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Aplicarea consecventă 
a recentelor măsuri
de dezvoltare a viticulturii

Nu de mult, Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri 
au analizat un studiu elaborat de 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție și Ministerul 
Industriei Alimentare privind situa
ția actuală a producției viticole și 
măsurile pentru dezvoltarea viticul
turii în perioada 1968—1970 și în 
perspectiva anilor 1971—1980. Pe baza 
indicațiilor date de conducerea par
tidului și statului au fost luate o se
rie de măsuri pentru dezvoltarea în 
continuare, într-un ritm rapid, a ba
zei tehnice-materiale necesare viti
culturii — asigurarea mijloacelor de 
susținere a viței de vie, a cantităților 
necesare de îngrășăminte chimice, 
utilaje și tractoare grele și viticole — 
pentru aplicarea măsurilor agroteh
nice care solicită lucrări de mare vo
lum. Astfel, S.M.T.-urile vor fi do
tate cu peste 260 de tractoare, peste 
360 de pluguri de desfundat, tractoa
re viticole cu utilaje specifice etc. 
Paralel cu aceste măsuri, printr-o 
hotărîre a Consiliului de Miniștri, a 
fost îmbunătățit regimul de cumpă
rare a strugurilor destinați consumu- 

’ Jui în stare proaspătă sau vinificației.
Măsurile luate pentru sporirea 

producției viticole fac parte din pro
gramul amplu de dezvoltare a agri
culturii elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului. Ele izvorăsc din 
necesitatea de a ridica pe o treaptă 
superioară această importantă ramu
ră agricolă care, după cum se știe, are 
la noi condiții naturale deosebit de 
favorabile, faima vinurilor românești 
trecînd de mult peste granițele țării. 
Planul cincinal actual prevede ca 
pînă în anul 1970 să se planteze cu 
vii 75 000 ha, astfel ca suprafața vii
lor să ajungă la 340 000 ha. Paralel 
cu grija pentru realizarea acestor | 
suprafețe, este necesar ca în coope
rativele agricole să se acorde cea 
mai mare atenție îngrijirii plantații
lor pentru a se realiza o producție 
cît mai mare’ de struguri. Aceasta 
este o necesitate dictată de situația 
nesatisfăcătoare care s-a creat în 
domeniul producției viticole, ca ur
mare a deficiențelor serioase ce s-au 
manifestat atît în ce privește asigu
rarea bazei materiale și îndrumarea 
tehnică în acest sector, cît și practi
cării de prețuri nestimulative la stru
guri și vin. Cu toate că suprafețele 
plantate cu vii au crescut simțitor, 
producția de struguri s-a menținut a- 
proximativ la același nivel. în unele 

' cooperative agricole din podgorii re- 
țnumite, cum sînt Drăgășani, Tîrnave, 
în zona Olteniei, s-au obținut, în ulti
mii ani recolte mici de struguri, veni
turile realizate din viticultură redu- 
cindu-se simțitor. Intrucît sectorul co
operatist deține o bună parte din su
prafața cultivată cu vii a țării, obți
nerea unor recolte scăzute Ia hectar 
influențează negativ asupra aprovi
zionării populației cu struguri și vin, 
face ca veniturile cooperativelor a- 
gricole din această ramură de pro
ducție să nu fie pe măsura posibili
tăților.

Prima și cea mai importantă sar
cină care se pune în fața cooperati
velor agricole deținătoare de vii este 
de a îngriji în cele mai bune condi
ții plantațiile pentru a obține pro
ducții maxime. De altfel, experiența 
multor unități a demonstrat ce re
zerve mari există în această privință. 
Anul trecut, cooperativa agricolă Iz
voarele, județul Tulcea, a obținut de 
pe 122 ha cu vie o recoltă medie de > 
9 122 kg de struguri la hectar, cea > 
din Băleni, județul Galați, pe 153 ha 
— cite 9 650 kg. Asemenea exemple, | 
numeroase de altfel, demonstrează 
posibilitățile mari de sporire a pro
ducției viticole.

Așa cum am arătat, pe baza studiu
lui, Consiliul de Miniștri a elabo- I 
rat o hotărîre cu privire la îmbu
nătățirea regimului de cumpărare I 
a strugurilor. Hotărîrea prevede o i 
serie de măsuri stimulative menite 
să cointereseze cooperativele agrico- | 
le și pe ceilalți producători la extin
derea suprafețelor de vie, creșterea 
simțitoare a producției la unitatea 
de suprafață ți îmbunătățirea călită- 1 
ții strugurilor și a vinurilor. Sporu- i 
rile de preț acordate vin în sprijinul 
cooperativelor agricole, care au in- | 
vestit, în cele circa 100 000 ha plan- 
tații noi de vii, suma de 5 miliarde I 
de lei, din care peste un miliard au 
constituit credite acordate de stat. 1 

în vederea creșterii interesului I 
pentru mărirea producției de stru- I 
guri, în hotărîre s-a prevăzut majo- I 
rarea prețurilor de contractare în . 
medie cu 53 la sută la strugurii pen- I 
tru vin din viță altoită și indigenă | 
si cu 27 la sută la strugurii hibrizi, 
în mod corespunzător s-au majorat I 
și prețurile pentru strugurii de I 
masă. •

După cum se știe, pe terenurile în ■ 
pantă mare și amenajate în terase I 
bultura viței de vie impune cheltu- | 
ieli suplimentare atît la înființarea 
plantațiilor, cît și la executarea lu- I 
crărilor de întreținere față de tere- | 
nurile obișnuite. Pentru stimularea | 
plantării viilor pe terase și a între- 
tinerii lor corespunzătoare, Ministe- I 
rul Industriei Alimentare și Depar- I 
tamentul pentru valorificarea Iegu- • 
meior și fructelor vor acorda coope- I 
rativelor agricole, care livrează can- I 
titățile de struguri contractate, peste 9 
prețurile stabilite prin hotărîre, un . 
spor anual de 1 000 de lei la ha de I 
vie pe rod aflată pe terase. Acest I 
spor se va plăti și în cazul cînd viile 
respective vor suferi de calamități I 
naturale. Pentru strugurii din soiu- j 
rile valoroase, specifice podgoriilor I 
consacrate, sporul de preț a fost ffla- i 
jorat la 60 la sută. I

O dată cu îmbunătățirea prețuri
lor de contractare a strugurilor, s-a 
simplificat vechea împărțire pe gru
pe de podgorii și s-a redus numărul 
grupelor de podgorii de la 8 la 4. 
Deosebit de important este faptul că 
prețul lâ struguri din fiecare grupă 
de podgorii se stabilește în funcție 
de productivitatea podgoriei și de 
conținutul de zahăr din struguri în 
momentul valorificării. Ținîndu-se 
seama de aceste criterii, în cadrul 
fiecărei grupe de podgorii sînt sta
bilite prețuri pe două sau trei cate
gorii. De exemplu, în grupa a doua 
de podgorii și la categoria a treia 
de preț. în care se cuprind podgo
riile Dealurile Prutului, Nicorești, 
Tecuci, Costeștl, Iași ?. a. prețurile 
de contractare a strugurilor, în func
ție de conținutul de zahăr, variază 
de la 2,69 lei kg, la un conținut mi
nim de 154 g de zahăr la litrul de 
must, la 4.05 lei kg la un conținut 
de peste 255 g de zahăr la litrul de

must. In grupa a treia și la cate
goria a treia de preț, în care se în
cadrează podgoriile Huși, Ivești, 
Odobești, Panclu ș. a., prețul variază 
de la 2,53 lei kg de struguri cu un 
conținut minim de 146 g de zahăr la 
litrul de must la 3,9 lei kg la un 
conținut de peste 264 g de zahăr, la 

' litrul de must.
Acordarea noilor prețuri va avea 

drept urmare sporirea interesului 
unităților producătoare de a realiza 
și depăși producția de struguri pla
nificată. In condițiile realizării pla
nului de producție, cooperativele a- 
gricole vor obține anual venituri 
sporite cu circa 500 milioane de lei. 
Considerăm că în noile condiții 
create producția de struguri planifi
cată poate fi depășită în medie cu 
10—15 la sută, ceea ce va face ca ve
niturile cooperativelor să crească în 
mod corespunzător cu încă 50—75 
milioane de lei.

Pentru o mai mare cointeresare a 
membrilor cooperatori, în hotărîre 
sînt prevăzute măsuri noi privind 
acordarea retribuției suplimentare 
în natură. Pentru depășirea produc
țiilor planificate la hectar, cantită
țile de struguri sau vin acordate 
membrilor drept retribuire supli-

(Continuare în pag. a III-a)
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Eg „A pierdu pot 
coava pentru un 
cui“ — proverb în a 
tenția edililor Capi 
talei H Creșterea 
productivității - 
efectul bunei organi 
zări a producției și a 
muncii

Vineri la amiază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, a primit 
pe N’Famara Keita, membru al 
Biroului Politic Național al Parti
dului Democratic Guineez, minis
trul schimburilor din Guineea, care 
se află în vizită în țara noastră în 
fruntea unei delegații economice 
guvernamentale.

La primire a luat parte toy. 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării e- 
conomice între cele două țări și 
unele aspecte ale situației inter
naționale actuale.

(Agerpres)

nergie noua
în arterele

înfățișarea șantierului hidrocentralei de la Porțile de Fier se

tchimbâ cu fiecare zi, reflectînd succesele harnicilor construc
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j cu știința moderna

Învătămîntul
A

universitar trebuie
sa mearga in pas

Acad. prof. Gheorghe MIHOC
rectorul Universității din București

în recenta sa cuvîntare consacrată 
dezvoltării învățămîntului de toate 
gradele, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
subliniind însemnătatea mai bunei 
organizări a studiului universitar, a- 
precia că „este necesar să punem un 
accent mai mare pe măsurile de per
fecționare a învățămîntului nostru 
superior", că după ce despre impor
tanța unor asemenea măsuri s-a discu
tat îndelung este timpul să se 
treacă la măsuri practice. Cuvinte
le secretarului general al Comitetului 
Central definesc o sarcină de cea 
mal mare actualitate, care se cere 
rezolvată în coordonatele ce vor fi 
stabilite de legea învățămîntului, în 
perspectiva cerințeloi- actuale și de 
perspectivă ale școlii noastre supe
rioare. în acest context are o în
semnătate deosebită îmbunătățirea 
planurilor și programelor de învăță- 
mînt, în scopul predării cunoștin
țelor esențiale, de însușirea cărora 
depinde înțelegerea cuceririlor ac
tuale ale diferitelor ramuri științi
fice. întregul corp profesoral este 
astfel solicitat, în continuare, să-și 
aducă contribuția la soluționarea unei 
probleme-cheie a învățămîntului nos
tru. Cultivarea în universitate a unui 
stil ordonat de lucru, a perseve
renței și a deprinderii de a cuprinde 
prin eforturi personale cit mai mult 
în sfera înțelegerii este o cale prin
cipală de a face ca studenții să de
vină buni specialiști în viitoarea lor 
profesiune. Este însă evident că un 
număr de 30—40 ore pe săptămînă, 
pe care studenții sînt obligați să le 
frecventeze, constituie o greutate 
obiectivă în buna desfășurare a stu
diului individual. De aceea, în pri
mul rînd trebuie stabilit numărul 
optim de ore de cursuri, seminarii 
și lucrări practice fixate prin planul 
de învățămint.

O concepție care din nefericire mai 
are unii adepți, mai cu seamă în 
învățămîntul tehnic, este aceea că 
cu cît numărul
este mai mare, cu atît studenții în-

vață mai bine. Această concepție 
pune studiul individual pe planul al 
doilea. Se consideră că studenții în
vață materia predată la cursuri la 
orele de seminarii și de lucrări prac
tice. Dar din cauză că sînt ocupați 
în tot timpul săptămînii cu frecven
tarea numeroaselor ore obligatorii, 
studenții nu mai au timpul să ci
tească un alt tratat sau să încerce 
o căutare științifică originală. Ei 
sînt obligați să se limiteze la cursul 
predat de profesor. Prin această 
metodă, la sfîrșitul anului toți stu
denții au aproximativ aceleași cu
noștințe învățate în comun, fără nici 
o predilecție, după o programă a- 
nalitică foarte puțin elastică.

Pedagogia modernă e potrivnică 
uniformizării care nu ține seamă de 
faptul că studenții, ca și profesorii, 
nu sînt toți la fel de dotați din punct 
de vedere intelectual. Primejdia â- 
ducerii la același nivel a viitorilor 
absolvenți nu este însă cea mai 
mare dintre toate. Viitorul specia
list — dirijat de profesori fără ca 
în timpul studenției să fi manifestat 
cea mai mică inițiativă — cu 
va putea studia singur pentru 
pune la curent cu teoriile noi, 
rute în specialitatea lui. Dar —
ce este șl mai grav — uneori ab
solventul nu știe că trebuie să facă 
acest lucru, deoarece pleacă din fa
cultate cu convingerea că tot ceea ce 
este important stă scris în cursurile 
profesorilor, pe care le-a studiat ca 
student. Dacă mai lucrează și în- 
tr-o întreprindere în care cei mai 
mulți sînt de aceeași formație, rutina 
este gata instalată. îmi reamintesc de 
un inginer mai' în vîrstă care își 
dojenea colegii mai tineri pentru că 
studiau teoria mulțimilor. Dîndu-se 
pe sine ca exemplu edificator, el 
arăta că a construit în viața lui 
numeroase poduri fără ca să aibă 
habar de ceea pe este o mulțime.

săptămînal de ore

Suveranitatea legii

noastră socialistă
prof. dr. Mircea LEPĂDĂTESCU
decanul Facultății de Drept din București

(Continuare în pag. a IV-ă)

Marcînd trecerea țării noastre pe 
o treaptă superioară a desăvîrșirii 
construcției socialiste, Constituția din 
21 august 1965 înscria, ca scop al 
întregii activități de stat, dezvolta
rea orînduirii și înflorirea națiunii 
socialiste, creșterea continuă a bună
stării materiale și spirituale a po
porului, asigurarea libertății și dem
nității omului, afirmarea multilate
rală a personalității umane. Se sta
tornicea astfel, în legea noastră fun
damentală, ca normă diriguitoare a 
societății românești, scopul socialis
mului însuși, împlinirea idealurilor 
pentru care au luptat, cu prețul a 
nenumărate încercări și jertfe, cei 
mai buni fii ai patriei noastre.

Dezvoltarea orînduirii și înflorirea 
națiunii socialiste sînt condițiile de 
bază pentru creșterea continuă a bu
năstării materiale și spirituale a po
porului, pentru înfăptuirea țelului 
socialismului: libertatea șl demnita
tea omului, dezvoltarea multilaterală 
a personalității umane. '„Socialismul 
trebuie să realizeze asemenea condi
ții — spunea de curînd tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ca omul, stă- 
pîn al mijloacelor- de producție, fău
ritor al tuturor valorilor materiale 
și spirituale, să fie intr-adevăr în 
centrul atenției, să aibă roiul prin
cipal în societate, să se bucure și 
să beneficieze nestînjenit de dreptu
rile și libertățile adevăratei demo
crații socialiste — premisa funda
mentală a înfloririi depline a perso
nalității umane. Aceasta înseamnă, 
în fond, socialismul pentru care am 
luptat, pe care îl făurim și îl desă- 
vîrșim în România".

Aceasta înseamnă, într-adevăr, so
cialismul; numai în societatea socia
listă se poate asigura, ca o necesi
tate politică și economică, conduce
rea înttegii societăți de către popor, 
prin exercitarea puterii de stat de 
către organe nemijlocit alese de ma
sele cele mai largi — prin vot di
rect, egal și secret, ca și prin parti
ciparea activă și efectivă,. în forme 
tot mai numeroase și variate, a ce
tățenilor la activitatea de stat și 
obștească.

Aceasta înseamnă, într-adevăr, so
cialismul, pentru că numai in socie
tatea socialistă se pot asigura, pe 
baza proprietății socialiste asupra 
mijloacelor de producție și ca expre
sie esențială a democrației socialiste, 
cele mai largi drepturi cetățenilor.

Recenta plenară a Comitetului 
Central a dezbătut o problemă de o 
deosebită însemnătate pentru dezvol
tarea vieții sociale și întărirea demo
cratismului în țara noastră, a luat

hotanri esențiale pentru apărarea 
legalității, pentru restabilirea locu- • 
lui legii în viața societății noastre. 
Căci forma cea mai generală de con
ducere a societății o constituie legea;, 
prin lege se reglementează ra
porturile sociale cele mai generale și 
mai importante, acelea prin care se o- 
rînduiește dezvoltarea întregii vieți 
a societății, se statornicesc normele 
pe care trebuie să le respecte, în 

. activitatea lor, toate organele de stat, 
organizații obștești, cetățenii, oricare 
din locuitorii țării. Legea, care este 
opera organului suprem reprezen
tativ al întregului popor, exprimă cu 
adevărat voința lui, stabilește nor
mele menite să dea satisfacție inte
reselor sale fundamentale, să asigure 
dezvoltarea orînduirii și înflorirea 
națiunii socialiste, creșterea neîn
cetată a bunăstării poporului, li
bertatea și demnitatea omului, a- 
firmarea multilaterală a personali
tății umane. Forța legii constă în 
aceea că, prin respectarea ei, se 
creează condițiile realizării tuturor 
acestor scopuri, a căror înfăptuire 
înseamnă socialismul. De aceea, le
galitatea socialistă — stricta respec
tare a legii în spiritul și în litera el 
— este unul din principiile funda- 

' mentale de organizare și funcționare 
a tuturor organelor statului, o ne
cesitate obiectivă, satisfacerea el 
fiind esențială pentru consolidarea 
și dezvoltarea societății noastre.

Legalitatea socialistă impune res
pectarea strictă a tuturor legilor.

(Continuare^ în pag. a Il-a)

Călătorul aflat în 
acceleratul ce străba
te Bucegii, de la Ctm- 
pina la Brașov, furat 
de măreția munților, 
nu observă poate că 
din cîntecul cunoscut 
al goanei trenului, un 
sunet a dispărut: pu
făitul locomotivei cu 
aburi. Mișcarea este 
dictată de forța mută 
a energiei electrice. A- 
colo, la capătul tre
nului, în complicatul 
mecanism al locomo
tivei, se închide cir
cuitul unei forte elec
trice titanice. în stare 
să remorce cu o viteză 
de aproape 100 km pe 
oră un tren cu 80 de 
vagoane. Bătrîna. ma
șină a lui Stephenson, 
chiar în variantele ei 
contemporane, nu poa
te nici măcar să vi
seze o asemenea per
formantă.

In vreme ce traseul 
electrificat București— 
Brașov va fi în cu
rînd terminat pe în
treaga lungime, un 
nou șantier de electri
ficare a liniei de cale 
ferată s-a deschis în
tre Craiova și Reșița. 
De cîteva luni, dru
mul de fier. Craiova— 
Filiâsl (prima etapă) ă 
devenit cîmpul de ac
țiune a unei noi pro
fesii — profesia celor 
care execută electrifi
carea magistralelor fe
roviare. Ei și-au adus 
de pe V.alea Prahovei 
uneltele, experiența 
celor cinci ani de lu-

cm, nerăbdarea de a 
vedea încheiată și a- 
ceastă etapă a misiu
nii lor, la capătul că
reia pe linia Craiova— 
Cîlnic vor fulgeraCîlnic

. trenuri cu tonaj ma
xim și 
tre centrele industria
le ale Olteniei, în pli
nă creștere, și între 
centrul metalurgic al 
Banatului, cuprinzînd 
între ele zona Porților 
de Fier, se va stator
nici deci un trafic 
sporit.

Compartimente în
tregi ale industriei e- 
lectrotehnice s-au 
dicat acestei noi 
rinte, trebuind să 
sigure aparatajul 
mijlocul specific 
tracțiune. Specialita
tea industrială a e- 
lectrificării liniilor de 
cale ferată este atît de 
nouă, incit o pătrun
dere în laboratoarele 
ei ne introduce 
mea plină de 
văzut a unui 
tant pionierat, 
potrivit Directivelor 
Congresului al IX-lea 
al partidului, au în
ceput primele lucrări 
de electrificare a linii
lor .de cale ferață, o.a-: 
menii care au înfăp
tuit întîiul traseu 
lectrificat ' (Brasov— 
Predeal) știau mult 
mai puține lucruri 
despre profesia lor de- 
cit -știu azi, deși ei și 
acum spun că în do
meniul muncii lor teh
nica le pregătește ne
numărate surprize.

Lepi constructive 
nedezvăluite își 
simțită prezenta 
neașteptate, determi- 
nind o abordare aten
tă și diferențiată a 
metodelor de. con
strucție de la un tra
seu feroviar la altul, 
uneori chiar de la un 
kilometru de cale fe
rată la altul.

Aici, la Craiova, 
lingă stîlpiî de beton 
care îmbrățișează prin 
văzduh terasamentul 
căii ferate, am văzut 
la lucru oameni su
puși acestui proces, 
subjugați de ideea e- 
lucidării multitudinii 
de amănunte tehnice, 
a detaliilor construc
tive în curs de per
fecționare. E o acțiu
ne perpetuă, declan
șată o dată cu debu
tul acestei noi specia
lități tehnice.

Am cunoscut aici un 
tînăr inginer, Romulus 
Onea, stăpînit de pa
siunea căutărilor. A 
absolvit, acum citiră 
ani, Facultatea de 
transporturi a Poli
tehnicii din București 
și se pregătise pentru 
o carieră obișnuită de 
inginer feroviar. Dih- 
tr-o dată însă, dome
niul în care a pătruns 
atunci cînd a fost de
semnat să lucreze pe 
șantierele de electrifi-

(Continuare 
în pag. a V-a)
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PLENARA COMITE

TULUL CENTRAL AL
PARTIDULUI COMU
NIST ROMÂN DIN

22-25 APRILIE 1968
CUPRINS

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu la încheierea dezbate
rilor privind dezvoltarea învăfă- 
mîntului de cultură generală, pro
fesional, tehnic și superior în Re
publica Socialistă România.

Informarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la compoziția partidului, la în
tărirea continuă a rmdurilor sale 
și intensificarea activității de edu
care a comuniștilor.

Informarea Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R. cu privire 
la activitatea organelor și orga
nizațiilor de partid, de stat ți 
obștești privind examinarea și re
zolvarea scrisorilor, sesizărilor și 
cererilor oamenilor muncii.

Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. cu privire la unele pro
bleme actuale ale activității in
ternaționale a Partidului Comu
nist Român.

Hotărîrea Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român cu 
privire la reabilitarea unor acti
viști de partid.

Lucrarea a apărut în tiraj de 
masă.

Excelenței Sale Președintelui Consiliului de Stat 

al Republicii Socialiste Romania 

NICOLAE CEAUȘESCU
BUCUREȘTI

Vă mulțumpsc foarte sincer dumneavoastră, precum și Consiliului 
de Stat, pentru urările dumneavoastră de bine cu ocazia aniversării 
mele.

Regina 
IULIANA

Distanța care desparte Lagosul do 
Cotonou este de cîteva sute de kilo
metri. Dar dacă doi africani, unul a-, 
flat în capitala Nigeriei, iar celălalt! 
în orașul dahomeyan au ceva să-șfj 
comunice telefonic, ei trebuie să; 
apeleze la centralele Londrei sau Pa-, 
risului. Pentru că, deși vecine, între 
țările lor nu există legătură telefo-' 
nică directă. Un alt exemplu. Un so
malez dorește să călătorească în Se
negal. Ca să ajungă comod și repede 
de pe coasta răsăriteană pe cea a- 
puseană a continentului el este, de 
asemenea, obligat să facă un ocol 
european.

Se știe că sursa principală a difi
cultăților pe care le întimpină tine
rele state africane pe drumul dez
voltării lor de sine stătătoare o con-1 
stituie îndelungata dominație colo-, 
nială, care le-a întîrziat considerabil 
progresul istoric, punîndu-și pecetea' 
pe toate sectoarele vieții sociale. Îm
părțirea artificială a teritoriului a- 
frican potrivit intereselor vechilor 
stăpîni coloniali, menținerea secu-j 
Iară a popoarelor acestui continent 
în înapoiere economică și culturală, 
nefavorizarea vreme îndelungată! 
a condițiilor pentru dezvoltarea unui! 
proletariat industrial pare să se si-' 
tueze în avangarda luptei politice a 
maselor, actualele tentative ale cer
curilor imperialiste de a-și menține, 
prin mijloace noi vechile privilegii! 
în această parte a lumii — arată cit; 
de dificile și, totodată deosebite de 
ale altor popoare, sînt condițiile în' 
care popoarele „continentului negru” 
pășesc în arena lumii contemporane., 

în sprijinul uriașului efort de 
dezvoltare a țărilor și popoarelor: 
Africii, oameni politici și presa de pi» 
continent preconizează — ca pe un 
important factor pozitiv — intensifi-; 
carea colaborării interafrlcane. Cit 
privește modul de înfăptuire a 
colaborării interafricane, părerile 
sînt împărțite. O parte a lide
rilor africani și a presei respective 
consideră colaborarea ca o premisă! 
care să ducă în ultimă instanță la! 
realizarea unei așa-zise integrări po-| 
litice și economice. Adepții acestei 
concepții, evident influențați de doc-! 
trina panafricanismului, susțin ne* 
cesitatea unirii țărilbr recent elibe
rate în mari confederații regionala

Augustin BUMBAC ?

