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COMUNICAT
O delegație de partid și de stat a Republicii Socialiste 

România, condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Central al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat, va face 
o vizită oficială în Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia în a doua jumătate a lunii mai a.c., la invita
ția tovarășului Iosip Broz Tito, președintele Republicii 
Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii 
Comuniștilor din Iugoslavia.
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NAȘTEREA LUI KARL MARX

MARX

societății socialiste
de prof. univ. Miron CONSTANTINESCU

în tezaurul marxismului un loc 
important îl ocupă ideile despre noua 
orînduire socială, orînduirea socia
listă, care în mod legic trebuie să 
ia locul orînduirii capitaliste. Evi
dent că Marx, în epoca în care a 
trăit, nu putea — și nici nu și-ar 
fi propus vreodată — să dea soluții 
universâl-valabile problemelor con
crete, formelor și metodelor con
strucției socialiste în diferitele țări 
ale lumii, în toată varietatea lor. Cu 
forța geniului său. el a dezvăluit 
însă legitățile generale ale noii orîn- 
duiri sociale, a. întrevăzut clar prin
cipiile și elementele fundamentale 
care-i asigură superioritatea față de 
toate celelalte orînduiri cunoscute 
pînă acum de omenire în îndelun
gata ei dezvoltare.

La baza concepției marxiste despre 
societatea socialistă se află ideea de
finitorie pentru marxism din momen
tul nașterii sale — și anume aceea 
despre rolul demiurgic al oamenilor 
istorici reali, al producătorilor, a 
căror activitate intră în compunerea 
însăși a realității obiective. Această 
realitate este continuu transformată 
prin munca creatoare a oamenilor și, 
în primul rînd, prin activitatea lor 
productivă.

în „Ideologia germană", Marx și 
Engels au definit acea forță socială 
„care ia naștere din colaborarea di- 
feriților indivizi, condiționată de di
viziunea muncii" ca sumă și masă a 
forțelor productive ale oamenilor, 
forțe productive ce cuprind și mij
loacele necesare producției.

Omul ca făuritor al propriei sale 
istorii și, în același timp, ca țel al 
tuturor transformărilor pe care le 
înfăptuiește — această idee străbate 
revoluționara concepție a lui Marx 
despre dezvoltarea societății. Iar dacă 
acest adevăr i-a fost inspirat de în
treaga istorie pînă la el, cu atît mai 
mult l-a considerat valabil în condi
țiile socialismului, unde noile relații 
socialiste, deschizînd cîmp nelimitat 
dezvoltării forțelor de producție și 
descătușîndu-i pe oameni de orice ex
ploatare, le dau posibilitatea să-și 
pună în mișcare și să-și valorifice 
întreaga capacitate de creație în fo
losul lor.

în acest sens, al corelației indi
solubile cu omul și nevoile lui. a în
țeles Marx toate laturile, toate ele
mentele construcției socialiste — și 
în mod firesc, în primul rînd dez
voltarea forțelor de producție care 
constituie baza dezvoltării întregii 
societăți ; de aci a desprins el supe
rioritatea socialismului față de orice 
altă orînduire pe plan economic. Este 
știut că Marx a conceput societatea 
socialistă ca o societate caracterizată 
printr-un înalt nivel de dezvoltare 
a forțelor de producție, cu desăvîr- 
șire incompatibilă cu un potențial e- 
conomlc redus,- cu înapoierea econo
mică șl sărăcia. Vorbind în Critica 
Programului de la Gotha despre con
dițiile trecerii Ia stadiul superior al 
societății socialiste — comunismul, 
Marx sublinia că aceasta va avea loc 
numai atunci cînd „alături de dez

voltarea multilaterală a indivizilor, 
vor crește și forțele de producție, 
iar toate izvoarele avuției colective 
vor țîșni ca un torent".

Nici o clipă însă marele învățător 
al proletariatului nu a conceput dez
voltarea forțelor de producție ca un 
scop în sine, ci ca un mijloc pentru 
ridicarea nivelului de trai mate
rial și spiritual al oamenilor. în ac
cepțiunea clasicilor marxismului, su
perioritatea economică a noii orîn
duiri se exprimă tocmai în capaci
tatea ei de a satisface mai bine ne
voile oamenilor, iar aceasta se poate 
realiza numai asigurînd ca produc
ția socială să slujească nemijlocit so
cietății ; o producție care nu s-ar 
conforma acestei cerințe ar fi nu 
numai nejustificată din punct de ve
dere economic, dar și ilogică din 
punct de vedere social. Din ideile ge
nerale ale lui Marx asupra socialis
mului, acesta se conturează nu nu
mai ca o societate cu o productivi
tate superioară a muncii, dar și ca 
o .societate în care producția e în- 
trutotul adaptată nevoilor oamenilor, 
în opera sa se pot găsi argumente 
profund întemeiate care pledează 
pentru necesitatea de a se mînui in
strumentele fine ale conducerii vieții 
economice în conformitate cu cerin
țele legilor economice obiective, ast
fel incit să producă nu numai mai 
multe bunuri, în condițiile unei ren
tabilități superioare, dar și în con
cordanță cu cerințele cele mai va
riate și mai intime, sesizate cu a- 
cuitate, ale societății

în lumina acestor teze ale marxis- 
■ mului apare clar caracterul eronat, 
subiectivist și arbitrar al tendințelor 
ce s-au manifestat într-o vreme, de 
a fetișiza forțele de producție con
cepute în mod absolut, de a da uită
rii faptul că dezvoltarea lor în so
cialism trebuie să slujească oameni
lor, principala forță productivă, ne
voii și dorinței lor de a trăi mai 
bine, mai civilizat. Producție de dra
gul producției, concepută ca scop în 
sine, nerentabilă economic, este o a- 
nomalie contrară spiritului marxis
mului.

Tocmai în concordanță cu acest 
spirit, partidul nostru, punînd în cen
trul programului de construire a so
cialismului crearea unei puternice 
baze tehnico-materiale, ca singura 
cale a dezvoltării intense a forțe
lor productive ale societății, a pro
gresului și civilizației, luînd în ace
lași timp măsuri pentru creșterea sus
ținută a producției bunurilor de con
sum, a producției agricole, a elaborat 
în ultimul timp un ansamblu de mă
suri pentru perfecționarea activității 
economice, astfel îneît să poată fi 
asigurată satisfacerea în mai bune 
condițiuni a cerințelor multilaterale 
și în continuă creștere ale populației. 
Mecanismul pîrghiilor de natură eco- 
nomic-obiectivă, dezbătut și aprobat 
de Conferința Națională a partidului, 
realizează o aplicare a unor idei 
esențiale ale marxismului — s-ar pu
tea spune o revalorificare a aces
tora — propunîndu-și folosirea pe 
o arie mai întinsă a unor instru-
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Primirea de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu 

a lordului Roy Thomson
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, a primit sîmbătă dimineața pe 
lordul Roy Thomson, președintele 
societății „Times newspapers L.T.D." 
și al altor organizații de presă și

radio-televiziune britanice și cana
diene, care se află într-o vizită în 
țara noastră.

A participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului aface
rilor externe.

Cu prilejul primirii a avut loc o 
convorbire cordială.

ÎN ORGANIZAREA ȘTIINȚIFICĂ

A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII
■ •- ' ■ ■ ... .............................

Se resimte lipsa 
unor resorturi 
de specialitate

Din unele articole economice, ca 
și din investigațiile proprii între
prinse în întreprinderi se poate re
ține că amploarea, intensitatea si 
eficiența acțiunii de organizare ști
ințifică a producției și a muncii pre
zintă variații — și încă destul de 
mari — de la o întreprindere la alta, 
iar. în cadrul acestora, de la un tri
mestru la altul. încercind să stabilii?!: 
cauzele ac&stei oscilații nefirești, ale 
încetinirilor care se manifestă une
ori în desfășurarea acțiunii, am în
trebat, între altele. în mai multe u- 
zine constructoare de mașini și lâ 
Ministerul Industriei Construcțiilor 
de Mașini, CINE se ocupă, în prin
cipal, de problemele organizării ști
ințifice a producției și a muncii, de 
coordonarea și valorificarea studiilor, 
a măsurilor stabilite ? Ni s-a răs
puns că aceste sarcini revin și acum 
colectivelor largi — alcătuite din ca
dre de conducere, șefi de servicii și 
de sectoare, ingineri și economiști, 
tehnicieni și muncitori cu experiență 
bogată — create în întreprinderi 
încă de la începutul acțiunii. Dar, 
tot în cadrul anchetei, ni s-a preci
zat că de studierea și analizarea a- 
profundată a diferitelor aspecte ale 
organizării superioare a producției și 
a muncii, de elaborarea unor mă
suri eficiente, în întreprinderi se 
ocupă, de la un timp, organisme 
(grupe sau servicii) anume create în 
acest scop. Răspunsurile n-au mai 
fost însă la fel de prompte și de si
gure cînd am întrebat CUM îșl des
fășoară activitatea, CE FAC în pre
zent aceste colective și organisme.

...La uzinele „23 August" din Capi
tală. colectivul însărcinat cu tra
ducerea în viață a cuprinzătorului 
plan pe baza căruia se desfășoară 
aici organizarea științifică a pro
ducției și a muncii, inclusiv — mai 
bine zis îndeosebi — conducerea teh
nică și administrativă a uzinei, își 
duc și acum la îndeplinire această 
importantă îndatorire, cu profunzi
mea, pasiunea și intensitatea carac
teristice primelor luni ale acțiunii.

Este, poate, principala explicație a 
faptului că în această întreprindere 
căutările creatoare continuă în pre
zent cu vigoare crescîndă, iar efi
cienta acțiunii se anunță a se men
ține, și de acum înainte, ridicată.

