respectate re
zoluțiile Consiliului de Securitate 
prin care se cerea Pretoriei elibera
rea tuturor patrioților din Africa de 
sud-vest arestați pentru că au luptat 
pentru eliberarea țării. Or, prin re
fuzul lor, autoritățile sud-africane 
au făcut ca misiunea să nu-și poată 
îndeplini atribuțiunile. Ba mai mult, 
urmărind cu înverșunare perpetua- B 
rea dominației “asupra Africii de sud- H 
vest, guvernul de la Pretoria a a- B 
nunțat un plan de împărțire admi- B 
nistrativă potrivit căruia această țară B 
va fi segmentată în funcție de gru- B 
pările etnice. Scopul evident al pla- B 
nului este de a crea o serie de noi I 
bariere între populațiile care trăiesc B 
în Africa de sud-vest pentru a în- | 
greuna unirea eforturilor ei în ve- B 
derea eliberării.

După cum apreciază observatorii I 
africani, politica Pretoriei față de H 
Africa de sud-vest urmărește să îm
piedice proclamarea independentei 
acestei țări, preconizată prin rezo
luția Adunării Generale a O.N.U. din 
mai 1967, să aibă loc cel mai tîrziu 
în luna iunie anul acesta. Rămîne 
de văzut ce hotărîri se vor adopta 
în această problemă la sesiunea A- 
dunării Generale a O.N.U. ce se va 
deschide miercuri la New York și 
pe a cărei ordine de zi figurează și 
dosarul Africii de sud-vest.

Augustin BUMBAC

Măsuri 
de „securitate 
excepțională” 
în Grecia

ATENA 20 (Agerpres). — După 
cum relatează agenția France Presse, 
autoritățile grecești au luat măsuri de 
securitate excepțională cu prilejul pri
mei aniversări a loviturii militare de 
stat. Posturile poliției au fost întă
rite și cu unități militare. In diverse 
cartiere periferice ale Atenei circulă 
patrule.

Aceeași agenție informează că 
Dionysos Livanos, nepotul lui Pana- 
yotis Kanellopoulos, lider al partidu
lui Uniunea națională radicală, a fost 
arestat. Diferiți oameni politici con
tinuă să fie convocați de către auto
ritățile grecești pentru a fi „sfătuiți" 
să se abțină de la orice fel de activi
tate politică.

de document s-au exprimat. în 
mod public, pentru legalizarea 
P.C.G. La rîndul ei, poliția a ope
rat o descindere la domiciliul Iui 
Fey, ncmaigăsind însă nici un e- 
xemplar din program.

Săptăminalul „Deutsche Volkszel- 
tung“ din Diisseldorf relevă că, da
torită activității desfășurate de co
muniști, cercuri tot mai larg’ ale 
populației vest-germane iau ‘ moș- 
tință de proiectul de program și se 
pronunță pentru legalizarea P.C. 
din Germania.

resta dar „vînatul", zărit în comi
tatul Imperial, dacă era într-adevăr 
criminalul, a reușit să se facă ne
văzut.

Un nou element de surpriză : după 
ce la 11 martie a fost lansat un 
mandat de aducere pe numele lui
E. S. Galt, vineri F.B.I. l-a iden
tificat pe asasin în persoana unui 
oarecare James Earl Ray, evadat 
anul trecut din penitenciarul statu
lui Missouri, unde ispășea o con
damnare de 20 de ani pentru jaf cu 
mina înarmată și cunoscut ca un 
rasist înveterat, sprijinitor al fos
tului .guvernator al Alabamei, Geor
ge Wallace. Identificarea a fost fă
cută după amprentele digitale lăsa
te de asasin, comparate cu fișele a 
peste 53 000 de recidiviști. „Pensio
nar" succesiv al mai multor peni
tenciare, Ray are un cazier foarte 
bogat, în care figurează și mențiunea 
de specialist în identități false : cu
noscut de serviciile de politie sub 
mai multe nume, cel mai des el s-a 
prezentat, potrivit anchetei, sub a- 
cela de Eric Starvo Galt; astfel a 
obținut un permis de conducere auto 
în Alabama, a cumpărat o pușcă la 
Birmingham, la 30 martie, pe care a 
schimbat-o apoi cu o carabină că
reia i-a montat o lunetă. Sub ace
lași nume un individ s-a înscris în 
registru la „Rebel motel" din Mem
phis, în ajunul crimei.

O dată cu surprizele succesive se 
multiplică, si contradicțiile în legă
tură cu identitatea asasinului. Ast
fel, cîțiva martori care au putut da. 
unele informații în legătură cu cel 
urmărit încep acum să se contra
zică. nemairecunoscînd formal pe 
,,Galt“ în fotografiile ce le-au fost 
prezentate. O întrebare rămasă fără 
răspuns este relevată de agenția 
U.P.I. : cînd directorul F.B.I., Ed
gar Hoover, l-a identificat pe Galt 
ca fiind omul căutat, el a declarat 
că acesta ar fi luat „lecții de dans" 
la New Orleans în 1964 și 1965 ; co
municatul de vineri al F.B.I. afir
mă însă că Ray (Galt?) se afla pe 
atunci în închisoare. După cum re
latează France Presse, rămîne de 
asemenea de stabilit dacă Galt, în
scris astfel la „Rebel motel" din 
Memphis în ajunul crimei, este a- 
celași cu cel înscris sub numele 
John Willard și care a dispărut după 
comiterea ei, sau dacă este un frate 
al său sau un alt complice. Numai 
prezenta unui astfel de complice ar 
permite să se explice contradicțiile 
între declarațiile diferiților martori, 
dintre care doi au menționat exis
tenta acestui frate.

După cum s-a transmis sîmbătă, 
autoritățile mexicane îl caută „ne
oficial" pe Ray alias Galt, după ce
F. B.I. a declarat că acesta a călăto
rit în Mexic cu mașina înainte de 
asasinat.
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