(Continuare în pag. a V-a)
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A PIERDE POTCOAVAFAPTUL!
DIVERS PENTRU UN CUI
Ne abținem

proverb în atenția
Un cetățean din Priboieni 

ne întreabă cum se poate cir
cula normal cu tramvaiul, în 
București. Nu sîntem în mă
sură să-i răspundem precis. 
Nu știm ce linie de tramvai 
are în vedere petiționarul. La 
unele tramvaie, urcarea este 
pe la mijloc iar coborîrea pe 
ușile laterale; la alte tram
vaie, procedeul este invers. Se 
calcă oamenii pe bătături și 
se complimentează reciproc 
pentru nasturii pierduți. In 
plus, sîntem informați că 
I.T.B.-ul, în dorința de a sim- 

. plifica lucrurile, va indica în 
curind să se folosească și fe
restrele. Ceea ce, desigur, ar 
însemna un real progres față 
de banala obișnuință a omului 
de a folosi o ușă pentru ur
care și alta pentru coborire.

Cu influentă»
• JJv wsi fara »

Recent, organele miliției din 
orașul Găești au prins în fla
grant delict pe Alexandru Wei- 
serman, jurisconsultul coopera
tivei „înfrățirea" din localitate 
(și, culmea ironiei, element cu 
antecedente penale 1) în timp ce 
primea de la fotograful N. M. 
(din cadrul aceleiași unități) 
suma de 2 000 lei pentru a in
terveni la judecătorie în vede
rea clasării unui dosar. Dum
nealui. ca jurist, știa mai bine 
ca oricare altul că o asemenea 
faptă incriminată este califica
tă de lege drept „trafic de_ in
fluență". A nesocotit legea, 
cesul începe. Acum să-i 
dem... influenta 1

Pro- 
ve-

Omul
cu stofa

24 a-în după-amiaza zilei de
i prilie, conducătorul auto Mihai 

Nazarie. venind la Iași dinspre 
Podul-Iloaiei, a găsit, în mijlo-

I -cui drumului, la intrarea în co- 
i muna Lețcani, cîteva valuri de 
i stofă. Căzuseră, probabil, din- 
! tr-o mașină său căruță care 
I aprovizionă vreo cooperativă 
'■clin împrejurimi. Om' -corect, 
rtnflîihai Nazarie a predat stofa la 

militia municipiului' Iași. Pen-
1 tru recunoaștere, păgubașul va 
I trebui să indice precis cîte va

luri de stofă a pierdut, culoarea
I și metrajul stofei. Este intere- 
. sânt de știut cum a motivat el, 

la unitatea unde lucrează, dispa
riția stofei. O fi recunoscut pier
derea ei ? Adică, o fi avut

I „stofă" ?

Strâmbă
Foarte important: se deschi

de terasa (restaurant-bar-cofe- 
tărie) de la patinoarul Floreas- 
ca din Capitală. Ar fi fost ne
rațional să rămînă nefolosite, 
vara, această splendidă terasă 
și încăperile aferente. Funcțio
nează de cînd se crapă de ziuă 
și pînă se mai crapă odată, de 
noapte. Găsiți orice, dar mai 
ales... gogoși. Nu vă îmbulziți : 
se va deschide în prima vară a 
deceniului următor ; • acum fa
cem doar reclama animatoare. 
Fiind vorba de terasa unui pa
tinoar, se cuvine un cuvînt cald 
care să dezghețe inițiativa co
mercială.

Aduceți»

cloșca»

Trei milioane de ouă rac în 
depozitele I.C.R.A. București. 
Motivul ? Magazinele „Alimen
tara" și „Comaliment" se feresc 
să ridice întreaga cantitate co
mandată, deoarece ouăle sînt... 
perisabile și greu de transpor
tat ! Grozavă concepție comer
cială ! N-am fi de părere ca cei 
de la direcția comercială a mu
nicipiului să înceapă a căuta, 
prin lăzi, oul lui Columb. La 
urma urmelor, cînd dispui de 
3 milioane de ouă în plus, poți 
sacrifica, pentru „incubatorul co
mercial", unul. S-ar1 putea să 
iasă vreo idee.

Anonima
Sî- 
ju- 
se-

Asupra familiei lui Gh. 
mion din comuna Ungheni, 
dețul Mureș, se abătuse din 
nin neliniștea. Capul familiei
primise o anonimă cu conținut 
amenințător: „Dacă pînă în 
ziua de... nu vei pune în cutare 
loc suma de 15 000 lei, va fi rău 
de întreaga familie..." Om cu 
judecată. Gh. Simion s-a adre
sat miliției. în timp scurt s-a 
stabilit că șantajistul era Iosif 
Cozma, vechi client al peniten
ciarelor, domiciliat temporar 
în Ungheni. Asupra lui a mai 
fost găsită o anonimă amenin
țătoare, adresată altui cetățean. 
Acum dumnealui a ieșit din... 

i anonimat, intrînd de-a dreptul 
I în sala judecătoriei.

Rubricd redactată de
Ștefan ZIDARiȚĂ 

eu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

Mai multe scrisori sosite la re
dacție, în general de la locatarii cu 
apartamente situate la ultimul etaj 
al unor blocuri, semnalează grave 
neajunsuri de construcție. Cînd 
plouă, apa se infiltrează prin aco
periș, se scurge pe pereții încăperi-' 
lor, degradează tavanele. în aparta
mente se instalează igrasia. în apar
tamente noi — date doar de cîțiva ani 
în folosință ! E admisibil acest lucru ?
— se întreabă ei. Iată un exemplu 
dintr-o mie. Ne scrie Carolina Ma- 
zilu .— locatara apartamentului 19 
din blocul de pe Bd. Constructori
lor nr. 15 din București. îi plouă 
în casă, tavanul e scorojit.

Blocul acesta are terasa făcută din • 
praf hidrofob, soluție tehnică dove
dită între timp necorespunzătoare.

Am putea cita și alte cazuri. Ion 
Miu (Bd. Giulești 42) și el locatar în 
bloc ne-a scris că-i plouă în apar
tament din 1964. De patru ani I 'Blo
cul e în aceeași situație : terasa cu 
praf hidrofob.

Cetățenii își pun legitima între
bare: ce fac I.A.L.-urile?

Sîntem Ia I.A.L. 7 din Capitală. 
„Anul trecut, ne spune tov. director 
Walter Ioncscu, s-au cheltuit fondu
rile alocate la toate capitolele de 
reparații. Afară de unul singur : ca
pitolul refacerea teraselor construite 
cu praf hidrofob. Față de 38 terase 
programate — s-au refăcut numai 6“. 
La I.A.L. 2 — au rămas necheltuiți 
din fondul de terase 900 000 lei; 
la I.A.L. 4 — 300 000 lei ; la I.A.L. 3
— 2 500 000 lei. Pe Capitală (conform 
datelor furnizate de tov. Traian Is
pas, vicepreședinte al Comitetului E- 
xeeutiv al Consiliului Popular al Mu
nicipiului București) cuantumul fon
durilor alocate în cadrul planului de 
prestări construcții s-a ridicat la 
29 600 000 de lei numai pentru refa
cerea teraselor.

— Nu s-a permis, precizează tov. 
Const. Popescu, inginer șef la Direc
ția Generală a Gospodăriei Locative 
a Municipiului București — să se 
folosească pentru alte lucrări pe tot 
timpul anului, nici un leu din aceste 
fonduri, considerate cu destinație 
specială. Nu s-a atins nimeni de ele.

Deci, s-a respectat cu sfințenie și 
disciplina financiară. Statul s-a în
grijit de fonduri, banii au fost ținuți 
exclusiv la dispoziția I.A.L.-urilor 
pentru refaceri de terase. Și totuși
— la sfîrșitul anului s-a constatat: 
a) nu s-au cheltuit decît circa 50 la 
sută din bani, b) nu s-au refăcut 
decît circa 50 la sută din terase. 
Celelalte terase urmau să fie repa
rate— „în limita materialelor dis
ponibile" (o formulă consacrată care 
revenea des în scrisorile de răspuns 
ale I.A.L.-urilor adresate redacției, 
uneori și cu binevoitoarea asigurare 
suplimentară că „pe porțiunile (nu pe 
terasa totală) cu infiltrații puternice 
se vor efectua reparații locale").

N-au lipsit nici banii, nici docu
mentația, asigurate de Proiect-Bucu- 
rești, n-au lipsit nici constructorii 
specializați la acest gen de lucrări de 
mare tehnicitate; a lipsit însă o 
bună parte din materialul principal 
pentru izolațiile de terase — pînza 
asfaltată.

Nu există capacitate suficientă 
pentru producția de pînză asfaltată ? 
Tov. vicepreședinte Ispas ne-a in
format că fabricile de la Berceni- 
Prahovâ și „Horia, Cloșca șl Crișan" 
din Turda puteau să producă ma
terialul necesar dacă n-ar fi lipsit 
suportul textil pentru impregnare.

Care e situația în 1968 ? Demara
jul e bun. Sarcina de prestare : 
200 000 mp. Fonduri : 30 000 000 lei. 
Documentația : 80 la sută asigurată. 
Dar a apărut altă problemă — 
B.C.A.-ul, adică betonul celular au- 
toclavizat de izolație termică, al doi
lea element important în refacerile 
de terase.

Stăm de vorbă cu tov. director Dan 
Gheorghe, inginerul șef Cernescu Ga
briel și inginerul șef adjunct Gh. 
Nicolau de. la întreprinderea de Po
duri și Drumuri București, construc
torul însărcinat cu refacerea terase- 

. lor, care ne informează că 11 s-a pro
mis că în acest an materialele vor 
•fi asigurate.

Va fi totuși B.C.A.-ul asigurat ? Am 
discutat cu tovarășul Covaci Putna, 
director general adjunct al Direcției 
de Desfacere din Ministerul Indus
triei Construcțiilor. Constructorul a- 
vea realmente motive să fie sceptic. 
Cererile sale de B.C.A. izolant se 
ridică la 133 000 m.c. în timp 
ducția e de 75 000 m.c.

Prin urmare, constructorul 
rințele lui, ministerul are pe 
și, după cum se vede, nu 
trivesc. Vizităm fabrica de prefabri
cate de beton unde se produce 
B.C.A.-ul. Cerem părerea tovarășului 
director Florin Iovipale. De ce se face 
mai mult B.C.A. de zidărie — în
trebăm — decît de izolație ? E mai 
rentabil ? Răspunsul e senzațional: 

„Repartițiile emise de Ministerul 
Industriei Construcțiilor la aceste 
două sortimente sînt invers fixate 
față de cererile constructorilor. Și 
dacă pe republică materialul de zi
dărie (cărămidă și înlocuitori) e de
ficitar, pe Capitală nu e. Și totuși 
planul nostru la înlocuitori de zidărie 
e prea mare. Soluția ar fi — conchide 
tov. Iovipale — să ni se dea rej/ rtiție 
pentru un singur sortiment sub denu
mirea de B.C.A., (Diferența între ele 
este minimă — o cantitate mai mică 
sau mai mare de praf de aluminiu în 
compoziție, urmînd ca noi să facem 
B.C.A. de izolație sau zidărie prin 
contractări directe în funcție de ce-

• rințele constructorului".
Este, desigur, timpul ca organele de 

resort și în primul rînd Consiliul 
popular al municipiului București să 
ia măsurile ce sînt necesare pentru a 
se pune capăt, o dată pentru totdea
una, acestei situații astfel încît în a- 
cest an repararea teraselor de 
blocuri să se desfășoare fără 
ze și fără greutăți.

Dacă refacerile de terase 
probleme grele și complicate, 
țiile mărunte sînt simple, curente și 
banale. E de așteptat să nu ridice 
probleme deosebite. Astfel de inter
venții rapide, calificate, sînt salu
tare. Scutesc pe cetățeni de neplăceri 
și, cu o cheltuială minimă, asigură

păstrarea în bune condiții a fon
dului de locuințe ale statului, preîn
tâmpină degradări mai mari și evită 
uzura prematură a apartamentelor. 
Cum se achită I.A.L.-urile din Capi
tală de obligația de a executa la 
timp și competent aceste reparații de 
toate zilele, atît de necesare, de utile 
șl de frecvent solicitate de locatari ?

De la început trebuie să spunem 
că există fonduri pentru reparații. 
Micile lucrări destinate să prevină 
degradările sau să stabilizeze tem
porar o uzură redusă — se execută 
de obicei de I.A.L. în regie. I.A.L. 3, 
de exemplu, pe 1967, a dispus nu
mai la acest capitol, de 700 000 de lei.

Pe de altă parte, I.A.L.-urile dis
pun la lucrările în regie, de cadre 
tehnice proprii și muncitori cu di
ferite profesiuni : zidari, tinichigii, 
tîmplari etc. Nu sînt probleme nici la - 
acest capitol. Există, prin urmare, 
condiții ca refacerile, amenajările, 
reparațiile solicitate, să 
cutate.

La blocul de pe str. 
s-au făcut reparații la 
fost terminate pe la jumătatea anu
lui trecut. Și de atunci — ne spune 
tovarășul Dragomir, de cîte ori plouă 
— plouă și în pod. Mai straniu e însă 
altceva. Un zid întreg al apartamen
tului e îmbibat de umezeală, scoro
jit. Tencuiala a căzut; cînd plouă se 
șterge mucegaiul cu o cîrpă. Cauza? 
Nu se repară zidul exterior al apar
tamentului. Ce ar trebui? Un strat 
izolator contra igrasiei. Vasăzică, au 
reparat acoperișul (așa cum l-au re
parat) — dar la zidul de dedesubt, 
nu s-au uitat.

Vreme de doi ani ș-a infiltrat apa 
din baia apartamentului locuit de 
Aurel Miu (1 Mai 327), în tavanul 
vecinului. Au venit reparatorii, au 
spart peretele vanei, au reparat — 
și de două luni n-a venit nimeni să 
refacă vana spartă.

J- Așa fac — a oftat locatarul — 
vin. sparg, și nu mai pun la loc.

Și am putea cita și alte exemple.
Ne-am adresat tovarășului E. Feler 

director al I.A.L. 6, întrebîndu-1 ce 
părere are despre calitatea lucrări
lor făcute în regie în sectorul 6.

— Se dau rasol. Lipsesc muncitorii 
calificați.

Stând de vorbă cu tov. contabil

- “»
fie bine exe-

Rondă 48 — 
acoperiș. Au

șef Munteanu de la I.A.L. 3 — aflăm 
însă că există o indicație cu caracter 
obligatoriu a fostului S.G.L.L. al Ca
pitalei : I.A.L.-urile nu pot angaja 
decît muncitori calificați (de la 
cat. IV în sus). Or, ne spune tov. 
Ion Săvulescu, director la I.A.L. 8 : 
„La I.A.L. nu se angajează oameni 
cu pregătire și grad de conștiință mai 
ridicat.**

— Este chiar imposibil să se res
pecte indicația de mai sus ? Ne a- 
dresăm tovarășului L. Stăncănescu, 
director al I.A.L. 2.

— La noi lucrează numai munci
tori calificați.

Deci, o primă concluzie : nu este o 
fatalitate să angajezi muncitori ne
calificați la I.A.L,. Cum se explică, 
totuși, cazurile de reparații super
ficiale, executate fără pricepere, fără 
suflbt șl interes ? Ce soluții se pot 
recomanda ?

Ing. șef Hîrstulcscn (I.A.L. 2): „Este 
necesară o organizare măi bună a 
muncii, iar cointeresarea să vizeze 
și răspunderea pecuniară a meseria
șilor care nu fac treabă bună. în 
momentul de față se plătește pe faze 
de muncă efectiv prestate — șl nu 
cînd s-a terminat lucrarea șl se poate 
vedea dacă e de bună calitate."

O problemă care rămîne deschisă 
— e modul cum se controlează și se 
recepționează lucrările efectuate. 
Simplă iscălitură a locatarului, în 
general profan în materie de insta
lații sau zidărie, nu spune nimic. Nici 
nu I se 
acoperiș 
pitura e 
spune o
în astfel de cazuri e să așteptăm, 
prima ploaie".

Subaprecierea importanței și ros
tului unor reparații', numai nominal 
mărunte dar, în fond, avînd o im
portanță de netăgăduit, tergiversă
rile, lucrările superficiale, știrbesc, 
diminuează zestrea de locuințe, cau
zează profunde neplăceri cetățenilor, 
însemnatele fonduri alocate pentru 
lucrările în regie ale I.A.L.-urilor, 
destinate să înlăture micile defec
țiuni^ trebuie cheltuite gospodărește, 
cu‘ pricepere.

poate cere să se sule pe 
ca să se convingă dacă 11- 
bine făcută. După cum ne 
locatară : „Singura soluție

un

ții mai bune nu numaî va
rietatea mîncărurilor, ci șl 
o regie redusă, la Timișoara 
s-a aplicat experiența folo
sirii în comun a unor uni
tăți de acest fel de către 
mai multe întreprinderi. 
Moderna cantină a fabricii 
„Victoria" are 1 500 de abo
nați din numeroase între
prinderi aflate în această 
zonă industrială a orașului.

Toate cele menționate mal 
sus ilustrează tocmai varie
tatea de forme în care se 
pot organiza cantinele, de- 
monstrînd că acolo unde s-a 
păstrat nivelul de acum 
10—15 ani lucrul nu se da- 
torește unor piedici obiec
tive — cum sînt unii încli
nați să susțină — ci pur și 
simplu lipsei de interes și 
de inițiativă, absenței unei 
preocupări susținute și a 
spiritului gospodăresc. Ba 
mal poți auzi pe cîte unul 
spunînd : „în definitiv, can
tina nu e restaurant". Un 
asemenea raționament, in-

pauzelor pe secții, astfel In
cit salariații să poată bene
ficia de avantajele mesei la 
cantină, deci de avantajele 
unei mese calde și consis
tente îhtr-o perioadă a zilei 
cînd organismul are hevoie 
de asemenea hrană.

în alte locuri cantinele 
s-au desființat deoarece nu 
există grijă pentru varieta
tea meniurilor, pentru con
sistența mesei. în multe u- 
nități de acest fel se ser
vesc și azi doar unul sau 
două meniuri, iar în cadrul 
acestora, felurile se repetă 
foarte des. De exemplu, la 
cantina grupului de șantie
re din Brăila, supa de fa
sole este nelipsită : se ser
vește o dată la două zile. 
Orlcît de bine ar fi ea pre
parată, se înțelege că un 
asemenea mod de întocmire 
a meniurilor nu este de 
natură să-i atragă pe abo
nați ci, dimpotrivă, îi de
termină să se retragă. Din 
păcate, și unele cantine mai

Cantinele întreprinderi
lor alcătuiesc — chiar dacă 
nu sînt în subordinea co
merțului — un important 
sector al alimentației pu
blice, deservind zilnic zeci 
și zeci de mii de salariați. 
Aici, ca și în comerț, se 
pun în momentul de față 
probleme de modernizare, 
de organizare superioară și 
de introducere a princi
piilor alimentației rațio
nale, într-un cuvînt, de 
îmbunătățire a deservirii. 
Recent am întreprins o an
chetă prin cantinele mai 
multor întreprinderi din 
țară. Ce doresc abonații ? 
Ce ar fi nimerit să se facă 
pentru a ridica nivelul ge
neral al acestor unități ?

Funcționarea cantinelor 
este reglementată de o Ho- 
tărîre a Consiliului de Mi
niștri, care stabilește înda
toririle întreprinderilor, 
modalitățile de gospodărire, 
raportul dintre numărul de 
abonați și cel ,al salariați- 
lor cantinei etc. Este
cadru care oferă celor ce 
administrează cantinele un 
cîmp larg de acțiune, de 
manifestare a inițiativei, 
pentru mai buna și mai ra
ționala organizare și gos
podărire a acestor unități. 
Observațiile culese arată 
că, în multe locuri, canti
nele sînt unități bine gos
podărite, agreate de consu
matori, unde se simte grija 
pentru satisfacerea cerințe
lor acestora, atît din punc
tul de vedere al calității și 
varietății mesei, cît și al 
asigurării unui preț conve
nabil. Astfel.' la Fabrica de 
confecții și tricotaje din 
Bucureștii cantina a evoluat 
spre o formă superioară; 
ea este, de fapt, un res- 
taurant-cantină. Acesta o- 
feră zilnic, pe lîngă unele 
meniuri fixe foarte ieftine, 
la care apelează, îndeobște, 
mai puțini abonați, trei- 
patru feluri de supe și 
ciorbe,' zece-cincisprezece 
feluri de mîncare și dul
ciuri variate ; aici iau masa 
peste 1 500 de persoane. 
Lista mîncărurilor este a- 
fișată zilnic la casă, iar a- 
bonații consumă ce doresc, 
la alegere. Prețurile sînt 
accesibile: 1,25—1,50 lei o
supă sau ciorbă, 2,50—4,75 
lei felul al doilea, 1 leu 
desertul ; deci, cu cinci- 
șase lei se mănîncă un 
prînz la alegere. Buni gos
podari-, organizatorii canti
nei au luat asupra lor și 
deservirea salariaților în 
pauza legală, cînd func
ționează un bufet tot cu 
preparate de bucătărie. Ini
țiativa se bucură dș o a- 
preciere 
Uzinei 
Brașov 
profilul 
taurant.
nală șl-a găsit expresia în 
introducerea autoservirii.

Merită semnalat și faptul 
că, la unele cantine, există 
o grijă permanentă pentru 
conținutul în calorii al me
niurilor. Aceasta se obser
vă în soecial la unitățile 
care-i deservesc pe con
structori. Așa, de pildă, la

Spre o

varianta

mai
e
a cantinei

deosebită. Cantina 
de autocamioane 
are, de asemenea, 
unei cantine-res- 

Organizarea rațio-

torilor din Capitală, se a- 
provizionează cu pîine di
rect de la fabrică, ridicîn- 
d-o cu mijloace de trans
port proprii. Nu primește 
însă nici un fel de rabat 
comercial, acesta fiind în
casat de O.C.L.-„Pîinea“, 
verigă intermediară, care 
nu face altceva decît fac
turarea. Dificultăți mari 
provoacă, de asemenea, a- 
provizionarea cu legume și 
zarzavaturi prin unitățile 
I.O.V.L.F., care se strădu
iesc să plaseze cantinelor 
tot ce e marfă mai proastă, 
încasînd, firește, banii ca 
pentru marfă bună. Iată 
probleme care trebuie nea-

- părat soluționate.
Am arătat mai sus posibi

litățile, dar și unele din 
greutățile pe care le au 
cantinele. De ce nu se a- 
vansează și în acest sector, 
de ce experiența unor can
tine bune nu este mai larg 
extinsă ? Fiindcă de bunul 
mers al cantinelor, ca și de 
aprovizionarea salariaților 
în timpul pauzei legale nu 
se ocupă nimeni sau aproa
pe nimeni. Unitățile rețe
lei comerciale de alimen
tație publică au cîteva 
trepte de foruri tutelare : 
I.A.P.L., T.A.P.L., direcții 
comerciale, minister. Dar 
•față de funcționarea can
tinelor, doar sindicatele — 
prin controlul obștesc — 
mai manifestă din cînd în 
cînd un oarecare interes. 
Totul rămîne la latitudinea, 
la priceperea sau neprice
perea, la inspirația sau 
lipsa de inspirație ale cîte 
unui administrator sau bu
cătar. La consiliile munici
pale sindicale din unele 
orașe nici nu se cunoaște 
măcar situația cantinelor. 
Or, tocmai organele sindi
cale sînt chemate să joace 
un rol activ în asigurarea 
unor condiții optime de 
funcționare a acestor uni
tăți, în transformarea lor 
în forme superioare de 
deservire.

După cum sîntem Infor
mați, la Consiliul munici
pal al sindicatelor Bucu
rești este în curs un stu
diu asupra condițiilor de 
alimentare a muncitorilor. 
Este, desigur, o măsură 
utilă. Dar și mai important 
ar fi fost ca, pînă la în
cheierea studiului, să se dea 
un ajutor concret cantinelor 
existente, să se urmărească 
cerințele ce se ivesc, să se 
asigure schimbul de expe
riență între ele, să se pro
moveze noul, spiritul gospo
dăresc, să se indice coma
sarea unor unități, deschi
derea sau redeschiderea 
altora, transformarea unora 
în restaurante-cantlnă — 
potrivit diferitelor gusturi 
și cerințe. într-o serie de 
întreprinderi din București 
— Electrofar, I.R.A. 17, în
treprinderea de cariere și 
balastiere, Revizia de va- 
goane-Grivița, Uzinele 
9 Mai, unitățile platformei 
industriale Dudești ș.a. — 
există un mare număr de 
muncitori care reclamă 
serviciile unor cantine. în 
orașul Sfîntu Gheorghe 
funcționează o singură can
tină, " 'de ' mică capacitate; 
la uzinele textile „Oltul", 
deși în oraș există și alte 
fabrici. Cerința de a se 
deschide cantine există și 
în alte centre muncitorești., 
încît problema nu poate fi 
nici amînată, nici rezolva
rea ei înlocuită, chiar 
temporar, cu organizarea a 
tot felul de studii.
/Colaborarea sindicatelor 

cu conducerile întreprinde
rilor, cu forurile lor tute
lare în această problemă de 
mare importanță va permite 
utilizarea cu mai mult f.i- 
los a posibilităților dy a 
asigura salariaților o deser
vire calitativ superioară în 
rețeaua cantinelor, aceste 
unități trebuind să fie ri
dicate la nivelul menirii 
lor.

bune, cu meniuri consisten
te, cum «înt cele ale con
structorilor din București șl 
Constanța suferă de lipsa 
de varietate. Experiența a- 
rată că este cazul să ple
dăm pentru organizarea u- 
nor cantine mari, cu mulți 
abonați, ca un bun antidot 
împotriva șablonului culi
nar.