— Rezultatele bune pe care conti
nuăm să le obținem în programarea 
si urmărirea fabricației, în perfec- 

Atlonarea organizatorică .jși sistematic 
zarea unor secții, â transporturilor 
interne, a fiecărui loc de muncă se 
datoresc, în mare măsură, faptului 
că în uzină organizarea științifică nu 
a fost lăsată exclusiv în sarcina co
lectivului central și a grupei de or
ganizare din cadrul serviciului pe 
care-1 conduc — ne spunea ing. LIVIU 
JOVMIR, șeful serviciului organiza
rea producției și dezvoltare de la 
uzinele „23 August". Practic, toate 
serviciile, toți specialiștii din uzină 
caută posibilități de perfecționare a 
organizării producției, dau soluții 
concrete de îmbunătățire în sec- 

■ țiile și sectoarele de care se ocupă 
în mod obișnuit. Acest flux organi
zat de investigări și identificare a 
celor mai valoroase și inedite mă
suri conferă acțiunii vitalitate, un 
caracter creator, de finalizare...

Considerînd că ceea ce s-a reali
zat la această uzină bucureșteană 
este cunoscut — și urmărind înde
aproape problematica anchetei — 
ne-am deplasat în alte întreprinderi. 
La . Uzina de utilaj chimic-Ploiești, 
majoritatea specialiștilor din colec
tivul însărcinat cu organizarea știin
țifică a producției și a muncii pri- 

■vesc problemele respective ca șl cum 
ele ar fi o îndatorire cu totul secun
dară în comparație cu celelalte atri
buții ale lor. Excepție fac economis
tul și cei doi tehnicieni care com
pun biroul de organizare din cadrul 
compartimentului de organizare a 
producției și pentru care organizarea 
științifică a producției și a muncii

Ing. Adrian PRODAN
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Nichita STANESCU

Ion BOBOCEA
secretar al Comitetului judejean de partid Dîmbovija

Rezolvarea judicioasă
a scrisorilor oamenilor

a democratismului socialist

Ilustrînd preocuparea continuă a 
partidului nostru pentru rezolvarea 
problemelor ce interesează masele 
largi de cetățeni, recenta plenară a 
C.C. al P.C.R. a făcut o amplă a- 
naliză asupra activității desfășura
te de organele și organizațiile de 
partid, de stat și obștești^ în ve
derea examinării și soluționării scri
sorilor. sesizărilor și cererilor oa
menilor muncii. însuși faptul că a- 
ceastă problemă a fost dezbătută în 
cadrul unei plenare care a analizat 
si adoptat documente de o excep
țională însemnătate pentru întreaga 
viată social-politică a țării, pentru 
dezvoltarea continuă a democrației 
noastre socialiste, demonstrează în 
mod convingător pe de o parte con
secventa cu care partidul promo
vează principiul consultării perma
nente cu oamenii muncii, iar pe de 
altă parte relevă înalta responsa
bilitate ce trebuie să se manifeste 
pretutindeni fată de om și nevoile 
lui. considerația ce se cuvine a fi 
acordată-întotdeauna opiniei si cu- . 
vîntului cetățeanului. „ ..

Din orice analiză • — fie ea cît 
de sumară — a activității organe
lor si organizațiilor noastre de 
partid si de stat, în special, din pe
rioada ce a trecut de la Congresul 
al IX-lea al partidului, se desprin
de în mod pregnant fenomenul spo
ririi contribuției tot 
oamenilor muncii la 
rezolvarea treburilor 
resul crescînd cu 
muncii din județul nostru urmăresc 
si participă la dezbaterea probleme
lor majore ale activității organelor 
locale de partid si de stat este ex
primat si de numeroasele scrisori 
sosite zilnic pe adresa lor. Numai 
în primele două luni de la înfiin
țarea lor, comitetul județean de 
partid și consiliul popular provizo
riu au primit aproape'1 200 de scri
sori. Analizînd conținutul lor, ori
cine își dă seama de faptul că sem
natarii acestora sînt animați de o 
încredere profundă în politica 
partidului, de dorința de a contri
bui. prin propuneri, sugestii și se
sizări. la bunul mers al lucrurilor 
în toate domeniile de activitate. 
Prin intermediul scrisorilor, cetățe
nii aduc în discuție probleme im
portante legate de sporirea eficien
tei activității întreprinderilor in
dustriale, dezvoltarea unităților 
gricole de 
deservirea 
populației, 
comunelor, 
resurselor 
judicioase 
care a unor măsuri mai importante 
puse de organele de partid si de

mai active a 
conducerea și 
obștești. Inte- 

care oamenii

a- 
pe cuprinsul județului, 

sub toate aspectele a 
gospodărirea orașelor și 
valorificarea mai bună a 
locale, fac propuneri 

privind modul de apli-

ÎNTRE UN POD Șl ALTUL
Aceste rînduri ar putea să 

pară o relatare tîrzie, dar 
faptele au rămas în urmă 
abia atît cît este nevoie ca 
impresiile să se sedimen
teze și în locul întîmplării 
redate la timp de ziare să 
apară semnificațiile ei, pe 
care le caută și le consem
nează cronicarul, năzuind ca 
scrisul lui să treacă peste 
vreme și peste vremuri.

Am intrat în Dobrogea 
traversînd Dunărea și apele 
vecine pe cele trei poduri 
dintre Fetești și Cernavodă 
— amintiri din copilărie care 
după atîta timp nu și-au 
pierdut grandoarea. Le mar- 
chez la începutul relatării de 
fa|ă, mai ales podul de la 
Cernavodă, care este și 
poarta pe unde se intră în 
finuful dintre Dunăre și ma
rea cea mare, și rămîne un 
punct de referire pentru con
cluziile de la urmă.

Podul de Ia mijloc însă, 
cel de peste întinsa baltă a 
Iezerului, a rămas o ciudă
țenie. In cele trei drumuri ale 
vacantelor de școală, i-am 
numărat, cîndva, de șase ori 
pe an arcadele, și dacă azi 
am uitat cifra lor precisă, 
poate treizeci și cinci, poate 
treizeci și patru sau treizeci 
și șase, t*n minte în schimb 
că erau riguros afîtea cîte 
reluări are unica și obsedanta 
temă din „Boleroul" lui Ra-

Radu TUDORAN

vel. Era și o altă asemănare 
între ele, un ritm comun și o 
stridentă crescîndă spre un 
fel de neasfîmpăr și de ne
liniște, și amîndouă păreau 
că n-au să se termine nicio
dată.

Azi Iezerul nu mai există : 
balta dintre Borcea și Dunăre 
a fost secată și locurile au

zar, ca într-un peisaj supra
realist. De fapt era o supra- 
realitate.

★
în două zile am străbătut 

Dobrogea tăind-o de-a lungul 
și de-a latul, de la Cerna
vodă, la Medgidia și Con
stanta, dinspre Negru Vodă, 
în sud, pînă în nord, la

Note pentru o cronică 
dobrogeană

devenit terenuri de agri
cultură. Acum erau tocmai 
proaspăt arate, cu valurile 
trase de plug dueîndu-se 
pînă în zarea zărilor, spre un 
interminabil care îți dădea 
amețeală, fiindcă era pă
mînt, dar î(i venea să crezi 
că-i doar o apă solidificată 
prin vrajă.

Pe acest cîmp podul se 
întindea gînditor și nedumerit, 
cu picioarele de piatră în
fipte în brazde, contact bi-

Tulcea, iar de aici la Hîrșova, 
pe o nouă și nebănuită șo
sea asfaltată ; nu e o per
formantă să străbați atît spa
țiu cu automobilul anului 
1968, care a lăsat așa de mult 
în urmă locomotiva venită 
din secolul celălalt. însă în 
cele două zile n-am stră
bătut doar kilometrii Dobro- 
gei, ci și istoria ei, de la 
argonauții care au căutat aici 
lîna de aur, pînă la omul de 
astăzi care a găsit-o, în for

me felurite, în grîne, poame, 
legume, vinuri — și chiar în 
lînă la urma urmelor, și nu 
știu, zău, dacă nu chiar de 
aur. Metafora de mai sus are 
ramificații amețitoare : ele se 
numesc fabrici, uzine, atelie
re, șantiere, vapoare, între
prinderi agricole, coopera
tive — și peste toate, și 
pretutindeni, oameni, cu ze
cile, cu sutele, cu miile și cu 
zecile de mii, neostenifi, în 
fabricile amintite, în uzine, 
în ateliere, pe șantiere, pe 
cîmpie și pe șosele, la muncă 
sau la adunări festive.

Reportajul și cinematogra
ful, și îndeobște orice mij
loc de comunicare, nu pot 
să înregistreze și să redea o 
asemenea întîmplare în di
mensiunile ei complete și 
adevărate, fiindcă ar trebui 
s-o înregistreze de la un ca
păt pînă la altul ; folosim 
rezumatele, adică informația. 
Pentru întregirea atmosferei 
și a ansamblului s-ar cere 
imaginație, și cum nu oricine 
a avut timp și înclinație să 
și-o exerseze, apelăm la arta 
sugestiei, una din cele mai 
subtile și mai nedefinite pu
teri ale omului.

O înșiruire măiastră de cu
vinte, care de multe ori se 
caută, se găsesc și se înso
țesc singure spre perplexita-

(Continuare în pag. a IV-a)

Un sen
timent
curat

mă vară

stat în dezbaterea maselor. Este 
semnificativ în acest sens — pen
tru a nu ne opri decît la un exem
plu mai recent — numărul mare 
de scrisori primite de la cetățeni 
în urma publicării propunerilor co
misiei județene de partid si de stat 
cu privire la delimitarea orașelor si 
comunelor din județ. Deosebit de 
prețioase 
sînt, de 
se refe/ă la diferite aspecte ale 
lului de muncă propriu-zis al 
ganelor si organizațiilor de partid, 
al instituțiilor de stat. Toate aces
tea arată că prin scrisorile si se
sizările adresate de cetățeni, orga
nele de partid si de stat — așa 
după cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea ți
nută în fata activului de partid din 
Capitală — „primesc un sprijin pu
ternic în descoperirea unor neajun
suri. în elaborarea măsurilor pentru 
îmbunătățirea activității în diferite 
domenii, pentru rezolvarea proble
melor ce se'ridică ne teren. în acti
vitatea practică".