în funcție de cerințele 
muncitorilor, de inițiativa 
și priceperea personalului, 
cantinele asigură și deser
virea în pauza legală. în 
unele locuri acest lucru se 
face mai bine, cu o diversi
tate mai mare de produse, 
ca la Fabrica de confecții 
și tricotaje București, în al
tele mai puțin bine, iar în 
cele mai multe deloc. Cu 

• cî'tva timp în urmă, la U- 
zina mecanică Timișoara, la 

. Fabrica de mașini electrice 
București, la uzinele textile 
„Oltul" din Sfîntu Gheor
ghe pentru pauză se pre
găteau, de către bucătărie, 
preparate calde sau cel pu
țin gogoși. Dar, din anumi
te motive — fie că a lipsit 
posibilitatea „legală" de a 
retribui persoana care Ie 
distribuia, fie din imposi
bilitatea verificării concor
danței dintre numărul go
goșilor și cantitatea de făi
nă folosită la prepararea 
lor, ca și din alte motive, 
la fel de „serioase" — totul 
a căzut baltă. Este oare de 
conceput ca asemenea pie
dici birocratice să stea în 
calea bunei aprovizionări a 
Salariaților șl să nu se gă
sească modalități de a le 
înlătura ?

în acest context ar meri
ta relevate și unele ano-4 
malii legate de aprovizio
nare. De pildă, cantinele

firmat de numeroase 
periențe pozitive, care do
vedesc că și cantina are po
sibilități de a asigura o ali
mentație și deservire de, ni
vel înalt, exprimă, pe lingă 
cele amintite, și comoditate 
ori nepricepere. Oamenii 
care gîndesc astfel se fac a 
nu înțelege că de o hrană 
rațională, variată, gătită cu 
gust și servită la timp, în 
condiții civilizate, depind 
într-o mare măsură starea 
de sănătate, capacitatea de 
muncă a celor care i iau 
masa la cantină.

Ce se constată ? în primul 
rînd, faptul că în ultimii 
ani un mare număr de can
tine s-au desființat, iar în 
altele numărul ;abonaților 

. este în scădere., Cafele sînt. 
... mulțjple. La Uzină'mecani- 

că Timișoara, de pildă, iau 
masa la cantină numai cir
ca 500 de muncitori, față de 
1 200 cîți erau cu trei ani 
în urmă, deși mâncarea este 
gustoasă și ieftină. Cauza ? 
A intervenit o schimbare : 
în loc ca masa să se ser
vească la orele 12, în pauza 
legală, cum se obișnuia, se 
servește înainte sau după 
program — între orele 14— 
15 pentru cei care intră în 
schimbul de după-amiază 
și în continuare pentru cei 
care ies din schimbul de di
mineață. Aceasta a determi
nat pe mulți salariați, obiș- 
nuiți să mănînce mai devre
me, să-și aducă cu el un pa
chețel și să renunțe la ser
viciile cantinei, amînînd 
consumarea unei mese calde 
pentru orele de seară cînd 
cei mai mulți, locuind de
parte, ajung acasă. Soco
tim că ar fi nimerit ca sin
dicatul și conducerea uzinei 
să analizeze o eșalonare a mari, ca aceea a construc

o li uviL/x i» ici

cantinele Direcției generale-
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de construcții montaj din < 
• București, "tinde se pregă- '1 

teso peste 15 000 de mese 
zilnic, ca și la cantina eu 
autoservire a întreprinderii 
de construcții hidrotehnice 
— Constanța, se asigură 
trei mese pe zi. însumînd 
între 3 200—3 600 de calorii. 
Mai mult, se urmărește 
chiar.’ potrivit principiilor 
alimentației raționale, exis
tenta unul raport corect 
între diferitele categorii de 
alimente — proteine, lipi
de, glucide. Ar mai trebui 
subliniat că în Capitală, fi
nind seama de dispersarea 
șantierelor și de distantele 
mari la care se află unul 
fată de altul, există mai 
multe bucătării de prepa
rare a mîncării, cît șl o bu
cătărie centrală cu labora
tor de prăjituri — o ade
vărată uzină culinară.

Pornind de la înțelegerea 
faptului că o cantină cu un 
număr maî mare de abo
nați poate asigura în condi-

Raid-anchetă realizat de t 
Al. MAXIMILIAN 
Gh. RADEL
R. APOSTOL
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deoarece întregul complex al regle
mentărilor legale asigură dezvolta
rea societății în sensul voinței între
gului popor. Nu poate fi îngăduită 
nerespectarea unei legi ori a unor 
dispoziții fără a se știrbi satisfacerea 
intereselor fundamentale ale poporu
lui.

Ea impune, de asemenea, respecta
rea strictă a legilor de către toți — 
organe de stat, organizații obștești, 
funcționari, simpli cetățeni, ori lo
cuitori ai țării fără cetățenia ro
mână.

Se poate, fără îndoială, concepe ca 
indivizi izolați, oameni moralmente 
descompuși, stăpîniți de patima 
înavuțirii, spre pildă, să încalce le
gea, săvîrșind infracțiuni împotriva 
avutului obștesc ori al semenilor 
lor. Pe aceștia însă legea îi lovește 
fără cruțare, pedeapsa prevăzută de 
lege și pronunțată cu toate garan
țiile statornicite de lege servind atît 
ca răsplată pentru fărădelegile co
mise, cît și ca mijloc de îndreptare 
a făptuitorilor.

Dar ceea ce nu se poate coqcepe 
este ca organe de stat care aii ca 
sarcină fundamentală — ceea ce jus
tifică însăși crearea și existența lor
— asigurarea respectării tuturor le
gilor și îndeosebi a acelora prin care 
se garantează securitatea deplină a 
drepturilor cetățenilor, să calce ele 
însele legea, ca oameni cu muncă de 
răspundere în asemenea organe să 
săvîrșească ei înșiși fărădelegi.

Plenara Comitetului Central al 
partidului din 22—25 aprilie a. c. a 
dezvăluit că au existat oameni de 
înaltă răspundere — puțini, desigur
— care au plăsmuit, organizat 
și dus la îndeplinire crime o- 
dioase, asasinate, fără procese sau 
cu procese plăsmuite, prin plăsmui
rea dovezilor^ că au existat oameni 
în organele Ministerului Afacerilor 
Interne care s-au întrecut în a înde
plini indicațiile 
mărturii 
morale, 
fost de 
false ; că au existat tribunale și ju
decători care, în disprețul adevăru
lui, încâlcind grosolan legea pe care 
erau puși să o aplice, au consfințit 
prin hotărîrile lor asemenea fărăde
legi. Au existat, de asemenea, la di-

ferite nivele, oameni care s-au so
cotit deasupra legii, statornicind 
după bunul lor plac ce și cum să 
se facă, luînd măsurile cele mai as
pre împotriva acelora care îndrăz
neau să schițeze o umbră de îndo
ială măcar asupra justeții ori lega
lității soluțiilor impuse sau cutezau 
să propună o altă soluție, să aibă o 
altă părere.

Consecințele unor asemenea prac
tici 7 Oameni transformați în instru
mente docile, permanent temătoare 
pentru viața și libertatea lor ori 
dornice ca printr-o executare ser
vilă să-și păstreze un loc de muncă 
bun, dacă nu va căpăta unul și mai

țeleasă noțiunea democratizării so
cietății, ce forme trebuie să îmbrace 
pentru a exprima normele cele mai 
generale ale relațiilor dintre oa
meni, cît și condiția, situația fiecă
rui cetățean în 'societate. Hotărîrile 
plenarei, lucrările ei au adus astfel o 
contribuție creatoare la dezvoltarea 
conceptului de democrație în socia
lism.

Practicile condamnabile și condam
nate de recenta plenară nu numai 
că nu sînt de esența socialismului, 
dar îi sînt cu totul străine, ca unele 
de natură , să .împiedice ori să în
greuneze înfăptuirea scopurilor ce-i 
sînt proprii.

viața statului nostru, organizarea a- 
paratului de stat, a fost creat cadrul 
organizatoric care garantează res
pectarea legalității.

în documentele de partid din ulti
mii ani s-a stăruit asupra creșterii 
rolului Marii Adunări Naționale, a 
atribuțiilor sale în viața statului nos
tru, asupra creșterii atribuțiilor unor 
forme obștești de exercitare a con
trolului în viața socială. în același 
timp, o serie de hotărîri, de dispozi
ții, măsuri și principii au fost consa
crate, îmbrăcînd formă de lege, 
ceea ce le-a mărit autoritatea, a fă
cut posibilă aplicarea lor și mai lar
gă, a dat o formă legală tuturor nor-

*

primite, smulgînd 
prin presiuni fizice și 
iar cînd acestea n-au 

ajuns, ticluind dovezi
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bun, evitînd sistematic și stăruitor 
orice părere personală, orice iniția
tivă și luarea oricărei răspunderi. 
Condamnînd cu toată asprimea atît 
practicile dezvăluite, cît și consecin
țele lor și luînd măsurile cuvenite 
pentru ca ele să nu %e mai poată re
peta în viitor, plenara Comitetului 
Central a chemat toate organele de 
stat și pe toți cetățenii să tragă în
vățămintele necesare. Plenara a a- 
dîncit ideea de legalitate, a descifrat 
sensul profund al acesteia, a dat 
conținutului ei un înțeles mai larg. 
Acesta este unul din meritele esenția
le ale plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. Ea a analizat con
secințele negative pe care le are 
încălcarea legii asupra vieții sociale 
și a definit cît de larg trebuie în-

V

Armonioasa și deplina dezvoltare 
a orînduirii și înflorirea națiunii so
cialiste nu pot fi realizate decît prin 
munca entuziastă, prin inițiativa 
creatoare a maselor celor mai largi, 
a oamenilor' liberi și demni, capa
bili, prin afirmarea multilaterală a 
personalității ■ lor, să contribuie la 
succesele strălucite ale desăvîrșirii 
construcției socialiste în drum către 
comunism.

Constituția și legile țării 
cesc toate reglementările 
pentru atingerea unor atît 
țătoare scopuri. Ele asigură
rea puterii de stat de către întregul 
popor, participarea tuturor cetățeni
lor lă. conducerea vieții de stat și 
obștești. Prin legile adoptate în ulti
mii ani, prin hotărîrile luate privind

statorni- 
necesare 
de înăl- 

exercita-

melor pe care le cuprindeau. Marea 
Adunare Națională nu numai că 
adoptă legile, dar exercită și con
trolul activității tuturor organe
lor de stat. Comisiile sale au drep
tul și datoria să ceară, fiecare po
trivit competentei sale, informări de 
la conducătorii organelor centrale 
ale administrației de stat, de la pre
ședintele Tribunalului Suprem' și de 
la procurorul general cu privire la 
activitatea organelor pe care le con
duc. Cetățenii au dreptul să sesi
zeze Marea Adunare Națională cu 
privire la încălcarea drepturilor lor, 
ca și cu privire la interese obștești, 
toate aceste sesizări putînd fi folo
site de comisiile permanente ale 
Marii Adunări Naționale în exerci
tarea controlului asupra diferitelor 
organe de stat De asemenea, depu-

tații, în cadrul comisiilor perma
nente din care fac parte, cît și fie
care, individual, în fața Marii Adu
nări Naționale, au dreptul să pună 
în discuție activitatea diferitelor or
gane ale statului. Pentru aceasta ei 
pot folosi atît sesizările izolate ale 
alegătorilor lor, cît și cele din cadrul 
adunărilor periodice de dare de sea
mă în circumscripțiile electorale în 
care au fost aleși. Aceleași drepturi 
le au comisiile permanente șl de
putății consiliilor populare cu privire 
la organele de stat locale.

Una din premisele democratizării 
în viața economică-socială este in
staurarea principiului muncii colec
tive — lege de bază a funcționării tu
turor organismelor de partid, de stat, 
obștești, principiu care asigură libe
rul schimb de opinii, exprimarea 
nestingherită a acestora, cît și elabo
rarea hotărîrllor pe baza experien
ței și a înțelepciunii colective. Gene
ralizarea principiului muncii colec
tive în conducerea diferitelor organe 
ale statului creează condițiile ■ dez
văluirii și înlăturării oricărui abuz. 
De asemenea, intensificarea criticii și 
autocriticii constituie un alt mijloc 
de împiedicare a încălcării legilor. 
Toate aceste mijloace există în orga
nizarea noastră de stat, definindu-i 
chiar superioritatea.

Lucrările plenarei Comitetului Cen
tral, condamnînd practicile ilegale și 
sancționîndu-le în mod exemplar, sînt 
de natură să întărească forța legii în 
societatea noastră, să facă să înțe
leagă pe oricine exercită o autoritate 
că răspunde pentru exercitarea aces
tei autorități, că încălcarea legii nu 
este tolerată, fiind deschise toate căi
le pentru

Creșterea 
ducător al 
meniile de

sancționarea ei.
și întărirea rolului con- 
partidului 'în toate do- 

activitate, stricta respec
tare a muncii colective și a demo
cratismului de partid sînt garanțiile 
de nezdruncinat ale eliminării a tot 
ce este străin socialismului, garan
țiile realizării legalității socialiste. 
Documentele plenarei Comitetului 
Central al partidului au întrunit de
plina adeziune a oamenilor muncii, 
juriștilor, care subscriu cu satisfacție 
la toate prevederile lor, convinși 
fiind că aceste hotărîri vor exercita 
o puternică influență asupra vieții so
ciale din țara noastră, asupra asigu
rării legalității.
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PRODUCTIVITĂȚII
A intrat în
funcțiune
un nou
cuptor de w

SE LAȘA AȘTEPTATEcalcinate

peste 4 mili- 
de asemenea, 
productivități 
a crescut cu

wolfram are

La uzina

de alumină

din Oradea
in domeniul calității produselor persistă

efectul bunei organizări 
a producției și a muncii

La uzinele „Industria sîr
mei" din Cîmpia Turzii, 
creșterea productivității 
muncii acționează de ani 
de zile ca factor hotă- 
rîtor al sporirii volumu
lui de producție și, implicit, 
al ieftinirii acesteia. In 
19G7, de pildă, întregul 
spor de producție, de peste 
50 milioane lei, s-a.obți
nut pe seama creșterii 
nivelului acestui important 
indicator. Continuînd pe 
acest drum, în primele luni 
din 1968 producția supli
mentară de 
oane lei este, 
rodul unei 
sporite, care 
mult peste sarcina de 3,8 
la sută, cît s-a planificat.

Nu întîmplător producti
vitatea muncii a consem
nat astfel de sporuri. Căile 
și modalitățile de creștere 
au fost explorate cu mare 
atenție de către cei 135 de 
specialiști din toate dome
niile de activitate, antrenați 
în mod special în acțiunea 
de organizare științifică a 
producției și a muncii. S-a 
ajuns, astfel, la stabilirea 
.'a 40 de măsuri și studii, 
din care multe s-au și apli
cat, iar' altele vor căpăta 
viață în acest an și în pe
rioadele următoare. Creș
terea suplimentară a pro
ducției — prin aplicarea 
măsurilor preconizate — 
este de 16 800 tone în a- 
ccst an ; ea va ajunge la 
32 000 tone în anul viitor 
și la 39 300 tone în 1970 
față de prevederile din pla
nul cincinal. Iar sursa prin
cipală a acestui spor de 
producție constă în utili
zarea mai rațională și la 
întreaga capacitate a mași
nilor, utilajelor și spațiilor 
productive, în așezarea nor- 
ipelob de muncă, pe. baz<? 
reale, fundamentate (tehnic-, 
în promovarea unui sistem 
informațional îmbunătățit, 
care să permită depistarea 
operativă a tuturor factori
lor care frînează creșterea 
productivității muncii.

— Personal, n-am făcut 
parte din colectivul de or
ganizare științifică a pro
ducției și a muncii — ne 
spune inginerul șef cu pro
ducția, Ion Fărcășan — dar 
ca unul care răspund da 
realizarea strictă a sarci
nilor de plan am simțit din 

.plin efectele acestei acțiuni 
<n toate sectoarele uzinei.

\Această apreciere atestă, 
de bună seamă, temeinicia 
măsurilor tehnice și orga
nizatorice aplicate în uzină 
în ultima vreme. La oțe- 
lărie, de pildă, linor cup
toare electrice li s-au adus 
îmbunătățiri constructive 
și tehnologice. Cuptorului 
nr. 1 i-a fost înlocuit un 
transformator cu altul de 
o capacitate mai mare, care 
accelerează mult procesul 
de topire. Toate acestea în
seamnă un spor de pro
ducție de peste 700 tone 
oțel anual. La fabrica de 
cuie s-au introdus bobine
le de sîrmă în sistemul de 
alimentare a mașinilor, re- 
nunțîndu-se la vechiul pro
cedeu care necesita uneori 
cite 16—17 opriri la mia 
de kilograme. Acum, Ia a- 
'ceeași cantitate de sîrmă 
are loc o singură oprire, 
ceea ce înseamnă că anual 
se pot realiza în plus peste 

1 800 tone de cuie. Perfec
ționări ale procesului teh
nologic de fabricație s-au 
făcut și la trăgătoria de 
oțel tare, unde prin mai 
buna folosire a unor uti
laje de mare productivitate 
se asigură obținerea unui 
supliment de producție în 
valoare de peste 3,5 mili
oane lei anual. Alte măsuri, 
printre care modificările 
aduse unui cuptor de zin- 
care, punerea în funcțiune 
a unei instalații pentru la
minare la rece, extinderea 
fosfatării la trefilarea sîr- 
melor pe mașini fine — 
înregistrîndu-se o mărire 
a vitezelor de fosfatare — 
au imprimat și ele un pu
ternic impuls productivi
tății muncii.

în curs de aplicare se. 
află acum ecranarea caza- 
nelor tip IPROM, pentru 
a se obține un spor de 40 
la sută la capacitatea de 
producere a aburului, reor
ganizarea și mecanizarea 
fluxului tehnologic la ate
lierul de maselote, moder
nizarea instalațiilor de zin- 
care a sîrmei. .Demnă de 
relevat este concordanța 
care s-a creat și se urmă
rește între organizarea su
perioară propriu-zisă a pro
ducției și perfecționarea or
ganizării muncii. Ca urma
re, s-au revizuit normele în 
multe sectoare ale uzinei, 
în conformitate cu gradul 
dotării tehnice, extinderea 
muncii în acord, reducerea 
ponderii muncitorilor auxi
liari. Această ultimă măsură 
a fost posibilă prin raționa
lizarea transportului intern, 
a „mișcării" sîrmei,' orga- 
nlzindu-se un depozit de 
1 000 metri pătrați înzes
trat cu un pod rulant. E-

fectele ? Sporul de produc
ție planificat și angaja
mentul colectivului uzinei 
de a da o producție supli
mentară de 15 milioane lei 
pînă la sfîrșitul anului vor 
putea fi realizate cu un nu
măr mai mic de brațe de 
muncă. Normele au acțio
nat însă favorabil și în 
privința întăririi disciplinei 
muncii. învoirile și conce
diile fără plată au scăzut în 
primele luni ale anului cu 
circa 30 la sută față de a-

lor înalt aliate cu crom, 
nichel și
loc numai în schimbul de 
zi și în prezența unui 
colectiv de specialiști. Tot
odată, s-a întărit controlul 
calității, personalul c'e lu
crează în serviciul respec
tiv fiind supus unor reexa
minări speciale. Ansamblul 
de măsuri de acest gen a 
dus la o scădere simți
toare a rebutului, declasa
telor și colateralelor.

— După părerea mea —

tribuna experienței
înaintate

MĂSURILE DE REDRESARE DIN 
PARIA MINISTERULUI 
INDUSTRIEI UȘOARErit, creîndu-se „goluri* și 

suprastocărl, chiar neritmi- 
citate în unele. perioade, 
cp efecte și asupra calită
ții .anumitor sortimente. Nu 
contest, și la noi în uzină 
mai sînt unele.: lucruri de 
făcut pentru îmbunătățirea 
calității producției — evi
tarea nerespectării pro
cesului tehnologic Ia elabo
rarea unor șarje de oțel 
electric, a „goanei" după 
depășirea normelor la Ia- i 
minorul de sîrmă, a ne
atenției la sortare. Dar, so
licităm ca și furnizorii noș
tri să-și facă datoria, să-și 
îndeplinească Îndatoririle ee 
le revin din contractele pe 
care și-au pus semnătura.

Ne-am adresat și tov. 
Ion Stanatiev, directorul 
general al uzinei, care ne-a 
relatat :

— Perspectiva acțiunii de 
organizare științifică a pro
ducției și a muncii este 
clară. Vom continua inves
tigațiile, le vom adinei și 
diversifica pentru a găsi 
noi căi de creștere a pro
ductivității muncii, a nive
lului calitativ al producției. 
Am cerut, de altfel, forului 
nostru tutelar să ne aprobe 
înființarea unui comparti
ment special în acest scop.

Al. MURESAN 
corespondentul „Scînteii

ultimul timp, loturi mari de costume 
bărbătești, datorită unor defecte vi
zibile de fabricație, cum sînț gulere 
aplicate greșit, diferențe de culoare' 
la stofe, butoniere defectuos execu
tate, cusături strîmbe și altele.

— Calitatea produselor la fabrica 
de confecții din Focșani — ne spune

Pe scurt, articolul „Infantilitate 
perpetuă 7", publicat în „Scînteia" 
cu 10 luni în urmă, sublinia necesi
tatea ca într-o unitate industrială 
nouă, modernă, cum este Fabrica 
de confecții din Focșani, toți factorii 
răspunzători — și îndeosebi con
ducerea •întreprinderii — să abordeze 
în mod matur problema îmbunătățirii 
calității produselor. Discuția avută 
atunci cu directorul fabricii și cu alte 
cadre tehnice și economice de aici 
lăsa să se întrevadă hotărîrea de a se 
întreprinde acțiuni complexe pentru 
depășirea situației critice care exis
ta în domeniul calității confecțiilor.

Recent, am fost din nou în fabrică. 
La capitolul calitatea produselor 
fabrica a rămas în 
deficitară. Inginerul șef. Ion Anti- 
pamac, ne prezintă totuși drept un 
succes faptul că în primul trimestru 
din acest an, comparativ cu aceeași 
perioadă a anului trecut, numărul 
refuzurilor a scăzut. La Sucursala 
județeană Vrancea a Băncii Naționa
le aflăm că valoarea mărfurilor re
fuzate datorită calității necorespun
zătoare a fost, în primul trimestru al 
acestui an. de 1 957 000 lei. I.C.R.T.I.- 
urile din Pitești, Craiova, Constanța, 
Cluj, Bacău și altele au refuzat, în

absolutizeze greutățile așa-zis obiec
tive. Mai mult chiar, se afirmă că 
reprezentanții comerțului ar fi de
venit prea exigenți, că ar căuta nod 
în papură. în fața mărfurilor refu
zate, cu defecte vizibile, aduse din 
nou în fabrică, aceste afirmații pă
lesc.

Rampa pentru controlul materiei 
prime din fabrică funcționează for
mal. Aici sînt repartizați să lucreze 
oameni cu o calificare scăzută și 
chiar muncitori necalificați. în acesta 
condiții nu este de mirare că se 
introduc în lucru stofe șl alta 
țesături cu defecte de fabricație, fapt 
care duce de-a dreptul la rebut, la 
produse declasate. Se discută de 
aproape trei ani de zile despre 
necesitatea îmbunătățirii organizării 
muncii în acest important sector al' 
fabricației, dar măsurilor prevăzute 
nu 11 se dă curs.

— Continuă să se manifeste vechile, 
deficiențe în pregătirea tehnologiei'! 
și în organizarea asistenței tehnice—• 
apreciază ing. Aurel Cioc, șeful ser-,; 
viciului tehnic. Se preconiza mav 
demult ca pentru fiecare model săț 
se execute mai întîi „seria zero" și,» 
o dată cu aceasta, să se definitiveze1 
pînă în cele mai mici amănunte pro-’ 
cesul tehnologic. Acestei pregătiri! 
firești, raționale, i se opune de obicei! 
graba, pripeala. Uneori nici măcar; 
tiparele nu sînt executate corect, ceea ' 
ce influențează negativ calitatea, 
chiar de la croire.