Privită prin această prismă, acti
vitatea de examinare și rezolvare a 
cererilor, sesizărilor și scrisorilor 
oamenilor muncii apare ca o obli
gație de înaltă responsabilitate ci
vică a fiecărei instituții de stat, a 
fiecărui organ de partid, ca o în
datorire ce trebuie îndeplinită în 
mod necondiționat, respectîndu-se cu 
strictete prevederile legale. De aici

și bogate în învățăminte 
asemenea, scrisorile care 
la diferite aspecte ale sti- 

1 or-

îmi vin în minte din nou 
cuvintele rostite de tovară
șul Nicolae Ceaușescu în 
fața activului de partid din 
județul Constanta : „Comu
nistul e un om tînăr".

Intr-adevăr, noi,, cei ti
neri, cei etern adolescenți, 
cei care iubim adevărul, iu
bim cinstea, primim în toa
tă gravitatea șa adevărul is
toric, pentru că adevărul 
istoric ne aparține în ceea 
ce avem mai frumos, 
mai curat în noi. A ști a- 
devărul istoric înseamnă a 
ști pentru ce lupți, a ști 
ceea ce vrei să faci, în
seamnă a te bizui pe rea- 
litate.

Plenara Comitetului Cen
tral, hotărîrile sale sînt 
de o importantă vitală 
pentru întreg poporul nos
tru, pentru destinul lui, 
pentru demnitatea lui, 
pentru adeverirea lui de 
stăpîn al acestui pămînt 
numit România.

Dreptatea și Adevărul 
sînt în tradiția acestei țări, 
care, prin cei mai buni eroi 
ai săi, n-a tolerat niciodată 
cu supușenie absenta dem
nității, a echilibrului, a 
înțelepciunii, nedreptatea, 
neadevărul. Istoria, tim
pul — supremul judecă
tor — care au făcut în
totdeauna dreptate și care 
infailibil au condamnat ne
legiuirea, sînt aduse în pre
zent, în prezentul strict al 
vieților noastre.

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

Personalități din Franța
despre cooperarea

culturală si științifică
româno-franceză

CORESPONDENTA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

Relațiile culturale dintre România 
și Franța au înregistrat, în ultimii 
ani, un ritm viu, marcat de intensi
ficarea și diversificarea schimburi
lor de valori spirituale.

Trecînd în revistă evoluția cola
borării culturale franco-române, dl. 
JEAN BASDEVANT, directorul ge
neral al afacerilor culturale și teh
nice din Ministerul Afacerilor Ex
terne, a evocat pe larg tradițiile a- 
cestei colaborări bazată pe vechea 
și trainica prietenie dintre cele două 
popoare. „în ultimii 3—4 ani — a 
subliniat d-sa — se poate constata 
în Franța un avînt al relațiilor cul
turale cu țara dv. care se traduce 
prin amplificarea schimburilor în 
toate domeniile. Aș putea cita mai 
întîi schimburile în domeniul învă- 
țămîntului (profesori, bursieri, sta
giari). Aș vrea să adaug că în în- 
vățămîntul universitar din Franța 
există o lungă tradiție în ce privește 
?iredarea limbii și literaturii române, 
n universitățile noastre există azi 

7 lectori de limba română și sîntem 
satisfăcuți de aceasta. Există acum 
un interes sporit în Franța pentru 
studierea limbii și literaturii româ
ne. Nu numai pe plan lingvistic, 
pentru studenții și specialiștii de 
limbi romanice, dar și pe plan afec
tiv.

Sînt și alte sectoare importante 
unde relațiile franco-române se des
fășoară cu succes. Mă refer la 
schimburile de misiuni culturale sau 
tehnice, la numeroasele delegații ce 
au fost în țara dv. sau vor veni la 
noi, scriitori, istorici, publiciști pen
tru a avea contacte directe cu omo
logii lor.

în prezent, am sporit numărul de
legațiilor științifice și tehnice, am 
prevăzut și colocvii comune pe teme 
interesante. In ceea ce privește 
schimburile artistice, trebuie să re
marc că din totdeauna Franța și Ro

mânia au avut relații foarte strînse. 
Volumul schimburilor artistice e 
important. Voi cita doar două ac
țiuni dintre cele mai noi. Zilele a- 
cestea se va deschide la București 
o expoziție franceză de pictură con
temporană, iar în Franța prevedem 
pentru anul viitor o expoziție de artă 
și civilizație românească de-a lun
gul secolelor. Publicul francez a dat 
o bună apreciere expoziției de arhi
tectură românească veche și nouă, 
ce și-a închis recent porțile la Pa
ris. Am fost foarte interesați de 
această expoziție atît de bine pre
zentată.

Pe planul colaborării materiale — 
a continuat domnia sa — am reali
zat împreună multe lucruri. Pot spu
ne că colaborarea culturală franco- 
română e pe o cale bună. Dar sînt 
încă multe de făcut pentru o dez
voltare și mai largă a acestei cola
borări. Este necesar să intensificăm 
schimburile. Sînt convins că vizita 
generalului de Gaulle în România, 
vizitele personalităților române în 
Franța vor contribui la sublinierea 

■ importantei ce se acordă relațiilor 
dintre cele două țări. In ee privește 
partea franceză, vă asigur că există 
dorința de a dezvolta schimburile 
culturale cu România. Căci între 
țări cu sisteme sociale și economice 
diferite este cu atît mai important 
să se dezvolte relațiile culturale, 
mijloc foarte însemnat pentru o mai 
bună cunoaștere reciprocă. Schim
burile de experiență pot fi fruc
tuoase pentru ambele părți. Paul 
Valery spunea : «Să ne înțelegem 
din deosebirile ce există între noi», 
ceea ce înseamnă că putem benefi
cia mult unii din experiența celor
lalți chiar dacă această experiență 
e diferită.

(Continuare în pag. a V-a)
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Romania în opera lui Marx- 
imrxismul în România

în procesul elaborării concepției 
sale despre lume, a teoriei socialis
mului științific, Marx a cercetat so
cietatea din vremea lui sub multiplele 
ei aspecte — economic, social, po
litic, ideologic, făcînd adeseori largi 
incursiuni și în trecutul mai îndepăr
tat al unor popoare.

Ocupîndu-se cu precădere de stu
diul realităților din țările europene 
mai dezvoltate, pe care le cunoștea 
nemijlocit și despre care avea cele 
mai largi posibilități de a se docu
menta, el a manifestat în același timp 
un viu interes și pentru soarta a- 
celor popoare care, din cauza asu
pririi seculare, se aflau într-un sta
diu mai înapoiat de dezvoltare și 
care erau mai puțin prezente în pa
ginile literaturii istorice europene. 
Un asemenea popor era, la mijlocul 
secolului trecut, și poporul român, 
în scrierile lui Marx — atît lucrări 
fundamentale, cît și articole, scrisori, 
note, etc — întîlnim numeroase re
feriri și aprecieri privitoare la 
poporul român — mărturii vii ale 
interesului și simpatiei cu care 
marele conducător al proletariatului 
a urmărit lupta sa de eliberare na
țională și socială.

Este cunoscută înalta apreciere pe 
care a dat-o rezistenței românești în 
fața expansiunii otomane. Referitor 
la bătălia de la Vaslui, condusă de 
Ștefan cel Mare, el nota că „armata 
moldovenească (compusă din 40 000 de 
oameni slab înarmați, țărani luați a- 
proape direct de la plug...) deși mult 
mai slabă decît cea turcească, a zdro
bit-o complect". Marx a sesizat cu 
claritate faptul — destul de confuz 
prezentat în istoriografia europeană 
din vremea lui — că Moldova și Țara 
Românească, spre deosebire de alte 
teritorii din sud-estul Europei, nu 
s-au aflat niciodată sub ocupația tur
cească propriu-zis. „Din aceste capi- 
tulații — scria el în 1854 — care 
continuă să fie și azi în vigoare, în- 
trucît n-au fost anulate prin nici un 
fel de tratat ulterior, reiese că Prin
cipatele dunărene sînt două state su
verane, sub suzeranitatea Porții, că
reia îi plătesc tribut, însă cu condiția 
ca Poarta să le apere de toți dușmanii 
din afară, oricare ar fi ei, și totodată 
să nu se amestece sub nici o formă 
în treburile lor interne".

Marx a înțeles rivalitatea de Inte
rese dintre cele trei mari imperii cu 
care se învecinau țările române — 
otoman, țarist, austriac ■— și a avut 
cuvinte viguroase de condamnare a 
politicii lor expansioniste, a acțiunilor 
lor arbitrare de „încălcare flagrantă 
a drepturilor poporului moldo-valah".

Nici aspectele referitoare la situația 
internă a țărilor române, la exploa
tarea și asuprirea maselor munci
toare de către clasele stăpînitoare 
n-au scăpat atenției intemeietorului 
comunismului științific. Cunoscînd 
textul integral al Regulamentului 
Organic, el l-a folosit larg în „Capi
talul", ca o expresie a „goanei după 
supramuncă" a boierilor, denumindu-1 
„codicele muncii de clasă".

Marile mișcări revoluționare ale 
maselor populare desfășurate pe te
ritoriul patriei noastre în perioada 
destrămării feudalismului ca răscoala 
lui Horia, Cloșca și Crișan, cea con
dusă de Tudor Vladimirescu și în 
special revoluția română de la 1848 
și Unirea Principatelor realizată în 
1859 ca rezultat al luptei maselor au 
fost, de asemenea, remarcate de K. 
Marx.

Chiar în vara anului 1848, el a 
salutat evenimentele revoluționare 
din Țara Românească cu următoarele 
cuvinte : „Valahii doboară vechiul 
guvern și-l înlocuiesc cu un nou gu
vern provizoriu. Ei vor să schimbe în
tregul lor sistem și să se conducă după 
modelul popoarelor civilizate". Ana
lizînd caracterul revoluției române, 
Marx conchide că ea a fost îndreptată 
atît împotriva boierilor feudali, pen
tru eliberare socială, cît și împotriva 
jugului asupritor străin. Marx a re
marcat totodată caracterul unitar al 
revoluției în cele trei țări române — 
Moldova, Valahia și Transilvania — 
puternicile legături ce-i uneau pe re
voluționarii din aceste _țări, acțiu
nile lor comune. Cît de îndeaproape 
a urmărit Marx evenimentele revo
luționare desfășurate în 1848. în țările 
române rezultă și din referirile sale 
directe la poziția unora dintre con
ducătorii revoluției — de pildă Ma- 
gheru, despre care a scris că „a fost 
conducătorul trupelor neregulate va
lahe... singurul care a opus rezis
tență" ocupațiilor străine în 1849, 
sau Simion Barnuțiu care —- nota el 
— a cerut pentru românii din Tran
silvania dreptul de a trata cu un
gurii „de la națiune liberă la națiune 
liberă", — din relatarea pe care a 
dat-o eroicului episod de la 13 sep
tembrie 1848, din Dealul Spirii, cînd 
„eroicii pompieri au fost covîrșiți de 
numărul trupelor turcești" și lupta 
s-a terminat cu „baia de sînge de la
București".

Marx a apreciat că prin spiritul 
revoluționar de care era animat, po
porul român putea să joace un rol 
important în această parte a Euro
pei. „în pofida tuturor eforturilor 
(reacțiunii ,nn) — scria el — spiritul 
revoluționar a pătruns și în aceste 
principate așa cum a dovedit-o rej 
voluția de Ia 1848. Nu încape îndoiala 
că spolierea și asuprirea la_ care a 
fost supusă populația... cu începere 
din 1848, au contribuit Ia. creșterea 
spiritului revoluționar... Și dacă în- 
tr-adevăr așa stau lucrurile, națio
nalitatea valahă ar putea să joace 
un rol important în rezolvarea defi
nitivă a problemei acestor teritorii".

Multe din aprecierile lui Karl 
Marx despre poporul român au fost 
cuprinse mai ales în articolele pu
blicate de el în marile cotidiene din 
Europa occidentală și de peste ocean.

O cale de pătrundere a ideilor 
marxiste a fost aceea a ..legă
turilor pe care revoluționarii ro
mâni de la 1848 le-au avut cu cercu
rile revoluționare din apusul Europei, 
cercuri în care activau Marx și En
gels. Nicolae Bălcescu _ și prietenii 
săi urmăreau cu atenție literatura 
revoluționară și socialistă contem
porană lor. Astfel, în 1849, C. A. 
Rosetti îi scria lui Ion Ghica : ....Nu
ai tu ca și mine asigurarea că în 
curînd — mîine poate, peste un an, 
peste doi, peste trei — socialismul să 
triumfe ? Nu trebuie oare să ne pre- 
gătim ca să nu ne mai găsească în
vierea goi, cum am fost în anul tre
cut

Ion POPESCU-PUȚURI
Directorul Institutului de studii 

istorice și social-politice 
de pe lîngâ C.C. al P.C.R.

Din cercetarea unor fonduri arhi- 
vistice ale vremii reiese că în Româ
nia, și mai ales la București, erau 
cunoscute „Analele germano-fran- 
ceze", publicate în limba germană la 
Paris în 1844 de Arnold Ruge și Karl 
Marx, prima ediție a lucrării 
lui Friedrich Engels „Situația cla
sei muncitoare din Anglia", tipă
rită la Leipzig în 1845. Conducă
torii mișcării revoluționare din ță
rile române, și în primul rînd N. 
Bălcescu, au aflat despre existența 
„Manifestului Partidului Comu
nist" din care s-au șl inspirat, 
după cum o atestă unele scrieri ale 
lor. „...pentru că nu este omenesc — 
scria Kogălniceanu — ca omul să ex
ploateze pe om, ca cei mulți să fie 
instrumentele de muncă acelora pu
țini și ca un popor să-și jertfească 
viața în folosul unora...".

In această perioadă a începutului 
pătrunderii ideilor socialiste în Ro
mânia, Marx a cunoscut, prin inter
mediul lui Elias Regnault, lucrarea 
lui Nicolae Bălcescu „Despre chestiu
nea economică a Principatelor Dună
rene", folosind unele date și conclu
zii ale acestei lucrări în monumentala 
sa operă „Capitalul".

Emigrația revoluționarilor români 
după înfrîngerea revoluției burghe- 
zo-democratice a avut strînsă legă
tură cu organizațiile revoluționare 
din apusul Europei, mai ales la Paris 
și Londra. Unii emigranți români au 
făcut chiar parte din Comitetul euro
pean democrat central, cu sediul la 
Londra, care întreținea strînse re
lații cu Marx. într-o scrisoare a lui 
Amandus Gog din partea Societății 
Ligii populare din Paris, adresată lui 
Marx la 1850, este menționată întîl- 
nirea lui Marx cu Eliade Rădulescu.

Ideile lui Marx și Engels au căpă
tat o mai largă extindere în țara 
noastră în timpul activității Inter
naționalei I.

Meritul de a fi popularizat larg 
principalele idei ale socialismului 
științific elaborat de Marx și Engels 
îi revine însă presei muncitorești și 
socialiste.

Mediul fertil pentru propagarea 
ideilor marxiste l-a constituit forma
rea și dezvoltarea proletariatului. 
Plămădită de evoluția economică și 
socială a României, trup din trupul 
poporului român, mișcarea muncito
rească și-a afirmat de timpuriu o 
gîndire proprie, socialistă, a formulat 
idei înaintate care, reflectînd aspira
țiile poporului muncitor, căutau răs
puns problemelor dezvoltării sociale 
ale țării.

Cunoașterea tezelor fundamenta
le ale marxismului a avut o 
covîrșitoare importanță pentru miș
carea noastră muncitorească, a con
tribuit imens la dezvoltarea conștiin
ței și maturizarea politică a clasei 
muncitoare, la formarea cadrelor de 
militant! ai mișcării socialiste.

Constantin Dobrogeanu-Gherea, Ion 
Nădejde, Panait Mușoiu, Raicu Io- 
nescu Rion, Frimu șj alții au fost 
printre popularizatorii cei mai fe
cunzi ai marxismului în România. 
In același timp, socialiștii români, 
înțelegînd valoarea concepției și me
todei marxiste de interpretare a fe
nomenelor vieții sociale, au pășit la 
analiza, pe baza ei, a realităților con
cret istorice, proprii țării noastre, 
la elaborarea în funcție de aceste 
coordonate a programului și tacticii 
de luptă ale clasei muncitoare.

„Școlari ai socialismului științific.

(Urmare din pag. I)

membri ai marii familii socialiste 
europene, noi știm — scria Dobro
geanu-Gherea — că felul activității 
noastre atîrnă de condițiile reale ale 
tării noastre și mai ales de cele eco- 
nomico-sociale".

Socialiștii români au dezvăluit con
tradicțiile nodale care măcinau regi
mul burghezo-moșieresc. consecințele 
lor imediate și de perspectivă pentru 
lupta clasei muncitoare din România. 
Tocmai pornind de Ia aceste contra
dicții, șl în primul rînd de la con
tradicția fundamentală dintre ca
racterul social al producției și însu
șirea privat-capitalistă, — „izvorul 
tuturor contradicțiilor și răutăților 
de astăzi", cum o caracteriza la 
sfîrșitul secolului trecut „Revis
ta Socială" — militanții socialiști 
au demonstrat legitimitatea socialis
mului în România, au dovedit nete
meinicia afirmațiilor ideologilor bur
gheziei, care considerau socialismul 
drept „o plantă exotică", „un import" 
neasimilabil pentru țara noastră. Pe 
aceleași baze au argumentat și au 
militat ei pentru organizarea politică 
a proletariatului și unirea lui pe plan 
național, pentru făurirea partidului 
său revoluționar de sine stătător.

Este semnificativ că programul 
partidului politic al muncitorilor, ce 
a luat ființă acum 75 de ani — Parti
dul Social Democrat al Muncitorilor 
din România — pornind de Ia carac
terizarea rînduielilor social-economi- 
ce din țara noastră, de la problemele 
ei specifice, proclama drept țeluri 
fundamentale ale partidului „desfiin
țarea proprietății private asupra mij
loacelor de producție si prefacerea 
lor în proprietate socială, distrugerea 
societății burgheze și întemeierea so
cietății socialiste" — idei înscrise pe 
frontispiciul operelor lui Marx.

Desigur că spațiul restrîns al unui 
articol de ziar nu ne permite să ur
mărim răspîndirea ideilor marxismu
lui în perioadele următoare, dar se 
cuvine să subliniem că în toate eta
pele de dezvoltare ale mișcării mun
citorești din tara noastră aceste 
idei au constituit un izvor de forță 
pentru clasa muncitoare, i-au insuflat 
curaj și încredere nezdruncinată în 
victoria luptei ei revoluționare. Stu
dierea și propagarea ideilor mar
xiste a căpătat un caracter și mai 
larg, mai organizat, după crearea 
partidului revoluționar, marxlst-le- 
ninist al clasei muncitoare — Parti
dul Comunist Român — care a mar
cat o treaptă superioară în dezvol
tarea mișcării muncitorești din țara 
noastră. Chiar și în condițiile grele 
ale. ilegalității, în pofida prigoanei 
și interdicțiilor la care era supusă 
literatura marxistă, P.C.R. a organi
zat. numeroase cercuri în care mem
brii de partid, uteciști și simpati
zant! comuniști studiau operele lui 
Marx. Plenara C.C. al P.C.R. din 
1925 aprecia ca o datorie urgentă a 
partidului popularizarea operelor lui 
K. Marx în vederea ridicării nive
lului de pregătire teoretică a comu
niștilor, a militanților revoluționari.