Nici asistența tehnică nu a fost 
pusă la punct. Din 11 ingineri, doar 
3 — șl aceștia sînt tineri absolvenți^ 
— se ocupă direct de procesul de ș 
producție. Mulți maiștri îșl îndepli-' 
nesc formal atribuțiile lor în pro-; 
ducție. In marea lor majoritate, cum i 
recunoaște însuși directorul fabricii, i 
ing. Alexandru Florea, el au o pre-’i 
gătire mediocră, sînt lipsiți de autori
tate. Dar, cunoscînd acest lucru, ce 
măsuri a luat conducerea întreprin
derii ? Aflăm că au fost trimiși, șl 
asta în ultimul timp, 11 oameni la 
școlarizare. Primii vor veni în fabrică 
abia către sfîrșitul anului...

Fapt este că lucrurile au fost lăsate 
să treneze. Fabrica nu mai este acum 
tînără, au trecut trei ani de cînd a ' 
intrat în funcțiune. O dată cu con- j 
strucția el (întreprinderea funcțio-’ 
nînd mai înainte în niște clădiri 
vechi), se puteau lua măsuri pentru 
asigurarea nucleului de cadre de 
bază. Lipsa de prevedere s-a răzbu
nat !

Am vizitat cîteva sectoare ale 
fabricii. De Ia început, șeful com
partimentului C.T.C., tehnicianul 
Jorj Gagea a ținut să precizeze că în 
ce' privește producția destinată ex
portului nu sînt probleme nerezol
vate, totul decurge în condiții op
time. Este adevărat, atît anul trecut 
cît șl în primul trimestru al acestui 
an n-a fost înregistrat nici un refuz 
la producția de export. La capătul 
liniei tehnologice din sectorul I, con
trolul de calitate fiind mai exigent 
semnalează numeroase defecte de fa
bricație. Sînt apoi refăcute, consu- 
mîndu-se suplimentar, după calcule 
sumare,’ aproape încă 25 la sută din 
manoperă. Productivitatea muncii 
realizată în acest sector este sub cea 
prevăzută, iar pe întreaga fabrică a- 
cest indicator al planului se realizea
ză închizîndu-se ochii la defectele vi
zibile ale unor produse destinate pie
ței interne.

Ca șl cu 10 luni în urmă, compar
timentul C.T.C. este un fel da 
„cenușăreasă" a fabricii. Slaba lor 
pregătire, ca și fluctuația — a- 
îimentată de conducerea fabri-i 
cii — fac munca controlorilor 
ineficientă. Verificatorii, ne-am con
vins la fața locului, controlează] 
de fapt doar produsele finite șl asta) 
uneori numai prin sondaj ; observa-! 
țiile lor întemeiate sînt de cele mai» 
multe ori anihilate prin tot felul da 
justificări ale conducerilor sectoare-: 
lor. La toate acestea se cuvine să- 
adăugăm că mai mult de 40 la sută 
din numărul muncitorilor au un ni
vel de calificare redus, rezumîndu-se 
la cunoștințele dobîndite la cursurile, 
de scurtă durată. Sub imperiul ne
cesităților imediate 
problema ridicării 
sistematic neglijată 
întreprinderii.

Este de-a dreptul 
constați și acum aproape aceeași, 
situație care stăruie de mult timp în 
întreprindere. Aceasta dovedește o 
concepție tolerantă din partea condu
cerii fabricii. Altfel nu se explică de, 
ce se tot amînă aplicarea unor măsuri' 
radicale care să ducă la înlăturarea’ 
deficiențelor cunoscute de atîta vre-' 
me. Situația este cunoscută și Ia fo-‘ 
rul tutelar. Ministerul Industriei U- 
șoare. Ne întrebăm: cînd va între-; 
prinde ministerul acțiunile de redre
sare așteptate?

Este necesar, totodată, ca organi-j 
zația de partid din fabrică să Inter-’ 
vină cu toată hotărîrea pentru găsi-' 
rea modalităților practice de îmbună-, 
tățire a situației în domeniul calității; 
produselor. Ea trebuie să militeze! 
pentru crearea unei atmosfere dej 
intoleranță față de manifestările dej 
neglijare a calității, să dezvolte laj 
întregii colectiv spiritul de răspun-î 
dere pentru prestigiul „mărcii fabri-j 
aii", ambiția nobilă ca toate produse-j 
le pe care le realizează să fie dej 
înaltă calitate, să corespundă exlgen-1 
țelor cumpărătorilor. >1

Radu APOSTOL 
corespondentul „Sclnteti*

La Uzina de alumină din O- 
radea a intrat in funcțiune, cu 
aproape două luni înainte de 
termen, un nou cuptor de cal- 
cinare, tn care, la o tempera
tură de circa I 200 de grade, 
are loc metamorfoza hidratului 
de aluminiu fn alumină, acel 
prețios praf care, la Uzina din 
Slatina, se transformă în alu
miniu.

Prin intrarea în funcțiune a 
noilor instalații, capacitatea 
de calcinate a uzinei se du
blează. Secția de calcinate va . 
putea asigura nivelul de pro
ducție Btabllit pentru etapa a 
doua de dezvoltare a uzinei, 
etapă ce se ra încheia la fi
nele acestui an.

DUPĂ 10 LUNI DE LA 
PUBLICAREA ARTICO
LULUI : „INF ANTILIT ATE 

PERPETUĂ

(Ageipreș)

continuare

I

prelucrare este maiIZ

rilor în viticultură, prin(Urnrare din pag. I)

de credite pe
scopul reali»-

mai ridicate cu 
de 1967. La ora ac- 
combinatului există 
prisos în valoare de

Sergiu PASCARIU
directorul Sucursalei județene 
Maramureș a Băncii Naționale
Sever UTAN
corespondentul „Scînteii*

' privind acordarea 
pentru lucrările ce 
în plantațiile tinere 
referă

re- 
de 
se 
de 

la cointeresarea

ceeași perioadă a anului 
trecut.

Un alt fapt, o altă corela
ție vine să întărească imagi
nea responsabilității cu care 
la uzina „Industria Sîrmei" 
din Cîmpia Turzii se ac
ționează pentru organiza
rea științifică : creșterea 
susținută a productivității 
muncii nu afectează de loo 
calitatea producției. Anali
zele de control rapid al șar
jelor se fac cu o deosebită 
grijă, elaborarea oțeluri-

ne spune ing. Ion Pleța, 
șeful serviciului control 
tehnic de calitate — succe
sele în îmbunătățirea cali
tății produselor ar putea 
fi și mai cuprinzătoare 
dacă nu am întîmpina 
greutăți în aprovizionarea 
cu laminate de la Combi
natul siderurgic Hune
doara, Combinatul siderur
gic Reșița și uzinele „Lami
norul" — Brăila. în primele 
luni din acest an, procesul 
tehnologic a avut de sufe-

directorul sucursalei, tov Zamfir 
Cheresteș — trece prin adevărate 
convulsiuni. Zeci de muncitori și 
maiștri colindă permanent bazele 
comerțului cu ridicata din întreaga 
țară pentru a îndrepta defecte.

Pentru înlăturarea defectelor între
prinderea a cheltuit suplimentar 
anul trecut aproape 700 000 lei. O 
atare situație se perpetuează și în 
acest an. Dar în loc să o curme, 
conducerea fabricii continuă

•« -

Lucrări de extindere a culturii viței de vie 
la cooperativa agricolă Bolotești-Vrancea

La Conferința Națională a P.C.R. 
din decembrie 1967 s-a subliniat că 
principalul obiectiv ce se urmărește 
prin înfăptuirea măsurilor de perfec
ționare a conducerii, organizării și 
planificării economiei naționale este 
asigurarea condițiilor pentru crește
rea continuă a eficientei activității 
productive în. toate ramurile și în 
toate întreprinderile. înalta rentabi
litate a devenit, astfel, nu o chestiune 
facultativă, oi o problemă fundamen
tală a întregii noastre societăți. Cum 
au acționat în acest sens conducerile 
unor întreprinderi din județul Mara
mureș?

Unele dintre ele au crezut, în mod 
eronat, că rentabilitate s-ar putea 
obține doar pe seama modificării pre
țurilor de vînzare a produselor. Cei 
care propovăduiesc folosirea unei a- 
semenea modalități de... rentabilizare 
ignorează condițiile reale ce deter
mină nivelul cheltuielilor de pro
ducție : consumul de materii pri
me. materiale, manoperă, evoluția 
productivității muncii.

Cum se materializează consecințe
le unei asemenea practici ? Prin 
reașezarea prețurilor din anul 1963, 
Combinatul ! minier Baia Mare și-a 
încheiat activitatea în perioada 
1963—1964 cu beneficii însumînd 
49 636 000 lei. Inccpînd însă din 1965 
activitatea acestei întreprinderi a de-

venit din nou nerentabilă. De pildă, în 
1867, combinatul a consemnat pier
deri de 49 869 000 Iei, iar pentrn anul 
în curs se prevăd pierderi de 
55 600 000 lei.

Deci, se pune întrebarea: ee guri 
de scurgere au înghițit un volum im
portant din economiile potențiale, de 
ce nu se reflectă acestea, în mai mare 
măsură, în rezultatele finale ale acti
vității combinatului?

Parțe din cauze sînt cunoscțite. 
Cheltuielile neproductive pricinuite 
de pierderi, casări și declasări, a- 
menzi și penalizări au devorat peste 
2,5 milioane lei. Se adaugă apoi folo
sirea nerațională a timpului de lu
cru. înregistrîndu-se anul trecut
296 832 om/zile nelucrate, din care 
36 013 om/zile- absențe nemotivate.
Acest randament în utilizarea forței • 
de muncă a avut repercusiuni și a- 
supra indicilor de folosire a instala
țiilor de preparare, la care în cursul 
anului trecut s-au consemnat stag
nări „neplanificate" de 25 771 ore, 
timp în care s-ar fi putut prelucra 
circa 327 000 tone minereu. în plus, 
a mai Intervenit și gradul de valori
ficare a minereului în instalațiile de 
preparare, care a fost inferior pre
vederilor. Tolerarea unor randamen
te de extracție sub posibilitățile reale 
a perpetuat pierderile și în trimestrul

I 1968, mai ales Ia instalațiile de pre
parare. O asemenea situație se ex
plică și prin faptul că la unele ex
ploatări miniere anumite metode de 
luerți s-au extins fără a se vedea, 
totdeauna, dacă pentru aceasta exis
tau condiții propice. Ca urma
re, uneori efectele au fost contrare 
așteptărilor și au provocat pierderi.

Neexecutarea unor lucrări de 
deschideri și pregătiri miniere, 
de rambleere a golurilor, a dus 

Ta înscrierea în catastife a unor 
economii în anul 1967. Numai că a- 
semenea rezultate s-au dovedit a fi 
șubrede. în primul trimestru, pe în
tregul combinat s-a prevăzut un vo
lum de lucrări de rambleere cu 47 
la sută mai mare. La Cavnic, bună- 
oară, sporul urmează să fie de a- 
proape două ori și jumătate, la Nis
tru de aproximativ trei ori. Este pu
țin probabil că aceste prevederi se 
vor îndeplini. Fapt demonstrabil — 
lucrările neexecutata anul trecut, 
dințr-un condei, s-au replaniflcat în 
prețul.-de cost pe 1968. Dacă nici de 
astă dată nu se vor realiza, iar sa vor 
raporta ca... economii ? Consecin
țele nepregătirii temeinice a lucră
rilor se resimt în acest an. In pri
mul trimestru, exploatările miniere 
Baia Sprfe, Ilba ți Borș» n-au reali
zat planul la extracția de minereu. Nu

SE a El a ® B B B B B B B B B B H ■■ B ■

mentară sînt scutite de taxe, indi
ferent de cantitate și dacă membrii 
cooperatori au sau nu lot de vie în 
folosință personală. în scopul dez
voltării patrimoniului viticol, Uniu
nea Națională va face o serie de 
comandări 
stimulente 
efectuează 
vii. Ele se 
membrilor cooperatori în executarea 
calitativă ă tuturor lucrărilor de în
treținere și completare a golurilor 
în vii, pînă la intrarea lor pe rod. 
Suprafețele respective vor putea fi 
repartizate, în cadrul brigăzilor, pe 
grupe de familii sau pe familii, pe o 
perioadă oare să cuprindă un număr 
de ani și după intrarea viei pe rod.

în vederea aplicării corecte a sis
temului de. cointeresare a membrilor 
cooperatori, pentru depășirea pro
ducției de struguri, Uniunea Națio- ■ 
nală va stabili în timp util propor
ția în natură a retribuției suplimen
tare din totalul acesteia.

Concomitent cu introducerea nou
lui sistem de cointeresare și stimu
lare a membrilor cooperatori în de
pășirea producției viticole, uniunile 
județene vor trebui să Se preocupe cu 
insistentă de permanentizarea bri
găzilor viticole din unități, de întă
rirea lor prin selecționarea și In
struirea temeinică a brigadierilor vi
ticoli, precum și prin școlarizarea 
cooperatorilor care lucrează în a- 
ceste brigăzi.

Acțiunea de intensificare a lucră-

rilor în viticultură, prin complexul 
de măsuri ce s-au luat, creează con
diții ca toți cooperatorii să porneas
că cu mai mult elan la. aplicarea în 
practică a măsurilor tehnice și or
ganizatorice cuprinse în planurile de 
măsuri ale fiecărei cooperative. în 
parte. In același timp, inginerii și 
tehnicienii din cooperativele agri
cole trebuie să-și aducă contribuția 
la executarea în mod exemplar a 
lucrărilor de întreținere.

In scopul fertilizării solului. Con
siliul Superior al Agriculturii și 
Uniunea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție au repartizat, 
pentru viticultură, însemnate canti
tăți de îngrășăminte chimice. Ele 
trebuie aplicate diferențiat, conform 
normelor stabilite de specialiști. De a- 
semenea, trebuie folosite, pe scăriț 
mult mai largă, îngrășămintele orga
nice care se găsesc la îndemîna orică
rei cooperative agricole. Trebuie să se 
aibă în vedere că vița de vie răspunde 
repede și cu mare eficientă econo
mică la aplicarea îngrășămintelor, 
mai ales pe terenurile în pantă. 
Folosindu-se judicios materialele 
existente, este necesar să se urgen
teze acțiunea de instalare a mijloa
celor de susținere a viței de vie, în- 
cepînd cu plantațiile din anul al doi
lea. De asemenea, să se asigure exe
cutarea lâ timp și în cele mal bune 
condiții a lucrărilor de combatere a 
bolilor și dăunătorilor.

In condițile acestui an, cînd se sim
te lipsa umidității din cauza secetei 
care se manifestă în unele zone, o 
influență, aș putea spune hotărîtdare,

are asigurarea, pe cale artificială, a 
apei necesare dezvoltării viței de vie. 
Desigur, suprafețele amenajate pen
tru irigatul viței de vie în coopera
tivele agricole sînt mici. De aceea, 
se impune organizarea unei vaste ac
tivități în vederea utilizării tuturor 
mijloacelor, antrenării tuturor coope
ratorilor- pentru udarea unor supra
fețe cît mai mari. Fără. îndoială, a 
căra apă la fiecare butuc și pe tere
nuri în pantă înseamnă eforturi deo
sebite și cheltuieli care se resimt în 
activitatea economică a cooperative
lor agricole. Dar mult mai serios se 
vă resimți economia acestor unități 
dacă nu se fac asemenea eforturi.

Extinderea patrimoniului viticol 
este susținută și în acest an de către 
stat prin acordarea —-1-'.. i--
termen lung, pentru înființarea noi
lor plantații. In scopul reali
zării unor plantații viticole de ca
litate, consiliile de conducere din 
cooperativele agricole de producție, 
specialiștii și membrii brigăzilor vi
ticole să aplice cu competență și 
consecventă cele mai noi metode re
comandate de știință și verificate de 
practică pentru a asigura, de la bun 
început, obținerea unor producții bo
gate și de calitate superioară.

în scopul valorificării cît mai efi
ciente a strugurilor Tie masă este 
necesar să se ia grabnic măsuri de 
către conducerile cooperativelor pen
tru construirea de șoproane, maga
zii în care să se facă sortarea șl 
ambalarea strugurilor de masă și să 
se amenajeze spatiile necesare păs
trării unor cantități cît mai mari de

struguri peste iarnă. O bună expe
riență are, în .această privință, coo
perativa agricolă din Tătaru-Pra- 
hova care, păstrînd și valorificînd 
pînă la 1 martie a.c. cantitatea de 
200 tone de struguri de masă, a ob
ținut un venit în plus de circa 
860 000 de lei. De asemenea, coope
rativele agricole Călugăreni și Ro
tari, din același județ.

Pentru crearea unui avînt gene
ral în dezvoltarea viticulturii din 
cooperativele» agricole, uniunile ju
dețene vor trebui să îndrume 
Organizarea și desfășurarea con
cursului pentru cele mai mari pro
ducții de struguri între familii, e- 
chipe, brigăzi, în cadrul cooperati
vei și între cooperative. Rezultatele 
deosebite înregistrate de cooperati
vele fruntașe pe tară în urma con
cursului organizat în 1967 sînt o do
vadă grăitoare a imenselor rezerve 
ale. viticulturii noastre.

Avem convingerea că noile măsuri 
referitoare la cointeresarea producă
torilor și dezvoltarea bazei tehnico- 
materlale a viticulturii constituie un 
factor deosebit de mobilizator pen
tru. punerea în aplicare a tuturor 
măsurilor tehnice și organizatorice 
cu privire la dezvoltarea patrimo
niului viticol și sporirea producției 
de âtruguri și vin. Uniunilor coopera
tiste, direcțiilor agricole și altor or
gane de stat Ie revine sarcina de 
mare răspundere de a aplica cu con
secvență măsurile inițiate de condu
cerea de partid și de stat pentru 
dezvoltarea viticulturii, această mare 
bogăție a țării.

este de mirare că în 1968 volumul 
producției-marfă la combinatul băi- 
mărean crește cu numai 0,6 la sută, 
deși cantitatea de minereu planifi
cată pentru 
mare cu 4 Ia sută.

Corespunzător unor asemenea pre
vederi, s-a preconizat ca volumul 
cheltuielilor pentru obținerea pro
ducției programate să scadă, în com
parație cu nivelurile precedente. Pe 
ce cale și-a propus conducerea combi
natului să obțină aceste economii? S-a 
calculat că prin reducerea consumu
rilor specifice la un număr de 17 sor
timente urmează să se consemneze e- 
conomil suplimentare de 11 795 000 lei. 
Economii de aproape 4 milioane lei vor 
rezulta pe seama scăderii consumului 
de energie electrică. Toate sînt bune! 
Dar cum se explică, în acest caz, 
faptul că la unele materiale princi
pale — oțelul pentru sfredele, bilele 
de oțel din import — s-au prevăzut 
consumuri care depășesc pe cele din 
anul trecut? Substratul acestei ma
nevre este clar : se „tăinuiesc" re
zerve interne de 4 275 000 lei. Ase
menea rezerve se mai întîlnesc și 
în sectorul de aprovizionare. Aici, 
se cuprind în plan stocuri de ma
teriale peste necesități și, totodată, 
la preturi de achiziție mai mari de- 
cît cele consemnate în anul trecut. 
Mai mult, pentru 1968 s-au solicitat 
unele materiale din import deși a- 
cestea există în stoc.

Ce rațiune economică au și cui 
servesc aceste procedee ? întrebarea 
se pune și în legătură ctF’așa-zisa a- 
mortizare a mijloacelor fixe inactive. 
Utilajele din această categorie rugi
nesc degeaba și, în schimb, influen
țează direct și negativ rentabilitatea 
exploatărilor miniere. Tovarășii de 
aici nu au renunțat la ele și, ca ur
mare, cheltuielile cu amortizarea pe 
acest an sînt 
5 485 000 lei față 
iuală, în cadrul 
mijloace fixe de 
peste 8 000 080 lei, pentru ca pînă la 
finele anului să mai fie declarate... 
disponibile mijloace fixe în sumă de 
15 514 000 lei. Oare Ministerul Mine
lor nu are nimic de spus ? Bine ar 
fi să nu se aleagă cea mai ușoară — 
dar cea mai păgubitoare — cale: ca
sarea acestor utilaje. Este inadmisi
bil ca aceste valori materiale să fie 
date la fier vechi! In sfîrșit, specia
liștii susțin că se mai poate obține o 
scădere a diluției minereului cu steri
lul. Precizăm că cheltuielile ocazio- 
te de extracția și prelucrarea steri
lului s-au ridicat anul trecut la peste 
70 milioane lei-. Deci, o reducere cu 1 
Ia sută a procentului de steril ar pu
tea înlesni obținerea unei economii de 
circa 700 000 Iei. Cîștiguri însemnate se 
pot realiza și prin promovarea pro
cedeelor tehnologice noi. Accentuăm 
asupra acestora, întrucît exploatările 
din Maramureș nu luptă suficient în 
acest domeniu. Fără excepție, planul 
tehnic a rămas, în unele cazuri, o 
simplă consemnare pe hîrtie, cu pre
vederi nefinalizate.

4

ale producției,’ 
calificării este 
de conducerea
surprinzător să
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La aniversarea lui Delavrancea
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o Răzbunarea haiducilor : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2380 — orele 19,30), PATRIA — 10; 12,15; 
14,30; 16,45; 19; 21,15, VICTQRIA — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45 (la ambele completarea Digul), GRADINA 
CAPITOL — 19,30.
■ Ea va rlde : REPUBLICA (completare între două 
bombardamente) — 8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 
21,15, FESTIVAL (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat in Județele Constanța sl Tulcea) — 
8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL DINAMO
— 19,30, GRADINA „PARCUL HERĂSTRĂU" — 19,30. 
0 Eldorado : LUCEAFĂRUL (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat in Județele Constanța 
șl Tulcea) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, GRĂDINA 
DOINA — 19,30, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30, FE
ROVIAR — 10; 12,45; 15,30; 18,15; 21, EXCELSIOR — 9; 
11,45; 14,30; 17,15; 20, MELODIA — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MODERN — 9; 11,15: 13,30; 16; 18,30; 21.
• Zile de vară : BUCUREȘTI (completare Flori pen
tru litoral) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21,
« Sînt șl eu numai o femele : CAPITOL (completare 
Reportaj din Țara BIrsel) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30; 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 
« Gloconda fără surls s CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 
16; 18,30; 21.
O O stea cade din cer : CINEMATECA — 10; 12,30.
0 Haiducii; Răpirea fecioarelor : LUMINA — 9; 12,30; 
16; 19,30.
O Tom șl Jerry : DOINA (completare Fuga Dușcăl)
— 9; 10,30; 12; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 Viața în doi : UNION (completare Cu dansatorii 
maghiari În Grecia) — 15,30; 20,30.
• Desene animate : UNION — 18.
0 Certitudinea probabilităților — 
prietenul el — Lucian Grigorescu 
ceput — La toate latitudinile — Pe ______ ________
dispărut — Orizont științific nr. 3/1968 : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.

• Pentru ctțlva «olari In plus : GIULEȘTI (comple- ' 
tare Digul) — 10; 15; 17,43; 20,30, ARTA - 9—14 in 
continuare; 17; 20,15, la grădină — 19,30, GRADINA 
RAHOVA — 20.
• O lume nebună, nebună, nebună : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE —10; 16; 19,15, FERENTARI — 
15,30; 19.
R Blestemul rubinului negru : DACIA (completare 

eportaj din Țara BIrsel) — 8,30—16,45 în continuare;
19; 21, GRADINA VITAN — 19,30.

. c împușcături pe portativ : BUZEȘTI (completare 
Digul) — 15,30; 18; 20,30.

B

cinema
e Căutațl Idolul : CRINGAȘI (completare Lupta in
ternă a speciilor) — 15,30; 18; 20,30.
? Praștia de aur : BUCEGI (completare Intre două 

ombardamente) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
• Eddie Chapman, aggnt secret : GLORIA — 9; 11.45; 
14,30; 17,30; 20,15, MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 
20,30.
A Valetul de pică : UNIREA (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
• Topkapl : TOMIS (completare Fata vintulul) — 
9—16 în continuare; 18,30; 21,. la grădină — 19,30, AU
RORA (completare Pilule II) — 9,30; 12; 14,30; 37; 19.30, 
Ia grădină — 20, FLAMURA (completare Băiatul și 
cărbunele) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.

O O sută unu dalmațienl : FLACĂRA (completare 
Năică pleacă la București) — 18,30; 18; 20,30.
0 Sfintul la pindă: VITAN (completare Orizont știin
țific nr. 12/1967) 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare
Aventură romantică) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 
19,30.