Condiții optime pentru propagarea 
largă a marxismului s-au creat după 
eliberarea țării, cînd ideologia clasei 
muncitoare a devenit ideologia domi
nantă în societatea noastră. Partidul 
se îngrijește permanent de răspîndi
rea ideilor marxiste, de însușirea lor 
creatoare de către membrii de partid 
și masa largă a oamenilor muncii. 
Grăitor este faptul că de la eliberare 
și pînți în prezent au fost traduse și 
tipărite la noi principalele lucrări 
ale lui Marx și Engels într-un tiraj 
de aproape 3 milioane exemplare. 
Este în curs tipărirea operelor lor 
complete. Prin lupta poporului nos
tru condus de partid s-au înfăptuit 
în țara noastră idealurile care au în
suflețit zeci de generații de re
voluționari — eliberarea celor ce 
muncesc de orice exploatare și asu
prire, victoria deplină a orînduirii 
noi, socialiste.

■ ■ @ S B

mente de reglementare pe cît de vi
guroase pe atît de sensibile, capabile 
să determine o măsurare exactă a 
cheltuielilor de muncă socială și să 
indice nevoile reale ale societății, să 
asigure o conducere suplă și pre
cisă a viețij economice, astfel ca în 
procesul desăvîrșirii socialismului 
societatea noastră să-și valorifice mai 
bine, mai eficient, potențialul mate
rial și uman.

★
Marx considera că superioritate» o- 

rînduirii socialiste constă nu numai 
în faptul că ca instaurînd puterea 
celor ce muncesc și lichidînd pen
tru prima oară în istorie orice ex
ploatare și asuprire a omului de că
tre om, descătușează toate poten
tele de progres economic șl asi
gură pe această bază bunăstarea 
materială a maselor largi ale po
porului, ci și în faptul că socialismul 
asigură în același timp o reală de
mocrație, o democrație care reali
zează în fapt cele mal înalte idea
luri umaniste de libertate și suve
ranitate a poporului, de respect față 
de om.

9 Sînt larg cunoscute tezele lui En
gels privitoare la „saltul omenirii" 1), 
din imperiul necesității în imperiul 
libertății, dar se cunoaște mai puțin 
faptul că exact aceeași problemă este 
tratată de Marx în vol. III al „Ca
pitalului" în felul următor : „Impe
riul libertății începe de fapt abia 
atunci cînd încetează munca impusă 
de mizerie și de oportunitatea exte
rioară...

...Libertatea nu poate consta de
cît în aceea că omul socializat, pro
ducătorii asociați reglementează în 
mod rațional acest schimb al lor de 
materii cu natura, îl supun controlu
lui lor colectiv, în loc de a fl domi
nați de el ca de o forță oarbă; II 
realizează cu cea mai mică cheltuială 
de energie și în condițiile cele mai 
demne și mai potrivite cu natura lor 
umană" *).

Ceea ce trebuie relevat, este toc
mai accentul dedsebit pe care îl pune

Marx pe demnitatea umană, pe res
pectarea acesteia atît în prima fază 
a societății socialiste, cît și în cea 
de-a doua a înfăptuirii libertății de
pline, a comunismului.

Democratismul în condițiile socia
lismului este, conform concepției lui 
Marx, o necesitate obiectivă. Orîn- 
duirea socialistă este o creație a 
tuturor oamenilor muncii, sub con
ducerea clasei muncitoare ; și tocmai 
pentru că toți cei ce muncesc con
tribuie la crearea acestei orînduiri, 
este necesară participarea tuturor, 
nu numai la gospodărirea ei, ci și 
la dezbaterea largă a tuturor pro
blemelor sociale și culturale.

’) F. Engels, Antidiihring, Ed. 
P.C.R. 1946, pag. 420.

’) Karl Marx, Capitalul, vol. III 
pag. 772—773.

De numele lui Marx sînt 
legate măreața mișcare co
munistă a zilelor noastre, 
înfăptuirea celei mai înain
tate orînduiri sociale pe 
care a cunoscut-o omenirea 
în îndelungata ei existen
ță. Secretul puterii de a- 
tracție a marxismului îl 
constituie osmoza concluzii
lor teoretice cu realitățile 
concret-istorioe, cu viața 
palpitantă a umanității, îm
binarea spiritului obiectiv, 
științific în analiza fenome
nelor sociale cu lupta re
voluționară pentru trans
formarea acestor realități, 
învățătura lui Marx nu 
este o revelație speculati
vă, abstractă, ci fructul u- 
nor eforturi umane stărui
toare în condiții istorice 
determinate, al unei vaste 
munci de investigare știin
țifică.

Spre mijlocul secolului 
trecut, în condițiile în care 
capitalismul se afla în sta
diul premonopolist, Marx a 
întreprins un studiu profund 
al realităților din principa
lele țări capitaliste. La ba
za elaborării „Capitalului"
— opera sa fundamentală, 
ca și a altor lucrări ale lui 
Marx, s-a aflat cercetarea 
unui imens material faptic 
în problemele economice, 
tehnice, politice și în alte 
domenii ale vieții sociale.

Caracteristic pentru felul 
de lucru al lui Marx este 
însă nu numai uriașul ma
terial faptic cules, ci în
deosebi analiza științifică 
pătrunzătoare a faptelor de 
viață, spiritul de observa
ție critic și alert. Mînuind 
cu măiestrie dialectica ma
terialistă, Marx a abordat 
fenomenele și procesele so
ciale nu abstract, subiectiv, 
static și izolat, ci concret 
și obiectiv, în dinamica și 
interdependenta lor. El a 
îmbinat indisolubil analiza 
Istorică a realității cu ana
liza logică, care oglindește 
realitatea istorică în liniile 
sale generale, fundamenta
le. „Cercetarea ■— scria el
— trebuie să-șl însușească 
materialul în amănunt, să 
analizeze diferitele Iul for
me de dezvoltare și să des
copere legătura lor internă. 
Abia după ce această muncă 
a fost Încheiată, mișcarea

reală poate fi descrisă în 
mod corespunzător". Astfel, 
dialectica ideilor și catego
riilor apare ca expresie a 
dialecticii realității obiec
tive, privită în continuă 
mișcare și transformare.

Marx a criticat cu tărie 
pe acei teoreticieni care 
încercau să explice feno
menele economice sau so
ciale pornind de la noțiuni 
abstracte, să deducă pe 
cale pur logică „adevăruri 
noi". In concepția lui, cer
cetarea trebuie să îmbine 
într-o unitate dialectică 
principiile generale deduse 
din realitate cu studierea 
fenomenelor particulare. 
Referindu-se la modul de 
cercetare specific lui Marx, 
W. Liebnecht arăta : „Marx 
aprecia situația cu privirea 
istoricului care, ca și me
teorologul ce explică cu
renta de aer, lămurește 
evoluția atmosferei politice, 
a evenimentelor pe baza 
anumitor legi, care nu pre
supune, ci înțelege; care 
nu ia dorințele și imagina
ția drept fapte, ci desprin
de de îndată faptele reale 
și esențiale din ceata în
văluitoare a închipuirii 
fantastice și a denaturării 
conștiente".

Tocmai pe baza acestei 
metode de cercetare a iz
butit Marx să ajungă la 
epocalele sale descoperiri, 
să dezvăluie legile dezvol
tării orînduirii capitaliste, 
esența profundă a modulul

de producție capitalist, me
canismul dezvoltării și piei- 
rii inevitabile a orînduirii 
burgheze. Opera lui a in
trat în patrimoniul spiri
tual al omenirii nu numai 
prin valoarea adevărurilor 
pe care le-a descoperit, 
dar și ca o minunată pildă 
de cercetare științifică a 
realităților unei epoci a ca
pitalismului, ca un îndemn 
la dezvoltarea creatoare a 
teoriei revoluționare; po
trivit necesităților dezvol
tării sociale. Concluziile 
cercetării lui Marx s-au 
concretizat în principiile 
revoluționare care au înar
mat clasa muncitoare cu 
conștiința faptului că orîn- 
duirea capitalistă nu este 
Imuabilă, ci poate și trebuie 
să fie înlocuită cu o orân
duire nouă, pe calea revo
luției socialiste.

★
în răstimpul care a 

cut de cînd Marx
elaborat teoria sa, lumea a

tre- 
și-a

gibil; dimpotrivă, smtem 
convinși că ea a pus numai 
piatra unghiulară a acelei 
științe pe care socialiștii 
TREBUIE s-o dezvolte moi 
departe în toate direcțiile, 
dacă nu vor să rămînă în 
urma vieții".

După cum se știe, Lenin, 
fidel discipol al lui Marx. 
a dat prin întreaga sa o- 
peră o strălucită pildă de 
dezvoltare creatoare a mar
xismului, în concordantă 
cu realitățile epocii în care 
a trăit. Analizînd, la înce
putul secolului al XX-lea, 
schimbările intervenite în 
dezvoltarea capitalismului 
— intrat într-un nou stadiu, 
stadiul imperialist — el 
n-a ezitat să înlăture acele 
teze ale teoriei marxiste 
care se perimaseră și să 
le înlocuiască cu altele noi.

Dar și de la analiza fă
cută acelui nou stadiu au 
trecut multe decenii, timp 
în care s-au petrecut noi 
și adînci transformări pe

rea unor remarcabile 
ceriri ale revoluției tehni- 
co-științifice, în contrast cu 
nefolosirea cronică a unor 
importante capacități de
producție; obținerea, pe
țări sau ramuri, a unor rit
muri ridicate de creștere a 
producției, în contrast cu 
instabilitatea și caracterul 
conjunctural al acestor 
creșteri; întărirea poten
țialului economic al unor 
țări, în contrast cu menți
nerea a numeroase altele 
în stare de înapoiere și 
subdezvoltare — ceea ce 
duce la adîncirea continuă 
a decalajului dintre ele. 
Conceptele clasice cu pri
vire la capitalismul mono
polist ne dau numai cadrul 
general pentru înțelegerea 
esenței și caracterului isto
ricește determinat al orîn- 
duirii capitaliste, dar nu e- 
puizează nicidecum proble
matica vieții, elucidarea ei. 
Elementele noi care au in
tervenit în mecanismul re

creator

pot soluționa prin simpla 3
aplicare a unor rețete șa- >
blon, universal valabile. <
Ceea ce corespunde într-o <
societate, într-alta se poate S
dovedi nepotrivit, poate a- s
vea efecte dăunătoare. Or- 
ganizarea și conducerea <
procesului complex de <
transformare revoluționară <
a societății solicită o cu- 3
noaștere aprofundată a con- 5
dițiilor concrete și particu- 5
larităților din țara respec- <
tivă, abordarea creatoare a <
problemelor construcției %
socialiste în raport cu aces- 
te particularități. J

„Desigur — sublinia to- <
varășul Nicolae Ceaușescu 
— este mai ușor să repeți *
adevăruri generale în ioo 2
să studiezi realitatea, să 5
gîndești, să experimentezi, 
să găsești soluții corespun- <
zătoare condițiilor concre- S
te în care au loc revoluția $
și construcția socialistă. Ș
Dar numai o politică crea- <
toare poate asigura soluțio- 5
narea cerințelor dezvoltării 5
sociale... O politică cu ade- 5
vărat realistă, științifică nu 5
poate să nu țină seama de 
condițiile specifice, deose- <
bite de la țară la țară, nu <
poate să nu le acorde în- 5
treaga atenție".

In acest spirit 
tează Partidul 
Român întreaga 
de construcție 
pornind neabătut, în ela- 
borarea politicii sale, de la 
aplicarea adevărurilor ge- <
nerale ale marxism-leninis- <
mului la condițiile concrete >
ale țării noastre, de la stu- 
dierea legilor obiective ale >
dezvoltării sociale, a reali- <
tăților concrete ale Româ- <
niei, confruntînd teoria cu S
practica și înlăturînd cu >
curaj ceea ce a devenit pe- >
rimat, învechit, manifes- >
tind o înaltă receptivitate <
față de nou. Capacitatea ș
partidului de a reflecta în >
politica sa necesitățile rea- i-
le de dezvoltare ale socie- >
tații noastre în etapa ac- . <’■ 
tuală și-a găsit o pregnan- 
tă expresie în programul <
elaborat de Congresul al 
IX-lea, ca și în hotărîrile 
luate după Congres, în an- S
samblul de măsuri adopta- >
te de Conferința Naționa- 
lă. Din caracterul lor rea- <
list, din corespondența cu <
cerințele dezvoltării sociale y
decurge eficiența acestor >
măsuri, ca adevărate pîr- S
ghii de accelerare a progre- 5*
sului în toate domeniile. <

Abordarea creatoare a >
principiilor generale ale 
marxism-leninismului, pro- 
movarea unei politici co- «
răspunzătoare realităților <
din țara respectivă repre- S
zintă o sericasă contribu- S
tie la dezvoltarea teoriei și >
practicii revoluționare. în C
epoca contemporană, ca- 
racterizată printr-o aseme- S
nea diversitate și comple- 
xitate de situații, prin atît <
de profunde și rapide pre- <
faceri pe toate planurile, %
printr-o dezvoltare fără >
precedent a creației con- >
știente a maselor, dezvol- Jț
tarea marxism-leninismului <
nu poate fi decît emanația <
gîndirii creatoare și a ex- <>
perientei tuturor partidelor S
comuniste, a marxiștilor de 
pretutindeni, opera colec- 
tivă a întregii mișcări co- C
muniste. Mereu viu, aseme- 
nea arborelui veșnic tînăr <
al vieții, marxismul va \
exercita o influență tot mai >
puternică asupra conștiinței <
oamenilor de pretutindeni S
și asupra dezvoltării sociale, S
va fi mereu drapelul ome- <
nirii progresiste, al clasei >
muncitoare, în înaintarea 
spre progres. «

Studiul își orien- 
Comunist 
activitate 
socialistă,

al realității
9

univ. dr. Ion BULBOREAConf,

cunoscut profunde trans
formări pe toate planurile. 
Concluziile lui cu privire 
la caracterul legic al tre
cerii omenirii de la capi
talism la socialism, la vic
toria inevitabilă a noii orîn
duiri sociale au fost stră
lucit confirmate de viață.

Viata socială este însă 
mai bogată și mai comple
xă decît orice previziune 
științifică, iar dezvoltarea 
ei a scos la iveală procese 
și fenomene noi, pe care 
nici o minte, oricît de ge
nială, nu ar fi putut să le 
prefigureze înainte cu de
cenii.

Desigur că noile procese 
și fenomene nu se pot ex
plica prin comparații me
canice cu situații de acum 
100 de ani, sau recurgîn- 
du-se la teze care au co
respuns unui alt stadiu de 
dezvoltare a societății. A- 
semenea procedee ar fi 
contrara spiritului marxis
mului, bazei lui teoretice 
— dialectica. Pentru a în
țelege noile fenomene și a 
desprinde conoluziile poli
tice care se impun este ne
cesară analiza științifică a 
realităților epocii actuale, 
a schimbărilor care au in
tervenit, printr-un neîntre
rupt efort de glndire, prin 
judecarea cu capul propriu 
a tuturor problemelor. 
Tocmai în acest sens con
cepe partidul nostru apli
carea creatoare a teoriei 
marxiste, considerînd-o nu 
o culegere de dogme, de 
canoane osificate, ci o știin
ță vie. care se dezvoltă șl 
se îmbogățește neîncetat, 
sintetizînd noua experiență 
istorică, concluziile dezvol
tării sociale. Așa cum sub
linia Lenin, „teoria Iul Marx 
nu reprezintă cîtnșl de pu
țin ceva inehelat și lntan-

toate planurile vieții socia
le, datorită cărora înfăți
șarea omenirii este mult 
diferită nu numai față de 
mijlocul secolului trecut, 
dar și față de începutul se
colului al XX-lea.

Asupra întregii dezvol
tări mondiale din zilele 
noastre își pune pecetea 
faptul că imperialismul a 
încetat să mai fie sistemul 
unic și atotcuprinzător pe 
globul pămîntesc, că socia
lismul s-a transformat în- 
t.r-un sistem mondial, cu- 
prinzînd 14 țări din trei 
continente. O situație nouă 
s-a creat în lume și ca ur
mare a destrămării siste
mului colonial, sub lovitu
rile mișcării de eliberare a 
popoarelor, a apariției pe 
ruinele acestuia a aproxi
mativ 70 de state noi.

Mult schimbată este în 
zilele noastre înfățișarea 
lumii capitaliste. Analiza 
realităților capitalismului 
contemporan evidențiază, 
odată cu dezvoltarea și am
plificarea unor procese pe 
care clasicii marxism-leni- 
nismului le-au analizat în- 
tr-un stadiu incipient, un 
șir de fenomene noi — ca 
de pildă împletirea gigan
ticei forte a monopolurilor 
cu forța statului în meca
nismul capitalismului mo
nopolist de stat. încercările 
de reglementare de către 
stat a proceselor economice 
cu scopul de a înlocui re
glementarea spontană. Lu
mea capitalistă de astăzi 
prezintă tabloul unor fe
nomene profund contradic
torii : capitalismul mai are 
încă vaste resurse de a 
asigura progresul tehnico- 
științific, fără însă a lichi
da inegalitățile și contras
tele sociale : în lumea ca
pitalistă asistăm la aplica-

latiilor, în formele de ma
nifestare a contradicțiilor 
capitalismului, a legităților 
sale și a repercusiunilor lor 
sociale oferă economiștilor, 
sociologilor, filosofilor mar
xiști, o vastă arie de inves
tigație științifică.

O bogată problematică 
ridică în fata teoriei revo
luționare realitățile din ță
rile socialiste. în condițiile 
în care socialismul nu mai 
este doar un curent de 
gîndire, ci un sistem social 
în plină dezvoltare și con
solidare, care trebuie să-și 
dovedească în mod practic 
superioritatea fată de ca
pitalism pe toate planurile, 
problema care se pune este 
de â găsi asemenea soluții, 
a stabili asemenea forme și 
metode în construcția so
cialistă, care să asigure va
lorificarea tuturor poten
telor de progres economic, 
să pună în mișcare întrea
ga energie, inițiativă și ca
pacitate de creație a ma
selor, să dezvolte în toate 
compartimentele vieții so
ciale raporturi democrati
ce, corespunzătoare idea
lurilor de libertate, de res
pect și solicitudine pentru 
om, să asigure deplina su
veranitate a 
guvernarea 
este cu atît 
cu cit opera
socialistă se desfășoară în- 
tr-o mare diversitate de 
condiții, în țări aflate în 
stadii diferite de dezvoltare 
economică, socială și poli
tică, avînd tradiții și parti
cularități naționale speci
fice. Este evident că pro
blemele multiple și com
plexe pe care le ridică edi
ficarea noii orînduiri nu s#

poporului în 
tării. Sarcina 

mai complexă 
de construcție

rizat, stimulat de faptul că, concomi
tent cu procesul de socializare a mij
loacelor de producție, în societatea 
socialistă are loc un proces de schim
bare a relațiilor dintre indivizi, între 
care se statornicește colaborarea și 
într-ajutorarea frățească multilate
rală. „Numai în cadrul colectivității, 
individul capătă mijloacele care-1 dau 
posibilitatea unei dezvoltări multi
laterale a aptitudinilor sale", scria 
Marx. De altfel, această idee este 
exprimată și în „Manifestul Partidu
lui Comunist" unde se arată că dez
voltarea liberă a fiecăruia este con
diția pentru dezvoltarea liberă a 
tuturora.

nice — Marx își reprezenta socialis
mul ca o societate a unei democrații 
ample și consecvente, in care oamenii 
se conduc după normele elaborate de 
ei înșiși și pe care le respectă, o so
cietate dominată de spiritul celui mai 
profund umanism, avînd în centrul ei 
omul — nu numai ca subiect, dar și 
ca țel al întregii activități sociale.