Hocus-Pocus : POPULAR (completare Mitică șl 
formula Iul de viață) — 15,30; 18; 20,30.
t> Intoarce-te : MUNCA (completare Orizont ștllnțifia 
nr. 2/1903) — 16; 18,15; 20,30.
O Apă curativă : MOȘILOR (completare Gustav mo
difică) — 15,30; 18; 20,30.
8 Am întîlnit țigani fericiți : COSMOS (completară 

rlzont științific nr. 1/1968) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,(0.
e Profesorul distrat : VIITORUL (completare In E- 
glptul nou) — 13,30: 18; 20,30.
0 Leul african : VOLGA (completare O după amlară 
plină de peripeții) — 10—14 în continuare; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 Eu, eu, . . .
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Eroii de la Telemark : RAHOVA — 15,30; 18; 20,30. 
O Trei grăsuni : PROGRESUL (completare încercări) 
— 20,30.
0 Răpirea fecioarelor : DRUMUL SĂRII (completare 
Flori și insecte) — 15; 17,30; 20, PACEA (completare 
Orizont științific nr. 2/1968) — 15,45; 18; 20,15.
O Cu toată viteza, Înainte 1 : COTROCENI (comple
tare Orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 16; 20,30.
o Gentlemanul din Cocody : GRADINA BUZEȘTI 
— 19,30.
0 Capcana : GRADINA BUCEGI — 19,30.
0 Tom Jones : GRĂDINA MOȘILOR — 19,30.
0 O fată fericită : PROGRESUL — 13,30; 18; GRĂ
DINA „PROGRESUL-PARC" — 19,30.

eu... șl ceilalți t FLOREASCA — »; 11,15;

Teoretic, scriitorul nu se pronunța 
explicit pentru nici un curent. Prin 
intensitatea pasiunilor, ca si prin 
suflul imaginației era deschis însă 
romantismului. Realist prin obser
vația exactă, avea să ajungă la exa
gerări naturaliste. A resimțit, desi
gur, influența literaturii lui Emile 
Zola, care la data cînd prozatorul ro
mân se afla la Paris (1882—1883) nu 
■ajunsese totuși la limitele extreme. 
Și pentru a explica unele atitudini 
sceptice față de lupta vieții, nu tre
buie uitată nici teoria darwinistă, 
mult discutată la noi !n ultimele 
două decenii ale secolului trecut.

Privind raporturile dintre litera
tură și artă, Delavrancea considera 
natura superioară artei. Prin glasul 
Trubadurului, el găsea că arta n-ar 
fi decît o reproducere imperfectă și 
parțială a naturii. „Arta împuți
nează natura, arta e născocită pen
tru cei ce aud și văd pe sfert din 
cite natura le desfășoară înaintea 
lor. Tot ce creează omul e o sără
cire vicleană a realității". Se cerea 
o compensație care să dea senti
mentul plenitudinii. Aspirația de a 
se ridica prin știință la cunoașterea 
omului avea să fie o urmare a con
tactului cu scientismul deceniului 
1880—1890. Dar scientismul poziti
viștilor francezi era impregnat de 
decepționism. Literatura naturalis
tului Zola, cu ambiția de a disputa 
științei bunul ei, era colorată sum
bru, pesimist. De aceeași nuanță e 
viziunea delavranciană din Zoble, 
Milogul si alte pagini. Dar creatorul 
Sultănică! nu eșuează în scepticism. 
L-a ferit de la aceasta natura, „re
fugiul ființelor alese, fericite sau 
nu. bătute de soartă sau de noroc".

Esențială e legătura lui Delavran
cea cu fondul gîndirii populare. Con
cepția lui despre literatură și artă 
rămîne permanent ostilă celor care 
cultivă artificiul și prețiozitatea. 
„Adevărata artă — scrie el în arti
colul O familie de poeți — nu poate 
fi smulsă decît din. inima noporulvi... 
în artă, poporul n-are nimic de în
vățat de la noi. ci ne toate noi tre
buie să le învățăm de la el... Discute 
mult si bine cine o pofti, șj cu ori- 
cît talent i-ar pofti inima, arta va 
rămîne vecinie străină de străinii 
poporului1’. Paginile consacrate fol
clorului în studiile Estetica poeziei 
ponutare și Doina, respiră un viu 
entuziasm. Sînt în e'e sl afirmații 
ce nu rezistă, dar sînt mai ales scli
piri. Estetica folclorică,, efîrjnă Pela- 
vrancea, este „la fel, în. legile ei. 
fundamentale cir -eristica Operelor1 
de cea mai înaltă cultură"... Lessing 
se exorimase la fel ; prin observație 
proprie, scriitorul român redesco
peră principiul structurii clasice de 
la baza artei poetice populare.

Sensibilitatea lui Delavrancea. de
senator înzestrat, e a unui ..pictor 
în vorbe", cum l-a definit V’ahută. 
Se spune că Grigorescu ar fi vrut 
să-1 atradă spre pict-vă. Prozatorul 
dispune de o putern’ră imaginare 
plastică, avînd nu at.’t simțul vo’u- 
me’or cît ne rce'a al culorilor, în
tocmai ca la TruhadU’-nl șău. idei’*, 
senzațiile, visele posedă o snblinfa‘ă 
materialitate: ..Vorba Ia m<ne era 
Icoană: o vedeam cu ochîl". Dacă 
Slavici descria natura doar inciden
tal. dacă iron’stu.1 Caragia1» nu-î 
arăta interes. Delavrancea, fără a fi 
un pictor al naturii, este un exube
rant, captivat de tonuri1? aprinse. 
De cîteva ori. ..con’lul libertății, al 
seninului si al nemărginirii". Î«1 re
vede trecutul în cadrul naturii. Ca 
artist, nune în valoare. d« cît’ or! 
se ivește prilejul, relații1’ dintre 
peisaj și oameni. Drama fr”me»=’i 
Sultănica, tînăra părăsită de Dră- 
gan căprarul, se conturează pe un 
fundal cenușiu, cu prevestiri rele. 
„Muscelele dorm sub zănada de trei 
palme. Pădurile în depărtare, cu tul
pini fumurii, par cencelate cu flori 
de zarzări si de corcoduși. Vuiet 
surd se încovoate ne după dealuri și 
se pierde în văi adînci".

Modalitatea de comunicare artis
tică preferată de Creangă e amin
tirea. Caragiale își confruntă eroii 
în momente de aspect dramatic. De
lavrancea e cu precădere portretist, 
cum o demonstrează titluri ca Zoble, 
Milogul, Irinel. Sentino, Fanta CeHa, 
Șuier și ce’elalte. Evocări precum Bu
nicul si Bunica fac trecerea de ’a 
reveriile romantice la realismul din 
T-ncu Moroi, Hag! Tudose și Pir’rl- 
f’i. Cir’ sînt protagoniștii din Sul
tănica? Portretist’’! îi vede iplasHe, 
colorțșt.ic. ..Fata Kivului • cum rar 
se mai află sub soare. Chinul ei 
porc-ar fi zugrăvit; alb. și cu două 
răsuri pe obraji. Ochii negri ca 
mura, frumoși, de pică, dar eînd H 
încruntă te sperie ca întuneric’’!". 
N. Grigorescu, portretistul, ae găsea 
pe aproape, ca echivalent pictura! 
propriu-zis. .Sensibilitatea plastică 
nu e servită însă de o capacitate 
analitică de același nivel. Portretele 
impresionează mai mult ca exterior.

Dacă în Irinel se caracterizează 
psihologia timidului, în Har! Tudose 
o aflăm pe aceea a zglrcitulul, cu 
trăsături noi față de modelele cla
sice din Moliăre și Balzac, tn opo
ziție cu lirismul din alte scrieri, aici 
prozatorul e permanent. obiectiv. 
Eroul se definește prin convorbiri 
cu alți eroi sau cu nepoata Lean;'. 
Nuvela nu-i decît o biografie a unui 
avar, văzut în diverse momente ale 
vieții: ucenic, coasociat al patronu
lui, patron el singur, pelerin la 
Ierusalim, bătrân, muribund. Ne 
amintim că personajul titular din 
nuvela Iancu Moroi —- „trist, slab, 
cu ecoul rezemat într-o mină" — 
dus fără voie. în salonul jucătorilor 
de cărți, căuta în întunericul creie
rului ceva care să-l răpească sune
tului de bani, din rîsul și din cearta 
tuturor". Negustorul Hagi Tudose 
are euforia aurului: „Numai el sin
gur deschide tejgheaua; numai el 
singur tocmește, face prețul și pri
mește numai în mina lui banii fru
moși și rotunzi". Moartea avarului, 
scenă memorabilă, se desfășoară 
într-un cadru ce relevă mania îm
pinsă pînă la nebunie. Hagiul cade 
„cu fața în jos, pe aur. îngropat în

Constantin CIOPRAGA

galbeni, cu fruntea p-un purcoi 
lire, cu ochii închiși". Hagi Tudose e 
capodopera prozatorului ; drama cu 
același titlu rămîne în urmă.

O dată cu volumul între vis șl 
viață (1893) naturalismul se spul
beră. Nu se putea ca, în locul diz
grațiosului, să nu triumfe „frumosul, 
naivul și simpaticul", cărora le 
arată atîta afecțiune la începutul 
evocării De azi șl de demult. Văzu
te în perspectivă romantică, prive
liștile apar învestite cu nimburi so
lare. Seria de povestiri și confesiuni 
Intre vis și viață marchează o nouă 
etapă a evoluției scriitorului. Realis
mul merge acum în pas cu roman
tismul. „De la viață la vis și de la 
vis la viață, o punte de argint pen
tru fantezia umană. în fiecare seară 
sîntem la un cap al ei și în fiecare 
dimineață ne deșteptăm Ia celălalt, 
între vis și viață este o stare de 
cumpănire feerică... între vis și viață 
e o lume de minuni". Evocatorul co
pilăriei din mahalaua Delea Nouă 
se împarte între descrierea obiec
tivă și poetizare. Povestirea De azi 
și de demult vine însă cu o precizare 
prețioasă: „Poate timpul, ca o per
spectivă a impresiilor noastre să ne 
poetizeze copilăria, dar nu o schimbă 
în adevăratul eî fond. Durerile și 
fericirile rămîn dureri și fericiri, ori- 
cît s-ar afunda în timp ca o ceată din 
ce în ce mai 
tată..."

Majoritatea 
mul între vis 
inegale ca valoare, sau

deasă și

do

mai depăr-

Poveste, Neghiniță, Norocul dracului 
aduc aminte de basmele lui Eminescu 
și Odobescu, stilizate poetic.

Din felul sigur cum utilizase dia
logul în nuvele, se putea întrevedea 
evoluția de mai tîrziu a dramaturgu
lui. în trilogia sa istorică, Dela
vrancea face dramaturgie poetică. 
Impresionează prin tehnica poema
tică. în centrul fiecărei piese, — o 
figură dominantă. Titlurile sînt sim
bolice. Apus de soare (1909) evocă 
sfîrșitul lui Stefan Voievod, „soarele 
Moldovei" ; Viforul (1910) e Ștefăniță 
Vodă, nepotul celui dintîi, iar Lu
ceafărul — Petru Rareș. în realitate, 
imaginea lui Stefan cel Mare do
mină toată trilogia, deoarece drama
turgul și-a conceput opera în jurul 
acestei mari figuri. Viziunea drama
tică tine, parțial, de romant’sm. 
Conflictul psihologic, numai schițat, 
e subordonat ciocnirilor exterioare. 
Dramaturgul scoate efecte din cioc
nirea' voințe’or contrarii ; de aici, 
acumularea de scene tari ; de aici, 
retorismul unor tirade și monologuri 
romantice. Lirismul s-a infiltrat și 
în drame. Stefan cel Mare din 
Apos de soare e într-un anumit fel 
un Dan căpitan de plai din poemul 
eroic al lui Alecsandri.

Prozator, dramaturg, orator stră
lucit, din opera clasicului Delavran
cea se desprind o puternică dragos
te de popor si un patriotism robust. 
Sînt trăsături pe care nu se putea 
să nu ni le rermihtim în a’’ste zile, 
cînd s-a împlinit o jumătate de 
veac de la stingerea din viață a 
scriitorului. Reprezentant al mulți
milor, cărora și-a dedicat talentul și 
ideile, numele lui se integrează în 
patrimoniul valorilor culturale pe 
care trecutul le transmite exemplar 
epocii noastre.

L.

Mica panteră șl 
— Cărțile de în- 
urmele unui film

e Teatrul de comedie : Un Ham
let de provincie (spectacol amînat 
din 19.IV.) — 20.

a Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Lovitura — 19,30, (sala 
Studio) : Cafeneaua cameleonilor 
— 20.

Cara-
____  . ______ _ .. Marla
Stuart — 19,30, (sala Studio) : Mar
tin Bormann — 19,30.

• Teatrul Național „I. 
giale” (sala Comedia)
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Profesiune de
sau teribilism?

teatre

O Filarmonica de stat ,,G. Enescu" 
(la Ateneu) : Concert simfonic. Di
rijor : Mircea Cristescu — 20.
• Opera română : Bal mascat — 
19,30.

? Teatrul de stat de operetă : 
ontesa Maritza — 19,30.

• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Iulius Cezar — 20, 
(sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Sfintul Mitică Blajlnu — 20.

Afirmîndu-ș! din ce în ce mai dis
tinct, publicațiile literare și de cul
tură promovează adesea puncte de 
vedere curajoase, menite să învioreze 
climatul critic; dar nu puține din 
poziții dau la iveală și o anume 
dorință de a atrage atenția cu orice 
preț. Se ajunge astfel la o stranie 
competiție care, nefiind cîtuși de pu
țin a calității, duce în schimb spre 
false interpretări ale fenomenului li
terar.

Nedumeriri a stîmit, de pildă, pro
iectul unei „Istorii a literaturii româ
no", aparținîndu-i lui I. Negoițescu, în 
care — pentru a aminti doar cîteva din 
faptele ce se impun a fi comentate — 
Sadoveanu . ar urma să fie inclus 
după Coșbuc și Agârbicennu, la un 
loc cu Stere, rin capitolul... „Direcția 
anti-estetică". Nu mai puțin surprin
zătoare se dovedește aprecierea pe 
care criticul o acordă scriitorilor con
temporani. Ii așează la loc de frunte 
pe T. Pică, M. Ivănescu, Gh. Grl- 
gurcu etc., și nu pomenește un cu- 
vînt despre Nicolae Labiș ; sau, pre
vede un sub-capitol pentru Al. Iva- 
siuc, dar îi omite pe Ion Lăncrănjan 
și pe destui alții. Surprizele se succed' 
și nu ne' mai miră că opera lui' Emi
nescu a putut fi catalogată drept o 
sinteză a romantismului naiv și sen
timental sau că sînt dedicate în ex
clusivitate capitole lui G. Mumu, M. 
Blecher sau Dinu Nicodin, ultimul 
autor considerat de-a dreptul ilizibil 
de către critica literară.

Nici intervențiile ulterioare, în a- 
părarea proiectului, ale autorului sau 
ale unor sprijinitori ai săi, nu sînt de 
natură a risipi confuziile, impresia de 
flagrant subiectivism. Este o chestiune 
personală a lui I. Negoițescu dacă 
apreciază sau nu un scriitor — și, în 
legătură cu aceasta, discuțiile nici 
nu-și au rostul — dar devin inevita
bile insatisfacțiile atunci cînd croni
cari ca Miron Costin sau Stolnicul 
Cantacuzino sînt taxați drept „sub-

puncte de vedere

scrierilor 
șl viață

din volu- 
sînt basme, 

reverii.

• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17, (sala din str. A- 
cademiei) : Punguța cu doi bani 
— 17.

• Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caraglale" : Războiul cu Troia nu 
se face — 20.

e Teatrul satiric-muzlcal „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30.
• Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Cu pi
cioarele pe pămtnt — 20.
• Circul de stat : Fantezii de pri
măvară — 20.

• Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Roții — -

• Teatrul Mic : Baltagul — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Adre- 
sanțll necunoscuțl — 9,30.
• Teatrul evreiesc de stat : Man- 
gheriada — 20.

30.

FOLCLORUL ROMÂNESC

TRIUMFAT LA AGRIGENTO
s-a încheiat o 

a 
de

răsplată 
depuse 
ansamblului

17,30 Lumea copiilor.
17.50 Fotbal : Ungaria—U.R.S.S. Transmisiune de la Budapesta.
19,35 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. — Publicitate 
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Vom reveni... peste șase luni.

Film serial „Sfintul".
Lumini și sunete de odinioară — film muzlcal-eoregraflc. 
Invitatul nostru : Jean Claude Pascal.
Telejurnalul de noapte, 
închiderea emisiunii.

conștiință europeană", cînd se inten
ționează ignorarea unui Cezar Petrescu 
dar nu și a lui... Al. Robot sau a So- 
ranei Gurian. Aici credem că nu-1 
vorba de preferințe și gusturi perso
nale, ci de o viziune de o extremă su
biectivitate asupra istoriei literaturii 
noastre, de o confuzie a valorilor. O 
finalizare vădit minimalizatoare, după 
pum remarca cineva, apare și în faptul 
că cei mai reprezentativi dintre roman
cierii de după război — Zahana 
Stancu, Marin Preda ' sau Eugen 
Barbu — a căror creație numără lu
crări de valoare, ce s-au bucurat și 
se bucură de larga apreciere a publi
cului și a criticii, unele cunoscînd și

Recent 
la Agrigento, în Sici
lia, cea de-a 25-a edi
ție a tradiționalului 
Festival folcloric in
ternațional. După bum 
s-a mai anunțat, ma
rele premiu ai acestui 
festival, „Templul de 
aur", precum și o 
cupă pentru cele mai 
frumoase costume, au 
fost decernate ansam
blului „Miorița" al 
Uniunii Generale a 
Sindicatelor din Ro
mânia, alăturîndu-se 
medaliei de aur pri
mite de ansamblul 
„Perinita" în anul 
1958. Este o nouă și 
prestigioasă consacra
re internațională a 
muzicii și a dansului

popular românesc, 
meritată 
muncii 
membrii
„Miorița", care — sub 
conducerea artistului 
emerit Victor Popescu 
— s-au1 impus ca slu
jitori talentați și ca 
propagatori plini de 
vitalitate al frumuse
ților folclorului nos
tru. Pentru că distinc
țiile primite la Agri
gento, aplauzele care 
au recompensat arta 
dansatorilor, a orches
trei, ca și a soliș
tilor Marioara Tănase 
(voce) și Mihai Tudo- 
rache (nai) sînt rodul 
unei activități susți
nute de cizelare a ta
lentelor, de cunoaște-

re și valorificare au
tentică a tezauru
lui folcloric național. 
«„Miorița" este de 
departe cel mai omo
gen și cel mai de va
loare grup folcloric. 
Melodiile pe care le 
prezintă auditorilor 
sînt pline de un opti
mism robust și te cu
ceresc imediat» nota, 
în. zilele festivalului, 
cronicarul ziarului lo
cal „La Sicilia". „Prin 
prezenta lor, românii 
au contribuit la ridi
carea nivelului festi
valului, au adus o 
notă de prospețime 
și voioșie remarca
bile. Bravo români
lor", scria un alt ziar 
din Agrigento, „Gior-

nale dl Sicilia". Iată 
aprecieri concludente 
pentru măiestria soli
lor artei noastre popu
lare, care la actuala 
ediție a festivalului 
s-au confruntat cu 
arta unor valoroase 
ansambluri folclorice 
din Cehoslovacia, Bel
gia. Tunisia, Turcia, 
Spania, Italia, Franța.

Ansamblul „Miori
ța" s-a înapoiat în Ca
pitală aducînd prețioa
sele trofee și aminti
rea vie a unei mani
festări desfășurate sub 
semnul afirmării idei
lor păcii și prieteniei 
între popoare. Succe
sul obținut la 
gento este un 
care obligă.

Agri- 
succes

oa

(Urmare din pag. I)

Este evident că trebuie 
să eliminăm de la baza în- 
vățămîntului nostru supe
rior o asemenea concepție 
în contrazicere cu mersul 
înainte al științei.

Un plan de învățămînt 
enciclopedic va deveni cu 
trecerea timpului imposibil. 
Un asemenea plan cuprinde 
un număr de discipline obli
gatorii care sînt considerate 
necesare pentru obținerea 
titlului de licențiat. Dacă 
acum cîteva decenii un ast
fel de plan de învățămînt 
era ușor de realizat, astăzi 
alcătuirea lui a devenit di
ficilă. De exemplu, este 
greu de stabilit care sînt 
disciplinele matematicii pe 
care trebuie să le cunoască 
și pe care nu trebuie să le 
cunoască un absolvent al 
facultăților de profil. A- 
ceastă diferențiere ar fi ne
cesară în primul rînd pen- 
t/ru că numărul discipline
lor matematice este cu 
mult mai mare decît al ce
lor care pot fi cuprinse 
într-un program de studiu 
ce se desfășoară în cîțiva 
ani, iar ierarhizarea disci
plinelor matematice după 
importanța lor este o sar
cină extrem de dificilă, 
știut fiind că fiecare profe
sor consideră că specialita
tea lui este cea mai im
portantă. Peste cîțiva ani 
însă, cînd numărul discipli
nelor matematice va fi atît

meargă în pas cu
de mare îneît cele mai 
multe dintre ele nu vor pu
tea intra în planul de în
vățămînt, vom fi obligați 
să renunțăm la ideea de a 
înarma pe viitorul licențiat 
cu o cultură matematică 
enciclopedică, pentru a-i da 
o cultură de specialitate. 
Este foarte probabil că vor 
fi atunci obligatorii cîteva 
materii de bază, ca de 
exemplu analiza matema
tică și programarea ma
tematică, iar restul ma
teriei va fi predat prin 
cursuri facultative, care vor 
putea să aparțină și al
tor facultăți, dată fiind im
portanța aplicării matema
ticii în celelalte ramuri 
ale științei. în acest caz, 
posibilitatea studentului de. 
a alege cursurile după pre
ferințele și aptitudinile lui 
va crește, iar studiul in
dividual va cîștiga. și mai 
mult în importanță.

Uniformizarea planurilor 
de învățămînt, pe drept cu-

vînt combătută în docu
mentele recentei Plenare a 
C.C. al P.C.R., dăunează 
și șub alte aspecte bunei 
pregătiri a studenților. în 
prezent, de exemplu, stu
denții facultăților de ace
lași profil de la toate uni
versitățile din țară învață 
aceeași materie, după ace
lași plan de învățămînt. De 
ce ? Avem aceiași specialiști 
la toate universitățile ? 
Cursurile universitare nu 
trebuie predate la nivelul 
științei contemporane de 
profesori care iau parte în 
mod activ la progresul ști
inței ? Dacă la o universi
tate nu avem la o d'sciplină 
oarecare un specialist, este 
cazul totuși să-1 supunem 
pe student la audierea u- 
nui curs neinteresant, lip
sit de orice notă persona
lă și de contactul cu pro
blemele noi ce se pun în 
știința respectivă ? Desi
gur că du, pentru că ne 
interesează in primul rind

Moment din spectacolul ansamblului „Miorifa"

stiinta modernă
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calitatea cursului care nu 
constă numai înlr-o simplă 
alăturare de date culese din 
cărți, fără o cunoaștere pro
fundă diu partea profeso
rului.

Pentru remedierea acestei 
stări de lucruri, prin recen
tele măsuri privind dezvol
tarea învătămintului supe
rior se prevede introduce
rea a două cicluri. Se pre
conizează predarea unor 
cursuri fundamentale care 
trebuie să constituie cultu
ra de specialitate de bază 
pentru absolvenții primului 
ciclu. în ciclul al doilea, în 
care se trece la o treaptă 
superioară de predare, 
idealul ar fi să existe un 
număr mare de cursuri fa
cultative, studentul fiind 
obligat să aleagă pen
tru examene un număr 
fixat dintre ele. în felul 
acesta se tine seama de ap
titudinile studentului, de 
predilecțiile lui și de atașa
mentul lui față de unele

t

materii. Dacă numărul e- 
xamenelor este rațional 
ales, studiul individual al 
studenților după o biblio
grafie indicată poate fi fo
losit din plin. Numărul o- 
relor de curs, seminarii și 
lucrări practice trebuie să 
fie obținut printr-un cal
cul de optimum, stabilin- 
du-se pentru fiecare spe
cialitate un echilibru just 
între orele obligatorii și o- 
rele de studiu individual. în 
orice caz, studenții trebuie 
să dispună de timpul nece
sar pentru a studia zilnic, 
în mod ordonat, cu regula
ritate, și nu numai in preaj
ma examenelor.

Spre a putea asigura pri
matul studiului individul 
al studenților asupra tutu
ror celorlalte metode pe
dagogice din învățământul 
superior, se impun, așadar, 
mai multe măsuri; reali
zarea unui echilibru optim 
între orele de frecvență 
obligatorie și orele de stu-

diu individual ; renunțarea 
la uniformizarea planuri
lor de învățămînt și a pro
gramelor analitice pentru 
toate facultățile de același 
profil din întreaga țară; re
nunțarea treptată la planu
rile de învățămînt enciclo
pedice și introducerea a cît 
mai multor cursuri faculta
tive, dînd posibilitate stu
dentului să se dezvolte după 
aptitudinile lui; încuraja
rea, in continuare, a stu
denților în munca lor de 

. cercetare la cercurile știin
țifice studențești sau la ca
tedre.