în această suită de idei, se cuvine 
a fi remarcat că spiritul profund de
mocratic, preocuparea de a-1 înrădă
cina tot mai adînc în activitatea 
partidului, a statului, a întregii socie
tăți, constituie una din trăsăturile 
esențiale ale vieții sociale din țara 
noastră în anii din urmă. „Ca urmare

în același timp, libertatea de gîn
dire, de discuție, de dezbatere a pro
blemelor, de proiectare și de iniția
tivă organizată, stimulează facultă
țile demiurgice ale omului, despre 
care vorbea Marx, însușirile crea
toare ale producătorilor de bunuri 
materiale și spirituale. Eficiența ma
ximală a activității fiecărui om în 
parte și a tuturor împreună în va
lorificarea posibilităților nelimitate 
de progres pe care le creează socia
lismul, nu poate fi asigurată în fond 
decît prin respectarea libertății, 
demnității și muncii sale ; nerespec- 
tarea acestui principiu are grave 
urmări nu numai economice, ci și 
morale și politice, putînd duce la o 
diminuare a nivelului producției și 
traiului în societatea socialistă, pre
cum și a puterii de atracție și .de ira
diere a acesteia.

Interesantă — și de continuă 
actualitate împotriva unor reprezen
tări eronate — este concepția Iui 
Marx că o dată cu creșterea rolului 
maselor populare în socialism crește 
șl rolul insului, al fiecărui om, indi
vid, în parte. Acest proces este favo

Ceea ce urmărește, ca principal 
țel, societatea socialistă este tocmai 
înflorirea multilaterală a personali
tății umane. Marxismul nu consideră 
normală împărțirea oamenilor socie
tății socialiste în personalități și in
divizi a-personali. Fiecare individua
litate poate să se transforme într-o 
personalitate, tocmai datorită desfiin
țării oricărei exploatări și opresiuni, 
noului mod de producție și de crea
ție, orînduirii social-politice noi, ma
rilor acțiuni comune ale oamenilor 
în care fiecare participant are un 
rol însemnat; ridicării la cel mai înalt 
nivel a învățămîntului și activității 
culturale, dezvoltării științelor și ar
telor. Personalitățile, ca exponent! și 
sintetizatori ai tendințelor înaintate 
ale vieții socialiste în diferite dome
nii de activitate, au rolul de a orien
ta, forma și stimula dezvoltarea op
timă a concetățenilor lor.

Din ansamblul ideilor lui Marx 
cu privire la democrația socialistă 
se desprinde clar concepția că fără 
a confunda democratismul cu anar
hia — dimpotrivă, se știe cu cîtă 
vehemență a combătut Marx concep
țiile propovăduitoare a evoluției stihi-

a dezvoltării impetuoase a forțelor 
de producție, a progresului științei 
și culturii, a adîncirii continue a de
mocrației socialiste — arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — s-au creat largi 
posibilități pentru toți membrii so
cietății de a-și manifesta talentul, 
energia și aptitudinile. Fără îndoială 
însă că și în această direcție mai 
avem multe de făcut. Trebuie să mi
lităm cu consecvență și hotărîre, în 
spiritul înaltelor principii ale uma
nismului socialist, pentru a deschide 
fiecărui membru al societății posibi
lități nelimitate în vederea manifes
tării nestingherite a personalității 
sale, pentru a-i crea condiții de a-și 
aduce contribuția la înflorirea so
cietății socialiste, la progresul și pros
peritatea patriei".

Tocmai acesta este sensul măsurilor 
luate în ultimul timp de Partidul Co
munist Român și de statul nostru 
pentru respectarea fermă, neștirbită, 
a drepturilor și libertăților cetățeni
lor, pentru atragerea lor tot mai ac
tivă la dezbaterea și rezolvarea tu
turor problemelor importante ale 
construcției socialiste. O importantă 
deosebită, principială și practică pen

tru dezvoltarea democrației socialiste 
revine hotărîrilor recentei plenare a 
C.C. al P.C.R., care au demonstrat 
o dată mai mult înalta responsabili
tate a partidului față de popor, față 
de principiile umanismului socialist, 
hotărîrea sa- neșovăitoare de a asi
gura întărirea legalității socialiste, 
fundamentul libertăților democratice 
consfințite în Constituția țării.

★
Deslușind legitățile construcției so

cialiste, marxismul a statuat de la 
începuturile lui rolul științei și cul
turii, ca factori primordiali ai pro
gresului. fără de care succesul aces
tei opere ar fi de neconceput. De 
remarcat că Marx a înțeles clar că 
o dată cu dezvoltarea producției ma
teriale, însemnătatea științei, a însu
șirii și aplicării cuceririlor ei în pro
cesul muncii productive crește și 
mai mult. „Dezvoltarea științei — 
scria el în prima sa versiune a Ca
pitalului din 1857—58 — îndeosebi a 
științei despre natură și cu ea a tu
turor celelalte, stă în raport cu 
dezvoltarea producției materiale. A- 
gricultura, de exemplu, devine o 
simplă aplicare a științei despre me
tabolismul schimbului de materii, 
reglîndu-l în modul cel mai avan
tajos pentru întregul organism so
cial".

Cu excepționala sa putere de pre
viziune, Marx a întrevăzut chiar 
ceea ce noi numim astăzi revoluția 
științifică tehnică.

Din întreaga concepție a lui Marx 
despre societatea socialistă se des
prinde limpede ideea că numai prin 
știință, prin asimilarea de către so
cialism și introducerea în procesul 
producției materiale a celor mai 
înaintate cuceriri ale ei — se poate 
crea acea înaltă productivitate, 
indispensabilă făuririi unui belșug de 
bunuri materiale și spirituale, făuri
rii unei vieți de înaltă civilizație.

Cu atît mai actuală este această 
idee în condițiile de astăzi, cînd în 
lume este în plină desfășurare o 
grandioasă revoluție științifico-teh- 
nică, cînd cunoașterea umană înre
gistrează în intervale scurte progre
se cum nu realiza nici în decenii 
ale trecutului. Ar fi o iluzie și o 
gravă eroare să se considere că so
cialismul ar putea fi construit pe 
baza unor cunoștințe perimate, a

unor mijloace tehnice depășite ; din- 
potrivă, este stringent necesar ca tot 
ce e nou și înaintat în știință și 
cultură, ca și în cele mai variate do
menii ale activității sociale — con
ducerea economiei, administrație 
etc. — să fie cu receptivitate încor
porat în activitatea de edificare a 
noii orînduiri. însăși teoria marxistă, 
pe temeiul căreia se organizează so
cietatea socialistă, reprezintă sinteza 
gîndirii științifice celei mai înainta
te, a tot ceea ce a creat mai valoros 
spiritul uman pînă la Marx, — și 
ea își trage forța din capacitatea de 
a se îmbogăți continuu pe baza în
sușirii noilor cuceriri ale științei și 
culturii, ale gîndirii și practicii so
ciale. Numai prin știință, învățămînt 
și cultură se poate ajunge la acel 
înalt nivel de conștiință și de pregă
tire pe care îl solicită tuturor mem
brilor societății progresul colectiv 
rapid, desăvîrșirea lor ca indivizi.

Nu as face decît să repet un a- 
devăr bine cunoscut și de repetate 
ori subliniat, arătînd că ideea mar
xistă & legăturii indisolubile dintre 
știință și socialism este așezată de 
partidul nostru ca o piatră unghiu
lară la temelia activității de con
strucție socialistă ; fără îndoială că 
acestui fapt i se datorește justețea 
politicii urmate de la Congresul al 
IX-lea al P.CR. în domeniul științei 
și culturii, al școlii și creației in
telectuale, unul din factorii ce gene
rează încrederea profundă cu care 
intelectualitatea urmează partidul.

Genialele idei ale lui Marx despre 
socialism ,ca orînduire superioară 
din punct de vedere economic, poli
tic, spiritual, întruchipînd cele mai 
înalte Idealuri umaniste spre care 
au aspirat mințile luminate de-a 
lungul timpurilor — însuflețesc su
tele de milioane de oameni care în 
zilele noastre construiesc socialismul. 
Cu cît ele se transpun mai fidel în 
realitatea concretă a fiecărei țări 
potrivit particularităților specifice 
și în conformitate cu interesele vitale 
ale fiecărui popor, cu cît se vor în
făptui mai bine năzuințele spre bună
stare, democrație, dreptate și egali
tate, cu atît va crește mai mult forța 
și puterea de atracție a socialismu
lui în lumea întreagă.

(Sublinierile din citate aparțin au
torului).
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Spiritul de
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modernizarea
ff* a n a
forajului 
sondelor

vedere panoramică Foto : Gh. VințilăCombinatul chimic din Craiova

tribuna experienței înaintate

Nu sînt necesare prea 
multe fapte și cifre pentru 
a demonstra participarea 
efectivă, cu maxime rezul
tate economice, a petroliș
tilor de la întreprinderea 
de foraj Craiova la înfăp
tuirea importantelor sarcini 
puse de conducerea parti
dului și statului în fața co
lectivelor din industria pe
trolieră. Demn de reținut 
este că, de la o peri

oadă la alta, principalii 
'’indicatori de eficiență e- 

conomică — viteze de 
avansare, preț de cost pe 
r etru forat, productivita
tea muncii — au cunoscut 
o permanentă îmbunătățire. 
Pe aceeași linie ascendentă 
se situează și realizările din 
primele luni ale acestui an. 
Pînă în a treia decadă a 
lunii aprilie s-au forat pes
te prevederi aproape 1600 
metri ; viteza de avansare 
a crescut, în primul tri
mestru, cu 12,5 la sută față 
de plan și s-au obținut 
economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare 
de 402 000 lei.

Adeseori s-a afirmat că 
munca brigăzilor de foraj, 
la săparea sondelor,'se ba-’" 
zează pe multe elemente’' 
necunoscute sau greu de 
precizat dinainte... Aceas
tă părere este însă tot 
mal mult infirmată și de 
activitatea petroliștilor și 
specialiștilor de la între
prinderea craioveană. în 
strădania lor de a desco
peri și pune în valoare 
zăcămintele de „aur negru“ 
ei au perfecționat neconte
nit mijloacele tehnice ce 
le au la îndemînă, metodele 

„ de lucru practicate, adău- 
-'gînd astfel noi file la bo- 
șata cronică a experienței

<• acumulate de petroliștii 
noștri în acest domeniu. 
Fără a greși cu ceva, pu
tem spune că ceea ce asi
gură succesul activității co
lectivului acestei întreprin
deri este tocmai matura 
chibzuință în selectarea^ sis
temelor de lucru ’ la săpa
rea sondelor.