Reflectînd asupra studiu
lui’ individual al studenți
lor este bine să ne gîndim 
și la studiul individual al 
cadrelor didactice, care nu 
este întotdeauna fără re
proș. Menținerea unul con
tact strîns între institutele 
de învățămînt superior și 
institutele de cercetare ale 
Academiei sau ale departa
mentelor poate fi folositoa
re în acest scop. Cercetă
tori științifici de valoare re
cunoscută, cu titlu de doc
tor, ar putea să predea pe 
un timp limitat cursuri mo
derne de specialitate, efec- 
tuînd o practică pedagogică 
interesantă pentru ei. Locul 
lor pe timp de 1 an sau 2 ar 
putea fi preluat de cadrele 
didactice universitare, care 
s-ar putea dedica astfel în 
întregime cercetării științi
fice fără grija sarcinilor 
didactice și administrative.

l

o reputație internațională, sînt așezați 
în compania Iuliei Soare, alcătuind 
cu toții „tranziția", adică o perioadă 
amorfă, neavînd altă menire probabil 
decît să ne introducă în „proza nouă" 
a lui D. Țepeneag. Mărturisim că nu 
o dată ne-am întrebat dacă I. Negoi- 
țescu vrea cu tot dinadinsul să scrie 
această istorie a literaturii române 
sau a lansat doar un manifest șocant, 
cum se iveau cu duiumul în perioa
da dintre cele două războaie, menit ■ 
a provoca o efemeră — dar zgomo
toasă — publicitate autorului și ce
lor care îl susțin.

în seria teribilismelor se înscrie șl 
exaltarea cîtorva comentatori, față de' 
aparițiile ostentativ insolite. Fără a se 
pune la îndoială talentul autorilor, 
ini-aș îngădui, totuși, să observ că pe 
mulți comentatori îi entuziasmează nu 
atît realizarea artistică a acestor com
puneri, cît polemica lor implicită cu 
o eventuală viziune tonică asupra 
condiției umane și în special respin
gerea, într-o formă sau alta, a în
crederii" în resursele spirituale umane. 
Ceea ce pare a fascina este 
gratuitatea destinelor sau a acte
lor existențiale, asaltate de incertitu
dine și- ■neant.- Numai cultivînd aseme
nea „convingeri", cred acâști exegeți," 
poate literatura noastră să se anga
jeze într-o confruntare europeană. Nu 
are nici un rost strădania de a cu
noaște viața, par a ne sfătui unele ar
ticole, atîta vreme cît absurdul trans- 
cende orice demers omenesc, iar un 
student ajunge să scrie (în numărul 
din martie al revistei „Amfiteatru") 
avînd aerul că întreabă, dar de 
fapt făcînd o bombastică măr
turisire : „După dinamitarea epicului 
și diversificarea în formulele moderne ■ 
ale secolului nostru realismul pare că 
a rămas o rezervație".

Ceea ce întîlnim mai rar în critică ' 
este cutezanța de a recunoaște că ceea 
ce ne violentează uneori în 
cărți — dar nu cu mijloacele 
aparține în fond unor creații 
cu duiumul în alte părți, 
neobservate, că nici la noi 
sînt chiar atît de inedite, că 
filozofic al unora ar merita 
mai lucide și o delimitare estetică fer
mă, că, în fine, nu „în afară de lume, 
dincolo de ea" (cum scrie cineva), își 
poate găsi eroul zilelor noastre crite
rii]’. valorice.

Intoleranta apologetică însă creează 
un climat de impudoare critică, în caro 
spectacolul entuziasmului snob e pre
ferat oficiului sobru și lucid al jude
cății de valoare ; se ajunge astfel la 
situația în care exhibiția prozelită în
locuiește profesiunea de idei.

Nu este mai acceptabilă nici împre
jurarea în care, confundîndu-se soli
daritatea de convingeri cu spiritul gre. 
gar —■ se atentează la ținuta de urba
nitate intelectuală ce trebuie să prez:- 
deze polemică, 
astăda^ă nihilism. Se întîihplă, 
exemnlu, ca un 
testată tinută a 
fie ,;desfi:nțat" 
valoarea poeziei lui A. E. Baconsb” 
să fie desconsiderată pe un ton facil 
pamfletar; probabil tot cu țeluri de 
amuzament — căci numai lipsindu-no 
simțul umorului am lua în serios ast
fel de atitudini — au putut fi con
testate de către unii re’enzenți, do 
regulă fără nici un fel de argumen
te analitice, cărți de critică ca cele 
ale lui Paul Georgescu, Cornel Reg- 
man său' Ion Oarcăsu. Se observă 
că, în genere, critici exclusivist 
negative sînt pigmentate cu „poante", 
insinuări sau minimalizări, menito 
a ține locul obiecțiilor . de con
ținut. Asemenea spectacole a la Ero- 
strat mi se nare că ilustrează o dată în 
plus prejudecata conform căreia o 
publicație va- fi cu atît mai căutată si 
mai... vandabilă, cu cît găzduiește 
mai multe violențe polemice. Feno
menul, dacă se manifestă totuși, nu o 
datorat marelui public — în mod fi
resc indiferent la dedesubturile eo 
pot alimenta polemicile de „poantă", 
nu de idei — ci tot unor publiciști 
care, la rîndul lor, par plictisiți — 
sau inapți — pentru autentice dezba
teri teoretice.

Iată numai cîteva din motivele pen
tru care cred că trebuie să pretindem 
vieții noastre publicistice — în spe
cial celei literare — un spor de in
vestiție intelectuală, un plus de alti
tudine ideatică, pentru a restitui cri
ticii rostul său nobil de profesiune d® 
idei, în slujba unui crez artistic su
perior, umanist.

anumite 
artei —- 
ce anat 
trecînd 
nu mai 
temeiul 
discuții

minifestindu-se de 
spre 

roman de o necon- 
lui Marin Preda să 
înfr-n nn’ă, --au ca

Vlad SORIANU
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Sosirea unei delegații 
parlamentare norvegiene
La invitația Marii Adunări Na

ționale a Republicii 'Socialiste Ro
mânia, vineri a sosit în Capitală 
o delegație ă Storting-ului (Parla
mentul) Norvegiei, condusă de 
Leif Graneli, al doilea președinte 
al Storting-ului, care va face o vi
zită în țara noastră.

Din delegație fac parte deputății 
Ionas Enge, Thor Mykțebust, Knut 
A. S.' Myrstad, Kaare Meland, 
Teddy Dyring, Arne Nilsen, Henrik- 
Johan Lisaeth, precum și Tor Kin
disland, secretarul delegației.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost salutați de Ștefan 
Voitec, președintele Marii Adunări 
Naționale, Mia Groza, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Ion Pas, președintele Comitetului 
de conducere al grupului național

român al Uniunii interparlamen
tare, Vasile Șandru, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, preșe
dinți ai unor Comisii permanente 
ale Marii Adunări Naționale, de- 
putați și alte persoane oficiale.

A fost de față Leif Mevik, secre
tar al Ambasadei Norvegiei în Re
publica Socialistă România.

Tovarășul Ștefan Voitec a urat 
oaspeților bun sosit în țara 
noastră. A răspuns Leif Graneli. 
Pe aeroportul Băneasa erau arbo
rate drapele de stat ale celor două 
țări.

★

în cursul după-amiezii, delegația 
Storting-ului Norvegiei a vizitat 
cartiere ale Bucureștiului.

(Agerpres)

Vizitele delegației 
economice 
guvernamentale 
din Guineea

Delegația . economică guverna
mentală din Guineea, condusă de 
N’Famara Keita, ministrul schim
burilor, a făcut, vineri dimineața 
o vizită la Ministerul Comerțului 
Exterior, unde a avut o întrevedere 
cu ministrul Gheorghe Cioară și 
cu alți membri ai conducerii aces
tui minister. Cu acest prilej au 
fost discutate probleme privind 
dezvoltarea schimburilor comer
ciale româno-guineeze.

★
în cinstea oaspeților guineezi, 

Gheorghe Cioară a oferit un dineu' 
în saloanele restaurantului „Pes
căruș". (Agerpres)

1

încheierea lucrărilor
Congresului A. I. P. S.

Vineri au luat. sfîrșit lucrările 
celui de-âl 32-lea Congres al Aso
ciației internaționale a presei spor
tive. în ultima zi a lucrărilor au 
luat cuvîntul Aurel Neagu, pre
ședintele Asociației presei sportive 
din România, Maurice Vidai, re
dactorul șef al revistei ,;Miroir 
Sprint".

în continuare, Alejandro Ortega 
San Vicente, secretarul, general al 
Comitetului de organizare a jocu
rilor olimpice din Mexic, Rafael 
Solana, șef de presă, și Raimundo 
Cuervo, coordonator general al ser
viciilor de presă, radio și televi
ziune la jocurile olimpice, au infor
mat Congresul în legătură cu mo
dul în care vor funcționa serviciile 
de presă și condițiile de lucru ce 
vor fi asigurate ziariștilor prezenți 
la viitoarele jocuri olimpice de 
vară.

Coțigresul a ales apoi prin vot
★

Vicepreședintele Consiliului do 
Miniștrj, Gheorghe Rădulescu, a 
primit vineri la amiază pe partici- 
panții la Congresul Asociației inter
naționale a presei sportive.

Au participat președintele 
A.I.P.S., Felix Levitan, și ceilalți 
membri ai Comitetului director al 
asociației, Alejandro Ortega San 
Vicente, secretar general al Comi
tetului de organizare a Jocurilor 
Olimpice din Mexic, și ceilalți re-

membrii Comitetului director al 
asociației.

Cuvîntul de închidere al Congre
sului a fost rostit de Felix Levitan, 
președintele Asociației Internațio
nale a presei sportive.

La propunerea sa, participanții 
la Congres au hotărît să trimită o 
telegramă președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu. în te
legramă, participanții la Congresul 
de la București adresează președin
telui Consiliului de Stat expresia 
recunoștinței lor pentru primirea 
călduroasă care le-a fost rezervată 
și îl asigură de înalta și respectuoa
sa lor considerație.

★
în cinstea participanților la cel 

de-al 32-lea Congres al A.I.P.S., 
ministrul pentru problemele tine
retului, Ion Iliescu, a oferit un di
neu la restaurantul „Pescăruș".

(Agerpres)

prezentanți ai Comitetului de orga
nizare sosiți la București, preșe
dinții și delegații asociațiilor na
ționale ale presei sportive prezenți 
la Congres.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Nestor Ignat, președin
tele Uniunii Ziariștilor, membri ai 
conducerii uniunii și alte persoane 
oficiale.

(Agerpres)

LA ANIVERSAREA 
ZIARULUI „DOBROGEÂ NOUĂ kk

- ■ ah /jiL'fRioP.j/.'

Lucrările reuniunii 
naturale și stocaj

Vineri s-au desfășurat în Capi- 
' tală lucrările celei de-a Il-a reu

niuni de lucru a Comisiei de gaze 
naturale și stocaj masiv, din ca
drul Uniunii internaționale a in
dustriei de Gaze (U.I.I.G.) La reu
niune au luat parte reprezentanți 
din Anglia, Austria, Danemarca, 
Franța, R. F. a Germaniei, Iran, 
Iugoslavia, Olanda, România, 
S.U.A.jși U.R.S.S. Lucrările ședin
ței au fost deschise de dr. A. E. 
Haffner, Anglia, președintele co
misiei. în continuare a luat cuvîn
tul prof. ing. Constantin Dincules- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, președintele Consiliului na
țional al inginerilor și tehnicieni
lor, care a vorbit despre activita
tea comisiei și despre contribuția

Comisiei de gaze

pe care România, alături de cele
lalte țări producătoare de gaze 
din lume, o aduce la dezvoltarea 
tehnicii și tehnologiilor specifice 
în domeniul exploatării, transpor
tului, distribuției și consumului de 
gaze naturale, la perfecționarea 
progresului tehnic în industria ga
zelor Au fost, totodată, discutate 
probleme privind definitivarea 
programului de lucru al Comisiei 
de gaze naturale și stocaj masiv pe 
perioada 1968—1970, pregătirea lu
crărilor' celui de-al XI-lea Congres 
al U.I.I.G., care va avea loc în 
luna iunie 1970 la Moscova, au fost 
stabilite lucrările de specialitate 
care urmează a fi elaborate.

(Agerpres)

Cronica 
zile i
Kss&asramKosaaD

RECEPȚIE CU PRILEJUL 
ZILEI NAȚIONALE 
> A IZRAELULUI

Ministrul Izraelului la București, 
Eliezer Doron, a oferit vineri la- 
amiază o recepție cu ocazia celei 
de a 20-a aniversări a Statului Iz- 
rael.

Au luat parte Ilie Murgulescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, Gheorghe Cioară și A- 
drian Dimitriu, miniștri, Petru 
Burlacu, adjunct al ministrului a- 
facerilor externe, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și membri ai corpului diplomatic.

★
Cu același prilej, ministrul Iz

raelului a rostit o cuvîntare la te
leviziunea română.

★
Delegația Uniunii Centrale a Co

operativelor de Consum, condusă de 
Simion Bughici, președintele Uniu
nii, care a participat la lucrările ce
lui de-al VI-lea Congres al Coope
rativelor de Consum din R. D. Ger
mană, s-a înapoiat vineri în Ca
pitală.

★
Vineri seara a plecat la Berlin 

o delegație a Consiliului Central 
al Uniunii Generale a Sindicatelor 
din Republica Socialistă România, 
condusă de Gheorghe Petrescu, se
cretar al Consiliului Central al 
U.G.S.R., care va participa la lu
crările celui de-al VII-lea Congres 
al Federației sindicatelor libere 
germane. ....

pf te = .
(zentțrfJa, plecare in..G^ra d^-Nord. 
se aflau Ewald Moldt, • ambasado
rul R. D. Germane la București, și 
membri ai ambasadei.

. ★
Vineri a fost sărbătorit la Timi

șoara scriitorul Caroly Endre, cu 
prilejul împlinirii a 75 de ani. Des
pre viața și opera lui literară au 
vorbit poetul Alexandru Jebeleanu, 
scriitorul Zoltan Franyo și alți oa
meni de litere timișoreni. Cu ace
lași prilej s-a dat citire telegramei 
de felicitare adresată lui Caroly 
Endre de către Zahâria Stancu, pre
ședintele Uniunii . scriitorilor din Ro- ; 
mânia. ,

Actori de la Teatrul maghiar de 
stat din Timișoara au recitat apoi • 
versuri din creația scriitorului ■ ti
mișorean. t ■

(Agerpres)

Se împlinesc două decenii de 
aînd a văzut lumina tiparului 
primul număr al ziarului „Do- 
brogea nouă", organ al Comite
tului județean Constanța al 
P.C.R. și al Consiliului popular 
județean provizoriu. în tot acest 
răstimp, ziarul a adus o contri
buție însemnată la mobilizarea 
eforturilor oamenilor muncii de 
pe meleagurile dobrogene pentru 
traducerea în viață a politicii 
partidului și statului nostru de 
edificare socialistă a patriei ; el 
a devenit, de-a lungul anilor, o 
tribună a experienței înaintate a 
lucrătorilor din industrie, agri
cultură, din domeniile învăță- 
mîntului, artei și literaturii.

Alături de celelalte ziare jude
țene, de întreaga noastră presă, 
„Dobrogea nouă" militează pen
tru realizarea sarcinilor însufle- 
țitoare trasate de Congresul al 
IX-lea, de Conferința Națională 
și de recentele Hotărîri ale Co

mitetului Central al P.C.R. în 
domenii esențiale ale desăvîrșirii 
construcției socialiste. Ziarul își 
face un titlu de cinste din a in
forma prompt cititorii săi asupra 
evenimentelor interne și externe, 
din contribuția adusă la forma
rea unei opinii .publice active 
care să-și spună cuvîntul în toate 
domeniile de interes obștesc. Re- 
flectînd în mod viu, cu ajutorul 
unei palete largi de mijloace pu
blicistice, activitatea multilate
rală, bogată a organizațiilor de 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii, ziarul contribuie din ce în 
ce mai mult la efervescența și 
dinamizarea întregii vieți sociale 
a județului.

Cu prilejul acestei aniversări, 
redacția „Scînteii" felicită căl
duros redactorii, colaboratorii, 
personalul tehnic al ziarului „Do
brogea nouă", urîndu-le noi 
succese în activitatea nobilă pe 
care o desfășoară.

răsfoind presa străină

Ziarul s,Bcrbaes despre 
poziția U.C.L față 
de consfătuirea 

partidelor comuniste

SPORT
A ÎNCEPUT „CURSA MUNȚILOR"

SINAIA (prin telefon). — 77 de ru
tieri, cifră cu care nu ne-am mai 
întîlnit de multă vreme în cursele 
noastre cicliste, au fost prezenți ieri 
după-amiază în centrul orașului Si
naia, la startul primei etape a 
„Cursei munților". De-a lungul celor 
140 km — cît a măsurat traseul ce 
ne-a purtat pînă Ia Brașov, Vlădeni, 
și apoi din nou spre Sinaia — aler
gătorii și-au încercat de nenumărate 
ori șansele, dar de fiecare dată ri
posta plutonului a fost promptă. O 
singură dată, la intrarea în Timiș, 
după 100 km de rulaj, plutonul a 
privit cu pasivitate cum Tudor Va
sile, Constantin Grigore, sovieticul 
Zlotnikov și cehoslovacul Marek se 
desprind și iau avans. Ceva mai tîr
ziu, pe serpentinele ce, urcă spre 
Predeal, Emil Rusu se decide să fugă

în urmărirea evadaților și îi prinde 
cu destulă ușurință. La sprintul fi
nal, Zlotnikov, care pe traseu nu se 
prea omorîse cu firea, lăsîndu-se dus 
în plasa colegilor de evadare, a ata
cat decisiv și a cîștigat cu o jumă
tate de roată în fața lui Marek. El 
a fost însă retrogradat pe locul se
cund, deoarece l-a jenat vizibil la 
sprint pe alergătorul cehoslovac. A- 
șadar, primii cinci în etapa de ieri 
sînt : 1 — Marek (Ruda Hvezda Fil
sen) ; 2 — Zlotnikov (Dinamo Mos
cova) ; 3 — Vasile Tudor ; 4 — Con
stantin Grigore ; 5 — Emil Rusu (toți 
trei din echipa Dinamo I) — crono
metrați cu timpul de 3 h 23 min. 15 
sec. (medie orară 41,670 km). Pluto
nul a sosit cu o întîrziere de 1 min. 
și 50 sec.

B. IONESCU

Pe cînd patinoarul de viteză ?

Energie nouă 
in arterele feroviare

LOTO
65 76 67 79 34 49 50 44 6 7 1 85. 

Fond de premii : 805 635 lei.

Considerat ’„copilul 
vitreg" al sporturilor 
de iarnă, patinajul vi
teză românesc conti
nuă să se mențină încă 
în viață datorită efor
turilor cîtorva cluburi 
din provincie (C.S.M. 
Cluj, Agronomia Cluj, 
Dinamo Brașov, Fă- 
clia-Miercurea Ciuc și 
Mureșul-Tg. Mureș) și 
ale unui singur club 
bucureștean (Dinamo). 
Pentru a ,putea anali
za perspectivele aces
tui sport olimpic, este 
necesar ca, în prea
labil, să sintetizăm 
condițiile materiale în 
cadrul cărora se des
fășoară, corelînd aces
tea cu rezultatele ob
ținute pînă în prezent.

în țara noastră, se
diile competiționale 
„de facto" sînt: Tuș- 
nad sau Miercurea 
Ciuc, ambele piste 
prezentînd însă defec
țiuni tehnice, imposibil 
de remediat. Datorită 
variațiilor foarte frec
vente de temperatură, 
cît și precipitațiilor a- 
bundente, dintr-o pe
rioadă de pregătire, 
numai 30—50 la sută 
din timp poate fi uti
lizat -efectiv pe ghea
tă, în rest, pista de
venind impracticabilă.

Prezentînd, în mod 
sumar, condițiile pre
care, în cadrul cărora 
se desfășoară activita
tea competițională, 
vom înțelege mai bine 
de ce performanțele 
patinatorilor noștri de

viteză sînt de un ni
vel submediocru, dacă 
le raportăm la nivelul 
european.

Pentru dezvoltarea 
în Capitală a aces
tui sport de largi 
perspective, capabil să 
atragă mii de tineri, 
condiția fundamentală 
este construirea, în 
prima etapă, a unui 
patinoar artificial cu 
pistă de 400 m și 3 cu- 

.... ' '
Din-:.cîte știu, insta

lația frigorifică a Ha
lelor Obor nu lucrea
ză decît în timpul ve
rii, oferind un dispo
nibil de peste 1 milion 
calorii în perioada se
zonului răcoros, apro
ximativ atît cît nece
sită un patinoar arti
ficial de viteză.

întreprinderea de a- 
grement a municipiu
lui București are în 
vedere căhstruirea u- 
nui astfel de pa
tinoar. Pentru mo
ment se elaborează 
studiul tehnico-econo- 
mic, urmînd ca, încă în 
vara viitoare, patinoa
rul să fie gata. Aflăm 
însă că — din cauza a 
două conducte de ter- 
moficare, ce traversea
ză, pe sub pămînt, te
renul respectiv — 
I.D.G.B. refuză cate
goric să-și dea avizul, 
deși beneficiarul e de 
acord să suporte chel
tuielile necesare pro
tejării acestor conduc
te. întreprinderea de 
agrement și I.D.G.B.

au același for tutelar 
— Consiliul popular al 
municipiului Bucu
rești. Este limpede 
cine trebuie să clari
fice situația...

Ce efect, ce influ
ență ar avea o astfel 
de bază sportivă pen
tru creșterea perfor
manțelor patinatorilor 
noștri de viteză, cred 
că nu-i nevoie să de
monstrez prea mult, 
înainte de a fi con-' 
struit patinoarul „23 
August", hocheiștil se 
antrenau la lacul Bî- 
lea, la Miercurea 
Ciuc sau „pe uscat", 
valoarea lor interna
țională fiind foarte 
scăzută. La cîtiva ani 
după construirea pati
noarului artificial, ho- 
cheiștii noștri au re
purtat o serie de suc
cese și — după cum 
știți — cu toții sîntem 
„afectați" că la Gre
noble au ocupat doar 
locul 4, într-o grupă 
de țări cu veche tra
diție în hochei.

De ce să nu încer
căm să dăm și patina
jului viteză puțin oxi
gen 7 Avem mii de ti
neri care vor să pati
neze. Poate, cine știe, 
peste cîțiva ani s-ar 
putea să fim „afec
tați" c& din 30 meda
lii olimpice, noi n-am 
luat decît două... ceea 
ce n-ar fi rău deloc. 
Concluzia e evidentă : 
Să nu pierdem timpul!

Ziarul „Borba" din 29 aprilie a pu
blicat, sub semnătura lui Risto Baial- 
ski, un articol intitulat „Consfătuirea 
și noi".

Referindu-se la întîlnirea „Comisiei 
de pregătire", care s-a ținut la Buda
pesta în zilele de 24—28 aprilie, a- 
mintind că Uniunea Comuniștilor din 
Iugoslavia n-a participat la consfătui
rile din 1957 și 1960, și că „în de
clarația celei de-a doua consfătuiri, 
ea a fost în mod grosolan atacată și 
calomniată", în articol se spune : „Re
prezentanții noștri nu vor merge nici 
la cea de-a treia consfătuire a parti
delor comuniste din motive suficient 
cunoscute opiniei publice. Dar, noi 
am urmărit cu atenție pregătirile pen
tru noua consfătuire. Pe noi ne-a in
teresat întotdeauna tot ce se întîm- 
plă în mișcarea comunistă din care 
facem parte și în cadrul căreia am 
realizat o colaborare foarte bună cu 
un mare număr de partide".

„Noi acceptăm — scrie mai departe 
ziarul — toate formele de colaborare 
între partide, inclusiv forma întîlniri- 
lor multilaterale, în măsura în care 
acestea sînt folosite pentru discuții 
deschise și pe bază de egalitate asu
pra problemelor reale ale relațiilor 
dintre partidele din sînul mișcării. Noi 
am subliniat, și considerăm și în pre
zent, că fiecare partid are dreptul de
plin să organizeze întîlniri și consul
tări cu alte partide. Aceasta depinde 
de gradul de interes al fiecărui partid 
în parte. Ar fi, desigur, dăunător dacă 
unele partide ar pretinde că rezolu
țiile întîlnirilor lor, fie ele bilaterale 
sau multilaterale, sînt obligatorii pen
tru întreaga mișcare muncitorească 
internațională. Aceasta s-a întîmplat 
în trecut și practica a demonstrat că 
asemenea tendințe s-au soldat prin
tr-un eșec total".

Arătînd că la întîlnirea consultativă 
de la Budapesta au fost luate hotă
rîri privind locul, data și ordinea de 
zi a consfătuirii, ziarul scrie mai de
parte : „Uniunea noastră nici nu a 
fost invitată la această întîlnire, de
oarece potrivit criteriului celor «81», 
au fost invitați numai participanții la 
consfătuirea de la Moscova din 1960. 
Zilele acestea la Budapesta se desfă
șoară lucrările Comisiei de pregătire 
a noii consfătuiri de la Moscova. Co
misia are sarcina să elaboreze proiec
tele de documente. De data aceasta, 
Uniunea noastră a fost invitată,,, deoa
rece întîlnirea dș la Budapesta .'de a- 
cum 2 luni a hotărît ca la pregătiri 
să participe toate partidele. Noi nu 
am trimis însă reprezentanții noștri 
din mai multe motive.

Să pornim de la esență, iar aceasta 
poate fi întrevăzută chiar în ordinea 
de zi dată publicității. Astfel, la 
Budapesta s-a- hotărît ca atenția re
prezentanților partidelor comuniste, 
care se vor reuni la Moscova, să fie 
concentrată asupra «sarcinilor luptei 
împotriva imperialismului în etapa 
actuală și acțiunii unite a partidelor 
comuniste și muncitorești și a tuturor 
forțelor antiimperialiste».

Problema înscrisă pe ordinea de zi 
a discuțiilor este mai mult decît ac
tuală. Imperialiștii încearcă prin di
verse metode să străpungă frontul 
păcii. Datoria, se poate spune chiar 
imperativul tuturor forțelor progre
siste este să li se opună, prin ac
țiuni duse ca tovarăși de luptă pe 
picior de egalitate. Și de aceea, pe 
ordinea de zi oficială, nu sînt amin
tite doar partidele comuniste, ci și 
«toate forțele antiimperialiste». La 
Moscova însă se vor întruni numai 
comuniști. Reprezentanții «tuturor

(Urmare din pag. I)

care a căilor ferate l-a așezat în in
teriorul unui laborator de creație 
industrială, menit să deschidă dru
mul unei ramuri noi în construcția 
de căi ferate. Activitatea aceasta 
l-a absorbit pe nesimțite, și iată-l 
acum străbătînd ziua drumurile șan
tierului de electrificare, dirijînd 
munca maiștrilor și a lucrătorilor și, 
în același timp, căutînd necontenit 
noi soluții tehnice pentru operații 
sau pentru detalii constructive încă 
nedefinitivate. Seara, Romulus Onea 
se înconjoară de hîrtii pe care își 
desfășoară lumea gîndurilor sale teh
nice. Schite și calcule se succed cu 
repeziciune, în căutarea formei de- 
săvîrșite sub care trebuie să se ma
terializeze o idee ce l-a fulgerat 
peste zi. Ochii săi albaștri, de cer 
primăvăratic, devin -atunci un ocean 
populat de formule și forme care se 
caută, se încrucișează și se decantea
ză încet.

La prima vedere, electrificarea 
liniei ar părea o operație simplă: 
se întinde o sîrmă pe deasupra căii 
ferate, exact ca la tramvaie. Princi
piul general, desigur, este același. 
Numai că aici avem de-a face cu un 
întreg ansamblu de lucrări, cu o 
operație infinit mai complexă: ca 
să poată fi întins perfect, fără ondu
lări, la o distantă constantă de șină, 
pe sute de kilometri, firul trebuie 
susținut printr-un sistem care soli
cită rezolvări tehnice dificile. Tera- 
samentul însuși (curbe, înclinări, re
zistență) se cere rectificat. Stațiile 
de cale ferată sînt și ele supuse unor 
transformări esențiale. Din loc în 
loc (cca 70 km), trebuie amplasate 
stațiile de transformare a curentului 
ce alimentează linia. Si pentru ca 
toate acestea să capete formă con
cretă, e nevoie să fie elaborate și 
finisate, conform condițiilor specifice 
ale căilor noastre ferate, o infinitate 
de piese, subansamble, dispozitive 
de lucru, unelte și utilaje speciale. 
Acesta este universul în care se a- 
dîncește tînărul inginer — răspun
zător pentru lucrările de montaj e- 
lectric pe șantierul Craiova-Cîlnic.

Așa s-au născut cîteva dintre dis
pozitivele mecanice intrate acum în 
arsenalul tehnologic al șantierelor de 
electrificare a căii ferate și care au 
simplificat sisteme complicate și gre
oaie. au mecanizat operații executate 
pînă acum empiric ori au grăbit ter
menele de execuție.

Inginerul Onea este doar unul din
tre pionierii acestui nou dome
niu tehnic. Aproape de Ișalnița 
am asistat la montarea unor 
stilpi metalici, între care urmau 
să fie fixate firele electrice necesare 
cîtorva linii paralele. Un maistru și 
cîtiva muncitori se adunaseră în jurul 
unei foi de hîrtie pe care prindea 
formă, prin contribuție colectivă, de
senul tehnic primar al unui dispo
zitiv nou, adecvat situației specifice 
acelui loc. Termeni tehnici necunos- 
cuțl circulau cu degajare în interio
rul acestui colectiv ad-hoc de crea
ție. „Elasticitatea liniei", „catenara", 
„alunecarea pantografului"...

— Să-l arătăm inginerului. Cred că 
o să meargă! — au spus într-un 
tîrziu.

Acum cîtiva ani, oamenii aceștia 
nu știau aproape nimic despre noua 
lor profesie. Si iată-i acum elaborîn- 
du-i detaliile. „Au învățat enorm — 
îmi spune Onea. Unii dintre ei au 
devenit ași. Pot fi trimiși să execute 
orice operație de întindere a firului 
cu siguranța că vor executa exact 
ceea ce trebuie. Pe cîțiva dintre ei — 
Vasile Bulete, Binder Helmut, Ni
colae Popescu. Dumitru Bloju și atî- 
ția alții — mă bizui ca pe mine în
sumi...

Tocmai pentru că ne putem bizui 
din ce în ce mai mult pe experiența 
care se acumulează — își continuă el 
ideea — ritmurile noastre cresc. Anul 
viitor vrem să realizăm electrificarea 
liniei pe o distanță de două ori mai 
mare decît în acest an.“

Trenuri trec pe lingă noi, în timp 
ce electromontoril care lucrează pe 
stîlpi le salută cu un gest ce aduce 
cu o promisiune. „Încă puțin — pare 
să spună salutul lor — încă puțin și 
pe aici vor trece locomotivele elec
trice de pe bancurile de probă ale 
uzinei „Electroputere". de aici, de la 
doi pași. In curînd le vom da cale 
liberă 1"

Ing. Ion NIMEREALA
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care să dispună de bogate resurse 
naturale și umane, ceea ce ar permi
te, susțin ei, să se asigure o dezvol
tare economică accelerată. In spri
jinul acestei teze se citează un 
șir de argumente. Priinul dintre ele 
se referă la faptul că dominația co
lonială a despărțit nenumărate tri
buri și popoare, obligindu-le să tră
iască în țări separate.

Referindu-se la această situație, 
cunoscutul autor al „Scurtei istorii a 
Africii negre", Louis C. D. Joos, 
scrie că „Africa neagră a devenit in
dependentă în cadrul unei rețele de 
frontiere trasate de către, colonia
liști. Rare sînt cazurile în care aceste 
frontiere coincid cu limitele statelor 
tradiționale". Dar, adaugă el, nu tre
buie să se piardă din vedere că sta
tele tradiționale — vechile imperii 
și regate africane — ser compuneau, 
de asemenea, dintr-un mozaic de tri
buri și popoare, reunite ■ în urma 
unor cuceriri militare. ;

Datorită complexității relațiilor de 
pe continent, a numeroșilor factori 
interni și externi care determină e- 
voluția vieții africane, procesul de 
constituire a națiunilor africane, a- 
flat în desfășurare, are o intensitate 
diferită de la țară la țară. Numeroa
sele ciocniri intertribale înregistrate 
din Congo pînă în Nigeria sau Ru
anda, dovedesc că acest proces se 
desfășoară anevoios, cu sinuozități. 
Dar cristalizarea situației în acest 
sens, începută în lupta pentru înlă
turarea dominației străine, continuă 
prin acțiunile de dezvoltare a unei 
economii naționale, de promovare a 
limbii și valorilor culturale proprii, 
dezvoltarea învățămîntului, forma
rea unei intelectualități și a unui 
personal instruit, necesar administră
rii tinerelor state și deservirii indus
triei în formare. înseși acești factori 
duc pe mulți lideri politici la conclu
zia că așa-numita integrare este în 
condițiile actuale o utopie.

O succintă analiză a evoluției con
ceptului colaborării între tinerele 
state de pe continent vădește tendin
ța de „economizare" a relațiilor. Ea 
are la bază un șir de probleme co
mune aflate în fața noilor state, deși 
multe dintre ele se află abia pe pri-

mele trepte ale dezvoltării econo
mice.

Potrivit unui studiu întocmit de 
Conferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare, în 25 de state 
africane venitul pe cap de locuitor 
nu depășește 100 de dolari, în timp 
ce media lui în țările capitaliste dez
voltate este de peste 1 400 de dolari. 
Cauza acestui imens decalaj nu este 
lipsa bogățiilor pe continent. Dim
potrivă, Africa este socotită una din 
regiunile lumii cu cele mai mari re
surse naturale, dispunînd de zăcă
minte imense de minereu de fier și 
mangan, uraniu, metale și pietre pre

de 4 la sută, în Zambia 6 la sută, în 
Uganda 7 la sută, în Kenya de 10 la 
sută. In ansamblu, în țările africane 
ponderea producției industriale în 
venitul național este de 24 de ori mai 
mică decît în țările dezvoltate.

Dată fiind această stare de lu
cruri, unii economiști își pun tot mai 
insistent întrebarea : vor putea oare 
țările africane să-și dezvolte o in
dustrie proprie ? Căci — arată ei — 
majoritatea acestor țări dispun de 
piețe interne foarte reduse. Din 
această cauză, după opinia îm
părtășită de multi economiști a- 
fricani, noile fabrici ridicate în
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imperativului colaborării
țioase. Nemiloasa exploatare colo
nială a făcut însă ca în ciuda tutu
ror acestor bogății, Africa să ră- 
mînă extrem de săracă, cu o indus
trie aflată în majoritatea cazurilor 
într-o fază de debut. în prezent, con
tinentul african realizează numai 2 
la sută din producția industrială 
mondială, 1 la sută din cea a ener
giei electrice (deși dispune de apro
ximativ 40 la sută din resursele hi
droenergetice ale lumii) și 1,1 la sută 
din producția de fontă. Dar și aceste 
cifre nu dau o imagine a situației 
reale pentru că, de fapt, industria a- 
fricană este concentrată în cîteva 
țări, în timp ce marea majoritate a 
statelor dispun doar de cîteva fabrici 
de prelucrare primară a unor ma
terii prime autohtone. Contribu
ția acestei ramuri în formarea 
produsului brut este în Tanzania

anii de după eliberare într-o țară 
sau alta ar fi amenințate, după un 
anumit interval, să-și închidă por
țile. dată fiind suprasaturarea pieței 
interne respective. Singura soluție 
apare ca fiind exportul (și respectiv 
importul) produselor. Cum însă tînă- 
ra industrie africană nu poate pă
trunde cu ușurință pe piețele occi
dentale, o soluție mai accesibilă în 
condițiile actuale ar fi intensificarea 
desfacerii acestor produse în Africa. 
Acest raționament a dus la crearea 
unor organizații care să faciliteze o 
atare acțiune. Astfel, au fost create 
uniunile economice și vamale din 
Africa Centrală și Africa occiden
tală.

Potrivit părerii observatorilor, cele 
două organizații constituie, totodată, 
o replică la Piața comună vest- 
europeană la care unele țări africane 
sînt asociate. Măsurile protecționiste

adoptate de „cei șase" defavorizează 
țările africane, iar concurența măr
furilor vest-europene pe piețele 
Africii pune în primejdie dezvol
tarea industriei africane. Or, intro
ducerea unor bariere vamale pentru 
mărfurile importate din țările vest- 
europene paralel cu desființarea 
treptată a taxelor vamale interafri- 
cane, nu ar face decît să stimuleze 
vînzarea produselor autohtone. Pen
tru aceleași motive, Kenya, Tanzania 
și Uganda au creat împreuna, în 
Africa Orientală o organizație eco
nomică denumită „Kenoutan".

Agricultura africană reclamă, de 
asemenea, intensificarea colaborării 
între tinerele state de pe continent. 
Această ramură a economiei, în care 
lucrează aproximativ 90 la sută din 
populația activă a continentului, nu 
poate totuși să asigure necesitățile 
consumului alimentar, multe țări 
africane fiind nevoite să importe 
mari cantități de cereale. Se știe 
că foștii stăpîni coloniali, ghidîn- 
du-se exclusiv după interesele lor 
de profit, au impus țărilor Africii 
sistemul monoculturii, făcînd astfel 
ca Senegalul, Nigerul. Gambia să 
poarte denumirea de țări ale ara- 
hidelor, Tanzania — a sisalului, 
Ghana — a arborelui de cacao, etc. 
Totodată, poate fi menționat fap
tul că acest continent, care furni
zează lumii 34 la sută din fosfații 
naturali, utilizează pentru fertiliza
rea^ propriilor sale ogoare doar a 
noua parte din media cantității de 
îngrășăminte consumate pe glob. Ața 
cum afirmă specialiștii, o intensifi
care a colaborării interafricane ar 
duce la sporirea producției agricole 
africane mai ales prin folosirea unei 
mai mari părți din fosfații extrași 
pentru fertilizarea solului continen
tului.

întrucît în Africa nu se pune pro
blema lipsei de pămînt cultivabil (în 
Niger se utilizează pentru agricul
tură doar 2 la sută din suprafața 
țării, în Mali — 1,2 la sută, în Volta 
Superioară — 6 la sută) sporirea 
producției agricole poate fi făcută 
atît prin extinderea suprafețelor a- 
rabile, cît mai ales prin moderni
zarea acestei ramuri. Condițiile de 
climă de pe continent solicită însă, 
și într-un caz și în altul, irigații. 
Asemenea lucrări avînd o mare 
amploare, multe din tinerele state

forțelor antiimperialiste» nu au fost 
invitați la consfătuire. Au poate co
muniștii unele interese aparte în luptai 
antiimperialistă ? Această întrebări) 
aproape că se impune de la sine. Ea 
va fi pusă de cei care nu sînt comu
niști, dar care luptă împotriva impe
rialismului. Acestor forțe li se poate 
răspunde că comuniștii nu au obiec
tive aparte în lupta comună. Dar, 
atunci va fi greu să li se explice pen
tru ce comuniștii se consultă în ab
sența lor asupra unei unități de ac
țiune care contează pe «toate forțele 
anțiimperialiste»."

în continuare, în articol se arată 
că concepția asupra noii întîlniri in
ternaționale a comuniștilor are și alte 
puncte slabe. De pildă, se insistă a- 
supra continuității consfătuirilor de 
la Moscova din 1957 și 1960. Cu alte 
cuvinte, se insistă asupra unei plat
forme politice și organizatorice a uni
tății care a căzut la examenul reali
zării practice. Oare nu este concludent 
în acest sens faptul că, trei ani mai 
tîrziu, între anumiți semnatari ai De
clarației celor 81 de partide s-a ajuns 
la un conflict puternic și la sciziune ; 
sau faptul că dintre cele 88 de partide 
comuniste care acționează în prezent 
cel puțin 20 nu-și vor trimite repre
zentanții la Moscova și, în sfîrșit, că 
dintre cele 14 țări în care partidele 
comuniste se află la putere, 7 nu vor 
fi reprezentate probabil la cea de-a 
treia consfătuire internațională a co
muniștilor ?

Dacă comuniștii din mai multe 
partide consideră în prezent că este 
de dorit să se facă referiri la consfă
tuirile de la Moscova din 1957 și 
1960, atunci este mai mult decît ne
cesar ca aceasta să se facă printr-o 
analiză critică a acestor eșecuri isto
rice ale mișcării muncitorești interna
ționale. Analiza documentelor consfă
tuirilor precedente este chiar nece
sară. în ceea ce o privește, Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia este în 
mod deosebit interesată în analiza cri
tică a documentelor acelor consfătuiri, 
deoarece în ele am fost pe nedrept a- 
tacați și acuzați. Acest lucru este po
sibil pe o bază democratică și în spi
rit tovărășesc. Ar fi util pentru în
treaga mișcare muncitorească, pentru 
deplina afirmare a egalității în sînul 
acestei mișcări. Majoritatea partidelor 
care merg la consfătuirea de la Mos
cova nu a luat, din păcate, o iniția- 
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în afară de aceasta, întîlnirea de 

la Budapesta ne-a întărit convingerea 
că n-au fost încă depășite nici alte 
lacune ale mișcării, care la noua cons
fătuire se pot accentua. De pildă, n-a 
fost abandonată obsesia că mișcarea 
comunistă are în mod obligatoriu o 
«linie generală». Au fost înlăturate din 
fericire formele vechi și perimate ale 
polarizării partidelor în jurul unui 
centru, dar noi nu ne putem sustrage 
impresiei că se dorește umplerea a- 
cestui «vid» prin consfătuiri cu carac
ter instituțional.

în încheierea articolului se spune î 
„S-au citat suficiente argumente pen
tru a fi just înțelese rezervele noas
tre față de obiectivele politice ale 
viitorului forum internațional al unui 
număr de partide comuniste. Uniunea 
Comuniștilor din Iugoslavia va con
tinua, desigur, să urmărească cu inte
res evenimentele legate de consfătui
rea de la Moscova și, în conformitate 
cu politica și atitudinea sa în miș
carea muncitorească internațională, va 
sprijini toate punctele de vedere care, 
după aprecierea noastră, pot promova 
colaborarea pe bază de egalitate între 
partidele comuniste".
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nu le pot efectua singure din lipsa 
■fondurilor necesare. Propunîndu-și 
să colaboreze între ele în scopul 
construirii de sisteme de irigații, 
țările riverane fluviului Senegal — 
Guineea. Mali, Mauritania și Sene
galul — au constituit recent o orga
nizație prin intermediul căreia se 
urmărește folosirea deplină a re
surselor marelui fluviu.

Este evident că intensificarea 
schimburilor africane necesită și mij
loace de transport adecvate. Trebuie 
spus că Africa are o rețea de căi fe
rate foarte redusă — 76 000 de km 
dintr-un total de 1 300 000 de km 
existente pe glob. Există însă, 
cum arată presa africană, mari posi
bilități de colaborare a tinerelor state 
în domeniul dezvoltării transporturi
lor. In acest sens poate fi citat cazul 
Transsaharianulul — drumul proiec
tat să lege Africa de nord de cea de 
la sud de marele deșert. Proiectul in
teresează Algeria, Tunisia, Mali, Ni
ger, Volta Superioară. La scurt timp 
după cucerirea independenței de că
tre aceste țări, ideea a început să se 
materializeze. Din 1964 funcționează 
un Comitet al legăturilor transsaha- 
riene grupînd țările de mal sus, cu 
excepția Voltei Superioare. începutul 
amenajării acestui drum de 3 000 de 
km, care va costa 200 milioane dolari, 
este așteptat pentru un viitor nu 
prea îndepărtat.

Tabloul colaborării Interafricane, 
departe de a se rezuma la‘domeniile 
amintite, prezintă aspecte pe cît de 
multiple, pe atît de diverse. Se știe 
că fostele metropole depun eforturi 
considerabile pentru a-și perpetua 
vechile privilegii economice și poli
tice în țările care și-au cucerit in
dependența. Paralel cu aceasta, 
Africa este terenul unei ascuțite dis
pute între numeroasele monopoluri 
occidentale care încearcă să cuce
rească noi poziții pe continent și să 
le lărgească pe cele acaparate. Toate 
acestea influențează fără doar ■ și 
poate într-o direcție sau alta desfă
șurarea eforturilor africane. Dar mai 
presus de tentativele adepților colo
nialismului se manifestă dorința co
mună a popoarelor africane de a se 
înțelege unul pe altul, de a coopera 
pentru dezvoltarea economică și so
cială a fiecărei țări și a Africii îa 
ansamblu.
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Dezbaterea din Comitetul
politic in problema neproli
ferării armelor nucleare

DORTMUND Delegația C.C. al P.C.R.
a sosit la Tunis

f HANOI 3 (Agerpres). — Agenția 
V.N.A. a transmis textul unei de
clarații a Ministerului Afacerilor 
Externe al R. D. Vietnam cu pri
vire la nivelul, locul și data con
vorbirilor oficiale dintre R. D 
.Vietnam și Statele Unite.

După cum se știe, se spune în 
declarație, pentru rezolvarea justă 
a problemei vietnameze, poporul 
vietnamez a adoptat o poziție fer
mă, și anume declarația în patru 
puncte a guvernului R. D. Viet
nam și programul politic al Fron
tului Național de Eliberare 
Vietnamul de sud.

Referindu-se la răspunsul 
de guvernul R. D. Vietnam la 
clarația președintelui S.U.A., răs
puns în care își arăta limpede po
ziția față de problema convorbiri
lor, precum și hotărîrea de a de
semna un reprezentant pentru a 
stabili contacte cu reprezentantul 
S.U.A., declarația arată : Din cauza 
atitudinii lipsite de seriozitate a 
guvernului S.U.A., contactele care 
urmează să ducă la tratativele în
tre cele două părți nu au început 
încă. După ce și-a exprimat „hotă
rîrea de a se duce oriunde" pentru 
convorbiri cu Hanoiul, președintele 
S.U.A. a formulat condiții după 
condiții pentru desemnarea locului, 
cu scopul de a respinge locurile 
propuse de R. D. Vietnam — Pnom 
Penh și Varșovia. Partea ameri
cană a propus, de asemenea, locuri 
incompatibile cu propriile sale 
condiții.

în fața tacticii de tărăgănare la 
care au recurs S.U.A., guvernul R.D. 
Vietnam este de părere că între 
Hanoi și Washington ar trebui să 
înceapă imediat convorbiri oficiale 
Guvernul R. D. Vietnam a hotărît 
să numească pe ministrul Xuan 
Thuy drept reprezentantul său, care 
să înceapă convorbiri oficiale cu 
reprezentantul guvernului S.U.A., 
pentru a hotărî împreună cu par
tea americană încetarea necondițio
nată a raidurilor de bombardament 
americane și a tuturor celorlalte

întreprinse împo-

din

dat 
de-

acte de război 
triva R. D. Vietnam, și apoi să 
înceapă convorbiri despre alte 
probleme de interes pentru ambe
le părți. Guvernul R. D. Vietnam 
salută hotărîrea guvernului fran
cez de a oferi Parisul ca loc pen
tru convorbiri între R. D. Vietnam 

’ și Statele Unite, așa cum 
clarat ministrul de externe 
cez. Couve de Murville, la 
prilie 1968.

Guvernul R. D. Vietnam 
deră că Parisul, întocmai ca 
Penhul și Varșovia, este un 
decvat pentru convorbiri oficiale 
între cele două părți. Aceste con
vorbiri oficiale vor putea începe la 
10 mai 1968 sau cîteva zile mai 
tîrziu.

Guvernul S.U.A. trebuie să re
acționeze afirmativ la atitudinea de 
bunăvoință a guvernului R. D. 
Vietnam și să pună capăt tuturor 
tacticilor de tărăgănare, așa îneît 
convorbirile oficiale să poată în
cepe la o dată apropiată.

în încheiere, în declarație se a- 
firmă că atît timp cît Statele U- 
nite își continuă cu îndărătnicie 
războiul lor de agresiune, poporul 
vietnamez își va strînge rîndurile, 
hotărît să lupte pînă la victoria to
tală pentru independența și liber
tatea patriei, pentru pace în Asia 
de sud-est și în lume.

★
WASHINGTON 3 (Agerpres). — 

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a anunțat vineri la o confe
rință de presă că guvernul R. D. 
Vietnam a fost informat că „data 
de 10 mai și alegerea Parisului ca 
loc de convorbiri sînt 
pentru Statele Unite", 
gat că „acesta nu este 
pas" și a precizat că 
menține strînse consultări în toate 
etapele cu aliații lor. Agențiile de 
presă menționează că trimisul Sta
telor Unite la convorbiri va fi 
Averell Harriman, ambasador cu 
însărcinări speciale.

a de- 
fran-
18 a-

consi- 
Pnom 
loc a-

acceptabile 
El a adău- 

decît un 
S.U.A. vor

NEW YORK 3. — Trimisul special 
Agerpres N. Ionescu transmite: La 
O.N.U. a fost dat publicității proiec
tul unei rezoluții care a fost depusă 
la secretariatul Comitetului politic. 
Acest document, avînd coautoare 20 
de țări (S.U.A., U.R.S.S., Anglia, Fin
landa, Olanda, Austria, Irak, Bulga
ria, Mongolia, Polonia, Irlanda, Is
landa, Danemarca, Norvegia, Maroc, 
Cehoslovacia, Canada, Ungaria, Siria, 
Iran), recomandă Adunării Generale 
să aprobe textul tratatului de nepro- 
liferare, cere guvernelor depozitare 
să deschidă tratatul spre semnare și 
ratificare cît mai curînd posibil și 
cere, de asemenea, Comitetului celor 
18 de la Geneva să continue fără în- 
tîrziere negocierile privind adoptarea 
unor măsuri efective în vederea în
cetării cursei înarmărilor nucleare și 
înfăptuirii dezarmării nucleare, pre
cum și în vederea încheierii unui tra
tat de dezarmare generală și totală 
sub un control internațional efectiv.

Proiectul de rezoluție a fost pre
zentat în ședința de joi după-amiază 
a Comitetului politic de către repre
zentantul Finlandei, Max Jakobson, 
care, după ce a arătat că delegația 
sa se pronunță pentru adoptarea pro
iectului tratatului de neproliferare, a . 
atras atenția asupra „legăturii dintre 
tratatul de neproliferare și viitoarele 
măsuri de dezarmare".

Vorbitorul a declarat că „această le
gătură este fără îndoială mai slabă 
decît am sperat mulți dintre noi", 
preclzînd că în cadrul dezbaterilor 
din Comitetul celor 18, un număr 
de state si-au exprimat părerea că 
..tratatul nu este satisfăcător din a- 
cest punct de vedere" si că el nu 
trebuie să se limiteze la o simplă 
declarație de intenții din partea pu
terilor nucleare, ci „trebuie să pre
vadă măsuri precise si obligatorii 
privind dezarmarea si controlul 
înarmărilor".

în intervenția sa, reprezentantul 
Nepalului, Padma Khatri, a expri
mat numeroase obiecții fată de pro
iectul tratatului de neproliferare,

PRAGA 3. — Corespondentul A- 
gerpres E. Ionescu transmite : Vi
neri seara a plecat la Moscova, la 
invitația C.C. al P.C.U.S. și a gu
vernului sovietic, o delegație ceho
slovacă care va avea o scurtă în- 
tîlnire prietenească cu conducătorii 
sovietici. Din delegație fac parte A. 
Dubcek, prim-secretar al C.C. al 
P.C.C., J. Smrkovsky, președintele 
Adunării Naționale a R.S. Ceho
slovace, O. Cernik, președintele gu
vernului cehoslovac, și V. Bilak, ' 
prim-secretar al C.C. al P.C. din 
Slovacia.

ÎNTREVEDERI ale președintelui 
ADUNĂRII

f

NEW YORK 3 (Agerpres). — 
Președintele celei de-a 22-a se
siuni a Adunării Generale a O.N.U., 
Corneliu Mănescu, a avut în ulti
mele zile numeroase întrevederi cu 
șefi ai delegațiilor participante la 
lucrările sesiunii reluate.

El a primit, la Palatul Națiunilor 
Unite, pe Mitchell Sharp, minis
trul afacerilor externe al Canadei, 
Mohamed El Kony, reprezentantul 
permanent al R.A.U., președintele 
pe luna în curs al grupului 
africane, Alarcon Quesada, 
zentantul permanent al 
Mehdi Vakil, reprezentantul

GENERALE

viena Sesiunea
Consiliului dezvoltării

industriale
VIENA 3 — Corespondentul Ager

pres P. Stăncescu transmite : Lu
crările sesiunii Consiliului dezvol
tării industriale continuă cu dez
baterea în Comitetul numărul 1 a 
programului de activitate al Orga
nizației Națiunilor Unite pentru 
dezvoltarea industrială (O.N.U.D.I.) 
pe anii 1968 și 1969 și a problemelor 
privind 
O.N.U.D.I. cu cea 
internaționale — 
mărul doi.

Luînd cuvîntul 
tetului 
român, prof. univ. dr. K. N. 
stantinescu, a arătat rolul ce revine 
O.N.U.D.I. în promovarea și facili
tarea industrializării în ritm rapid 
a țărilor în curs de dezvoltare și a 
subliniat că această organizație, „de 
comun acord cu guvernele respecți-' 
ve, trebuie să sprijine țările în curs 
de dezvoltare pentru ca fiecare țară 
să-și poată elabora și realiza o stra
tegie proprie a industrializării, po
trivit condițiilor și necesităților 
sale specifice".

Referindu-se la avantajele pe care 
le prezintă diferitele forme de co
operare economică internațională, 
vorbitorul a scos în evidență impor
tanța practică a livrărilor de utilaje 
și instalații industriale complete pe 
credit rambursabil în produse și a 
propus ca acestei forme de coope
rare să i se acorde o mai mare 
importanță în activitatea viitoare a 
O.N.U.D.I.

în cadrul lucrărilor Comitetului 
numărul doi, delegatul ..român, 
Constantin Angheiescu, a vorbit des
pre necesitatea și importanța coor
donării eforturilor comunității in
ternaționale în domeniul dezvoltării 
industriale.

coordonarea • activității 
a altor organizații 
în Comitetul nu-

în cadrul Comi-
numărul 1, reprezentantul 

Con-

țărilor 
repre- 
Cubei, 

nerma-

nent al Iranului. Anton Vratusa, re
prezentantul permanent al Iugosla
viei, Privado Jimenez, locțiitor al 
reprezentantului Filipinelor, i pre
ședintele pe luna în curs al grupu
lui țărilor asiatice.

Au fost abordate cu acest prilej 
probleme privind desfășurarea lu
crărilor sesiunii reluate a Adunării 
Generale a O.N.U.

De asemenea, președintele Adu
nării Generale a primit în vizită 
protocolară pe noii ambasadori la 
O.N.U. ai Malayeziei — Dato Is
mail. Insulelor Barbados — Milton 
Vaughn, și Nigeriei — Edwin Ogbu.

subliniind că el trebuie să conțină 
asigurări care să nu lase nici o în
doială că țările nenucleare vor fi 
ferite de pericolul unor atacuri cu 
arme nucleare. Vorbitorul a expri
mat speranța că tratatul va fi ur
mat de alte măsuri privind contro
lul armamentelor și dezarmarea în 
scopul realizării unei dezarmări nu
cleare complete.

In ședința de vineri dimineața, 
primul a luat cuvîntul reprezentan
tul Cehoslovaciei, Milan Klusak, care 
a arătat că tara sa se pronunță pen
tru încheierea grabnică a tratatu
lui de neproliferare a armelor nu
cleare. Referindu-se la problema 
„securității statelor nenucleare", 
vorbitorul a declarat că „unele sta
te nenucleare nu au fost satisfăcu
te pe deplin de propunerea pri
vind garanțiile unilaterale, iar Ce
hoslovacia consideră că o soluție 
mai potrivită ar fi un angajament 
al puterilor nucleare de a nu fo
losi armele nucleare împotriva sta
telor care nu posedă asemenea 
arme".

Subliniind, de asemenea, că „tra
tatul nu va lichida . pericolul nu
clear", reprezentantul Cehoslovaciei 
a declarat : „Această problemă tre
buie să fie menținută pe agenda 
dezbaterilor și trebuie să fie luate 
alte măsuri în această direcție".

Pentru respingerea tratatului de 
neproliferare s-a pronunțat în inter
venția sa reprezentantul Albaniei, 
Halim Budo, El și-a exprimat pă
rerea că acesta „nu constituie o 
măsură de dezarmare" și „nu pre
vede reducerea stocurilor de arme 
nucleare". Albania, a subliniat vor
bitorul, „se pronunță pentru totala 
interzicere a folosirii armelor nu
cleare și distrugerea totală a aces
tor arme".

Ministrul afacerilor externe al 
Braziliei, Jose Pinto, care a luat 
cuvîntul la încheierea ședinței, a 
apreciat că „proiectul propus nu sta
bilește un echilibru acceptabil în 
ce privește obligațiile mutuale ale 
celor cinci puteri nucleare și cele ale 
națiunilor nenucleare și nu reușește' 
să includă nici un angajament real și 
palpabil din partea celor cinci puteri 
nucleare de a proceda la dezarmarea 
nucleară totală sau parțială".

De aceea, textul în forma sa 
actuală nu vine în întîmpinarea 
intereselor și drepturilor țărilor 
care nu posedă arma nucleară și 
conține deficiențe serioase. Revine 
Adunării Generale a Națiunilor Uni
te, în stadiul actual sau în alt sta
diu al dezbaterilor, de a căuta o 
alternativă viabilă.

Ministrul de externe al Braziliei 
a arătat că viitoarea conferință a ță
rilor nenucleare este menită să con
stituie un for firesc pentru clarifi
carea pozițiilor acestor țări în ce 
privește angajamentele pe care ele 
sînt chemate să șl le asume. Impor
tant este să nu se închidă prematur 
ușile în fața tratativelor, a spus de
legatul Braziliei.

P.N.D
In orașul vest-german Dort

mund a avut loc. zilele trecute, 
o impresionantă manifestație îm
potriva fascismului si a războiu
lui. Coloanele formate din peste 
10 000 de luptători din rezistența 
antihitleristă, muncitori, intelec
tuali, studenți și elevi, s-au în
dreptat spre monumentul din 
Rombergpark, ridicat în memo
ria celor peste 300 de antifas
ciști din șapte țări europene, a- 
sasinați pe aceste locuri cu 23 de 
ani în urmă.

După cum relatează „Die An- 
dere Zeitung", în fruntea co
loanelor flutura o pancartă, 
lungă de 30 metri, pe care scria: 
„Rombergpark ne cheamă. De
mocrat, acționați uniți împo
triva neonazismului!“. Pe alte 
pancarte, purtate de de
monstranți, se putea citi: 
„P.N.D. să fie interzis", „întă
riți stingă", „Fără P.C.G. nu 
poate exista democrație", „Li
bertate pentru P.C.G.". Intr-un 
manifest, semnat de 260 cunos
cute personalități din Dort
mund și difuzat cu prilejul ma
nifestației, se lansează o che
mare pentru întărirea opoziției 
față de Partidul national-demo
crat de extremă dreaptă. La mi
tingul care a avut loc cu acest 
prilej, primarul general al 
Dortmundului. Keunig, a ce
rut tuturor forțelor democrati
ce din R.F.G. să manifeste vi
gilență față de uneltirile P.N.D., 
iar primul-ministru al landului 
Renania de nord — Westfalia, 
Kiihn, a declarat: „Democrația 
trebuie să ia din timp măsuri 
de apărare împotriva dușmani
lor săi".

In seara aceleiași zile a avut 
loc $i o adunare la care au par
ticipat 700 de cetățeni din Dort
mund. Președintele organizației 
districtuale a Uniunii persoane
lor persecutate de naziști, Schle
singer, a arătat în cuvîntul său: 
Nu ' ‘
rea 
tru 
tie. 
primejdia neonazistă trebuie să 
împiedice adoptarea acestei le
gislații. P.N.D. trebuie desfiin
țat, toate celelalte organizații 
neofasciste interzise.

trebuie să admitem aplica- 
legislației excepționale, pen- 
că ea atentează la democra- 
Cei ce vor să preîntîmpine

G. D.

TUNIS 3 (Agerpres). — Delega
ția C.C. al P.C.R., condusă de to
varășul Manea Mănescu, membru 
supleant ai Comitetului Executiv, 
secretar al C.C. al P.C.R., preșe
dintele Consiliului Economic, a so
sit la Tunis. Pe aeroport, delegația 
a fost salutată de Mohamed Sayah, 
membru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al Partidului So-

cialist Desturian, și de alte per
soane oficiale.

Au fost, de asemenea, prezenți 
membrii ambasadei Republicii So
cialiste România la Tunis.

Tovarășul Manea Mănescu și cei
lalți membri ai delegației române 
au avut întrevederi cu Mohamed 
Sayah și cu Sadok Mokaddem, pre
ședintele Adunării Naționale din 
Tunisia.

Amfasiidenil român în (ongo 
(Brazzaville) șh? prezenta 

scrisorile de acreditare
BRAZZAVILLE 3 (Agerpres). La 

3 mai a.c., Alexandru Tujon, amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Socialiste Româ
nia în Republica Congo, a prezen
tat scrisorile de acreditare preșe
dintelui Alphonse Massamba-De- 
bat. La solemnitate au asistat 
Nicolas Mondjo, ministrul afaceri
lor externe al Republicii Congo, 
Julien Bukambu și Maurice 
Ognamy, membri ai Biroului Po-

litic al Mișcării Naționale a Revo
luției, precum și înalți funcționari 
de stat.

Ambasadorul român a fost înso
țit de membrii ambasadei.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Republicii Congo și amba
sadorul Republicii Socialiste Româ
nia a avut loc o convorbire cor
dială.

OMULUI
TEHERAN

Agerpres N.
Luînd cuvîntul în cadrul Comisiei I 
a Conferinței internaționale a drep
turilor omului la punctul „Condam
narea politicii de apartheid a guver
nului Republicii Sud-Africane", re
prezentantul român, Paul Gogeanu, 
a arătat că această politică trebuie 
examinată în contextul opresiunii 
rasiale care se exercită sub diverse 
forme nu numai în Africa de Sud 
și Rhodesia, ci și în Angola, Mozam- 
bic, Africa de Sud-Vest, unde o mi
noritate privilegiată perpetuează un 
regim de sclavaj. Republica Socia
listă România — a declarat vorbito
rul — se pronunță pentru lichidarea 
definitivă a oricărui regim bazat pe 
oprimarea și discriminarea rasială. 
El a subliniat că O.N.U. trebuie și 
poate să aibă un rol important în 
lupta pentru lichidarea tuturor for
melor de discriminare rasială.

3. — Corespondentul 
Popovici transmite :

Todor Jivkov 
a primit dele
gația coopera
tivei agricole 
din Scornicești

SOFIA 3 — Corespondentul A- 
gerpres Gh. leva transmite: To
dor Jivkov, prim-secretar al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist Bulgar, președintele Consiliului 
de Miniștri, a primit la 3 mai de-' 
legația cooperativei agricole de 
producție din satul Scornicești 
— condusă de președintele ei, Va- 
sile Bărbulescu — care face o vizi
tă în Bulgaria la invitația gospodă
riei agricole cooperative de muncă 
din satul Plaveț.
, Membrii delegației au asistat la 

■ manifestația de 1 Mai a oamenilor 
muncii din Sofia, iar joi au fost 
oaspeții 
casa de 
seară a

comunei Plaveț, unde la 
cultură a fost organizată o 
prieteniei româno-bulgare.

B G 9 B 8

agențiile de presă transmit
La Praga s-au încheiat lucrările celei de-a 23-a sesiuni 

a Adunării Naționale Cehoslovace. în încheierea dezbaterilor, pe 
marginea declarației guvernului a luat cuvîntul Oldrich Cernik, președin
tele guvernului R, S. Cehoslovace. / ' ’ ................... ,
mitate acest document.

Adunarea Națională a adoptat în unani-

Rezultatele referendumului
din R.A.U. asupra programului e-

SIMPATIE Șl STIMA
POPORULUI ROMÂN

conomic-politic preconizat de guvern, 
au fost făcute cunoscute vineri do 
ministrul de interne al Republicii A- 
rabe Unite, Chaaraoui Gomaa. După 
cum informează agenția M.E.N., 
99,989 la sută din populația țării 
s-a pronunțat în favoarea acestui 
program.

NEW YORK 3 (Agerpres).— In ca
drul Consiliului de Securitate au avut 
loc noi dezbateri pe marginea plîn- 
gerii Iordaniei privind parada milita
ră izrâeliană din orașul Ierusalim. 
Secretarul general al O.N.U., U Thant, 
a prezentat un raport în care se 
arată că Izraelul a încălcat rezoluția 
Consiliului de Securitate adoptată în 
unanimitate la 27 aprilie în care se 
cerea contramandarea acestei parade 
militare.

Agențiile de presă transmit că 
Izraelul nu a ținut, de asemenea, 
seama nici de nota secretarului ge
nerai ai O.N.U. adresată, guvernului 
Izraelului prin care se arăta că orga
nizarea acestei parade militare con
stituie o violare a acordurilor de ar
mistițiu din 1949 și a rezoluției Con
siliului de Securitate din iunie 4967 
privitoare la statutul Ierusalimului. 
La 2 mai s-a desfășurat, la Ierusalim, 
în prezența oficialităților izraeliene, 
o paradă militară care a provocat 
proteste în țările arabe. Gestul izrae- 
lian a provocat, de asemenea, deza
probarea Consiliului de Securitate.

Joi noaptea, consiliul a adop
tat în unanimitate o rezoluție 
în care „deplînge profund faptul că 
Izraelul a nesocotit rezoluția din 27 
aprilie și a organizat la 2 mai parada 
militară la Ierusalim".

BEIRUT 3 (Agerpres).— După cum 
anunță agenția Reuter, la Beirut a 
avut loc în ziua de 2 mai o mare 
demonstrație în jurul parlamentului 
împotriva paradei militare organizate 
de Izrael la Ierusalim. La demonstra
ție au participat 20 000 de persoane.

CAIRO 3 (Agerpres). — Președin
tele R.A.U., Nasser, a adresat șefilor 
statelor membre ale Consiliului de 
Securitate mesaje în care solicită în
treprinderea unor acțiuni eficace 
prin intermediul Națiunilor Uni
te, pentru a determina ca Iz
raelul să respecte rezoluțiile a- 
doptate în cadrul O.N.U., transmite 
agenția France Presse.

In cadrul reportajului-anchetă apărut în numărul de „Sînt extrem de impre- 
ieri al ziarului au fost inserate cîteva din declarațiile sionat, mai ales că e prima 
făcute reporterilor „Scînteii" de oaspeții de peste ho
tare aflați în tribune Ia marea demonstrație a oameni
lor muncii din București. Publicăm mai jos impresiile 
altor oaspeți:

KAZIEV MAMED IA- 
KUBOVIC1, șef de secție 
la C.C.S. al U.R.S.S.:

„Sînt extrem de bucu
ros că am avut oca
zia să particip la această 
demonstrație, în această zi 
a solidarității muncitorești. 
Demonstrația oamenilor 
muncii din București expri
mă cît se poate de grăitor 
hotărîrea poporului român 
de a lupta pentru pace, 
bunăstare, progres, socia
lism. Oamenii sovietici ur
măresc cu mare atenție și 
satisfacție rezultatele, pro
gresele pe care le obțineți 
și le acordă o mare pre
țuire. Fiecare succes aî u- 
nei țări socialiste contri
buie la întărirea pozițiilor 
socialismului, la creșterea 
influenței lui în lume.

în scurtul timp de c'nd 
mă aflu printre dv., mi-am 
dat seama că sindicatele o- 
cupă un loc foarte impor
tant în vastul angrenaj al 
luptei pe care o desfășoară 
poporul român, sub condu
cerea Partidului Comunist 
Român, pentru dezvoltarea 
țării dv. socialiste. Consi
der că vizita mea va oferi 
prilejul unui larg și util 
schimb de experiență în 
domeniul muncii sindicale. 
Urez oamenilor muncii ro
mâni noi succese, fericire, 
înflorirea patriei lor so
cialiste".

ANDRE ADDAMY, re- ' 
prezentantul Confederației 
Generale a Muncii din 
Franța:

„Manifestația de față 
ilustrează concludent reali
zările de pînă acum ale Ro
mâniei socialiste și oferă 
o imagine strălucitoare a 
viitorului ei, îndeosebi 
prin participarea atît de 
entuziastă a tineretului. Aș 
vrea să subliniez- că ea 
evocă cu pregnanță roadele 
unității clasei muncitoare, 
pentru a cărei realizare în 
țara noastră C.G.T. luptă 
de 20 de ani. întreaga ma
nifestare este marcată de 
bucuria oamenilor de a 
trăi, de a-și făuri propria 
lor fericire. Si este edifica
tor că, tocmai în aceste mo
mente, oamenii muncii din 
România, ca și cei din 
Franța, își îndreaptă gîn- 
durile spre frații lor de 
clasă, supuși persecuțiilor, 
spre popoarele care mai su
feră jugul exploatării ca
pitaliste și coloniale. Aces
te gînduri se îndreaptă în 
primul rînd spre bravul și 
eroicul popor 
care înfruntă 
imperialismului 
Oamenii muncii 
țările sînt alături de cauza 
lui dreaptă".

vietnamez, 
agresiunea 
american, 
din toate

DAVID B. S. ZIMBHILE. 
secretar general adjunct 
al Uniunii sindicatelor 
panafricane:

oară cînd văd un 1 Mai în
tr-o țară socialistă. Noi, cei 
din Tanzania, apreciem 
mult sprijinul moral și sim
patia muncitorimii româ
ne, ale întregului vostru 
popor, pentru lupta de eli
berare a întregului conti
nent negru".

EM1LSON RANDRIA- 
MIHA SINTRO, reprezen
tant al FISEMA (Federa
ția sindicatelor din Ma
dagascar):

„în această zi, în care oa
menii muncii de pretutin
deni trec în revistă reali
zările și perspectivele, 
nouă, cei care venim din 
Republica Malgașă, ne este 
deosebit de plăcut să con
statam cu propriii noștri 
ochi marile înfăptuiri ale 
României socialiste. Din 
desfășurarea manifestației 
s-a degajat impresia că oa
menii muncii care au de
filat prin fața tribunelor 
sînt pătrunși nu numai de 
sentimentul unei înalte res
ponsabilități față de nobila 
cauză a construirii socia
lismului în România, dar șl 
față de cauza muncitorilor 
de pretutindeni, fată de po
poarele care se ridică și își 
făuresc destinul lor propriu 
în țările recent eliberate. 
Demonstrația exprimă și 
cristalizează voința poporu
lui român de a ridica me
reu mai sus drapelul inter
naționalismului proletar. 
Prin aceasta voi acordați 
un sprijin tot mai substan
țial luptei noastre. La rîn- 
dul nostru, toate privirile,

toți ochii sînt îndreptați 
spre țările socialiste, iar a- 
ceastă, simpatie se transfor
mă în acte, căci succesele 
voastre ne stimulează și 
îmbărbătează în eforturile 
pe care le depunem pentru 
consolidarea independenței, 
lichidarea subdezvoltării și 
înaintarea pe calea progre
sului".

LY ADAMA, tehnician 
la Spitalul național din 
Nouakchot (Republica Is
lamică a Mauritaniei):

„Nu am avut pînă acum 
ocazia să particip la o ma
nifestație de 1 Mai într-o 
tară socialistă și, de aceea, 
sînt profund impresionat 
de tot ceea ce văd. Prin
cipala impresie care se de
gajă este aceea că poporul 
român știe să muncească 
și să lupte pentru bună
stare, fericire și pace. Aș 
dori să pot vedea și învăța 
cit mai mult din experiența 
dv. în timpul scurt cît voi 
sta, pentru ca, la reîntoar
cere, să pot împărtăși ce
lor de-acasă ce au reușit 
să înfăptuiască oamenii 
muncii din țara dv. Noi, în 
Mauritania, avem multe de 
făcut în toate domeniile. 
Ca să mă refer la munca 
mea, în țară nu există de- 
cît un singur spital, acela 
la care lucrez. Cred că și 
în acest domeniu progre
sele pe care le-ați obținut 
în ridicarea nivelului de 
sănătate al poporului pot 
constitui pentru noi obiect 
de cunoaștere șl studiere a 
experienței".

La Varșovia a sosit o dele
gație de industriași francezi, 
conducători ai unor întreprinderi din 
sectoarele construcțiilor de mașini, e- 
lectrotehnic, construcții de aparate 
fine și altele — anunță agenția P.A.P. 
Delegația franceză se va întîlni cu 
reprezentanți ai cercurilor economice 
poloneze.

de chirurgi de la clinica Universității

• - ■ <

Joseph Rizor, căruia o echipă <' ' „1 ’ - ” .
Stanford (California) i-au transplantat joi inima unui donator anonim, a tre
cut perioada critică a primelor zece oie postoperatorii și se comportă satis
făcător. Cu toate acestea, continuă să-i fie aplicată respirația artificială, bol
navul suferind de deficiențe pulmonare ca urmare a tulburărilor cardiace de 
care a suferit în ultimii șapte ani. în fotografia de mai sus — dr. N. Shum
way, șeful echipei de chirurgi.

1OO de conteinere pli
ne cu zăpadă radioactivă 
și cu rămășițe ale 
merican „B—52", 
la 21 ianuarie în 
bombe nucleare la 
cate 
Ele 
tele

bombardierului a- 
care s-a prăbușit 
Groenlanda cu 4 
bord, au fost sto-

la baza americană din Thule, 
urmează să fie 
Unite pentru a

trimise în Sta- 
fi îngropate.

La 3 mal au 
rate în Polonia tradiționalele 
zile ale culturii, cărții și presei. 
Timp de aproape două săptămîni la 
orașe și o lună la sate vor fi orga
nizate peste 50 000 de manifestări cu 
caracter cultural la cluburi, biblioteci 
și case de cultură.

fost inaugu-

La Brno s-a deschis tradi
ționalul Tîrg de bunuri de 
larg consum, la care expun 361 
de întreprinderi și cooperative de 
producție clin Cehoslovacia. în dife
ritele pavilioane ale tîrgului sînt 
prezentate produse ale industriei u- 
șoare, alimentare, constructoare do 
mașini. Luînd cuvîntul la deschide
rea tîrgului, Frantișek Hamouz, vi
cepreședinte al guvernului R. S. Ce
hoslovace, a arătat că menirea tîr
gului este de a înlesni o mai 
informare și confruntare între 
ducători și cumpărători.

bună
pro-

„StLa galeriile de artă
Lise' din Paris a avut loc verni
sajul expoziției graficianului român 
Jules Perahim, maestru emerit al ar
tei.

pentru codificarea principiiConferința Națiunilor Unite
lor de drept internațional referitoare la trâtate își continuă lucrările. 
La discuțiile cu privire la articolul 49 al proiectului de convenție care pre
vede că este nul orice tratat a cărui încheiere a fost obținută prin amenin
țarea cu farța sau folosirea forței au participat 51 de vorbitori, printre care 
și reprezentantul țării noastre. Delegatul român, Gheorghe Săulescu, a arătat 
că forța nu a fost și nu este capabilă să edifice relații durabile și fructuoase 
de cooperare reciproc avantajoasă între națiuni. în consecință, viitoarea con
venție cu privire la dreptul tratatelor trebuie să excludă folosirea forței sau 
amenințarea cu forța sub orice formă s-ar manifesta, inclusiv presiunile eco
nomice, politice ori de altă natură.
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