— La fiecare sondă nouă 
— ne spunea ing. Leontin 
Măciucă, directorul între
prinderii — colectivul de 
conducere, împreună cu 
alte cadre tehnice și eco
nomice, analizează condiții
le de lucru, structura geo
logică a stratelor și, în func
ție de acestea, stabilesc 
aplicarea forajului cu masa 
rotativă sau cu turbina. La 
o serie de sonde se utili
zează forajul cu jet, pentru 
care căutăm să asigurăm o 
funcționare corespunzătoare 
pompelor de noroi, debite 
mai mari și sape potrivite.

Spiritul novator, de per
fecționare a metodelor de 
lucru, acționează _ însă 
dinainte, adică în perioada 
pregătirii locațiilor și mon
tajului instalațiilor de fo
raj. Montajul instalațiilor 
pe fundații prefabricate din 
beton, procedeu al cărui act 
de naștere a fost semnat 
în această întreprindere cu 
vreo doi ani în urmă, a 
fost apoi generalizat, fiind 
azi extins în întreaga țară.

— Pentru instalațiile 4LD 
și 2DH din dotarea unității 
noastre s-au confecționat 
cîte două seturi de prefa
bricate pentru fundații din 
beton prefabricat — ne-a- 
spus directorul întreprin
derii. Eficiența lor constă 
nu numai în reducerea cos
turilor de montaj cu circa 
11 000 lei la instalațiile 2DH 
și cu 20 000 lei la instalați
ile 4LD ci și în ușu
rarea transportului mate
rialelor la sonde, în 
grăbirea ritmului monta
jului. Totodată, s-a creat 
posibilitatea redării opera
tive a terenului în circui
tul agricol, la terminarea 
forajului sondelor.

Mulți sînt aceia care 
printr-o (permanentă cerce
tare a noului se străduiesc 
să pună cît mai deplin în 
valoare resursele interne, 
să mărească eficiența e- 
conomică a forajului. 
O realizare de ultim mo
ment este aceea a ingineru
lui Gheorghe Neagoe, șefu
lui de echipă Marin Po
pescu și maistrului Florea 
Vasile. Pornind de la con
statarea că o nouă instala
ție de foraj, cu acționare 
electrică, intrată în dotarea 
întreprinderii anul trecut, 
a consumat la primele două 
sonde săpate cantități mult

prea mari de energie elec
trică, încărcînd inutil pre
țul de cost al forajului, ei 
au adus modificări sub
stanțiale instalației, între 
care și înlocuirea motoare
lor asincrone cu motoare 
sincrone. Se estimează că 
această îmbunătățire va 
contribui la reducerea chel
tuielilor de foraj cu cîteva 
zeci de mii de lei anual, 
asigurîndu-se în același 
timp montajul mai rapid al 
instalației și aparaturii e- 
lectrice Ia sonde. împărtă
șim părerea conducerii în
treprinderii că îmbunătăți
rile aduse acestei instalații 
să fie studiate de uzina 
constructoare — „1 Mai“ 
din Ploiești.

Ceea ce merită relevat 
în mod deosebit este că 
priceperea și experiența 
cadrelor tehnice și econo
mice, a întregului colectiv 
în analizarea și fructifica
rea rezervelor interne, sînt 
puternic stimulate în aceas
tă întreprindere. Printr-o 
largă consultare a oameni-, 
lor, conducerea tehnico-ad- 
ministrativă întocmește în 
fiecare an un plan de teme, 
de studii carcsînt reparti- ■ 
zate pe principalele compar
timente și cadre din între
prindere. Printre proble
mele care se află în mo
mentul de față în atenția 
colectivului se numără 
policalificarea muncitorilor 
în vederea cumulului de 
meserii, cu efecte nemijlo
cite asupra creșterii pro
ductivității muncii. Mult 
dezbătută și în alte unități 
industriale, problema în 
discuție este aici într-un 
mod mai favorabil soluțio
nată, primele măsuri ple- 
dînd convingător în favoa
rea însușirii celei de-a doua 
meserii de către anumite 
categorii de muncitori. Tov. 
ing. Constantin Grosu, șe
ful serviciului organizarea 
muncii, ne-a demonstrat 
prin cifre concrete eficiența 
unui asemenea experiment.

— în iarna aceasta, con
ducerea întreprinderii a 
luat măsura ca munca fo- 
chiștilor de la cazanele de 
abur de încălzire la sonde 
să fie îndeplinită de aju
torii de mecanici la insta
lațiile termice, iar la insta
lațiile electrice — de elec
tricieni. în acest fel au 
avut de cîștigat atît oamenii 
care au cumulat meseriile 
amintite, ei fiind stimulați 
pentru munca suplimentară 
depusă, cît și întreprinde
rea, care n-a mai trebuit să 
angajeze în mod temporar 
40 de fochiști.

— Cum va fi extinsă a- 
ceastă experiență ?

— Planul nostru de mă
suri prevede, într-o primă 
etapă, ca prin policalifica
rea muncitorilor să rezulte 
o reducere de 178 posturi, 
cadrele respective urmînd 
să poată asigura îndeplini
rea sarcinilor sporite de 
plan ce ne revin în actualul 
cincinal.

într-o fază înaintată de 
experimentare se află o 
soluție nouă de organizare 
a muncii la montajul insta
lațiilor de foraj: efectua
rea lucrărilor de demon
tare, transport și montare 
a utilajului și agregatelor 
de către brigada de foraj 
și nu de brigăzi specializate 
de montaj. Se țintește prin 
această măsură să se asi
gure utilizarea completă și 
întreținerea mai bună a 
instalațiilor, membrii bri
găzilor de foraj fiind direct 
interesați ca instalațiile să 
fie în cel mai scurt timp 
puse pe noul amplasament 
și în condiții ireproșabile 
de calitate. Pînă acum au 
fost montate în acest fel 
6 instalații de foraj. Deși 
nu a fost posibil să se exa
mineze amănunțit conse
cințele economice, conduce
rea întreprinderii consideră 
că, pe această cale, vor 
putea fi puse în valoare 
însemnate rezerve de redu
cere a costului forajului.

Este sigur că inițiativa 
cadrelor de muncitori, in
gineri și tehnicieni din în
treprindere va scoate la 
iveală noi rezerve ale pro
ducției care, fructificate cu 
perseverență, vor contribui 
la sporirea realizărilor co
lectivului. la creșterea con
tinuă a eficienței economice 
a lucrărilor de foraj.

Ing. N. PANTILIE

PAGUBE GENERATE DE CALITATEA
NECORESPUNZĂTOARE A NISIPURILOR
- - - - - - PENTRU TURNĂTORII- - - - - - ->

Analizele și studiile în
treprinse în ultima vreme în 
cîteva întreprinderi con
structoare de mașini din 
Brașov au scos la iveală fap
tul că una din cele mai mari 
greutăți pe care le . întîm- 
pină acestea — și care stîn- 
jenesc eforturile colective
lor lor îndreptate spre rea
lizarea ritmică a planului, 
reducerea ponderii rebuturi
lor și a cheltuielilor de fa
bricație — o constituie apro
vizionarea nesatisfăcătoare a 
întreprinderilor cu nisipuri 
de turnare. Principalii furni
zori sînt doi: întreprinderea 
pentru exploatarea și pre
lucrarea materialelor neme- 
.talifere-Văleni de Munte și 
exploatarea de la Âghireș, 
aparținînd întreprinderii mi- 
niere-Cluj. Dacă în ultima 
vreme întreprinderea minie- 
ră-Cluj reușește în mare 
măsură să-și îndeplinească 
obligațiile asumate față de 
beneficiari, I.E.M.N.-Văleni 
de Munte continuă să ră- 
mînă deficitară sub acest 
aspect.

Dar să examinăm lucru
rile mai pe larg. Se știe că 
una din caracteristicile de 
bază care se cer nisipurilor 
folosite în turnătorii în ge
neral, și celor destinate con
fecționării miezurilor în spe
cial, este ca acestea să con
țină după spălare un pro

cent de argilă și particole de 
silice cît mai mic. In alte țări 
acesta nu depășește de obi
cei 0,1 la sută. Or, nisipul de 
la I.E.M.N.-Văleni de Mun
te conține între 0,8 și 10 la 
sută, iar nisipul cel mai 
bun se , expediază fabri
cilor de sticlă. Practic, ni
sipul livrat turnătoriilor este 
un fel de deșeu care rezultă 
după spălare. Care sînt 
consecințele ? Cercetările, 
practica au arătat că utili
zarea unui nisip cu conținut 
ridicat de părți levigabile 
este însoțită întotdeauna de 
un consum ridicat de lianți, 
fără ca această creștere să 
duba la menținerea proprie- 
tățilof fizico-mecanice ale 
miezurilor. Dintr-un studiu 
întocmit la Uzina de trac
toare din Brașov reiese 
că în 1067 turnătoria de fon
tă de aici a consumat aproa
pe 10 000 tone nisip cu un 
conținut de 10 la sută părți 
levigabile. Această a atras 
după sine depășirea consu
mului de ulei vegetal și de 
dextrină cu peste 320 000 lei.

O influență negativă a 
avut acest fapt și asupra ca
lității pieselor turnate. Con
ținutul ridicat de părți le
vigabile și de lianți favori
zează creșterea rebutului, 
ca urmare a rezistenței me
canice scăzute a miezurilor 
și apariției incluziunilor de

LA GALAȚ[

Se vor produce 
noi nave de peste 
IO OOO tone

La șantierul naval din Galați a început construc
ția unei hale noi de producție pentru nave cu ca
pacități de peste 10 000 tone, destinate navigației 
maritime. Aceasta ocupă circa 6 000 mp și dispune 
de căi de rulare automatizată, mijloace moderne de 
ridicare și transport, instalații și aparate de mare 
productivitate pentru asamblare și sudură. Potrivit 
proiectului, în hală se vor produce bloc-secții de 
nave de 80—100 tone greutate. (Agerpres)

G G H G S Q G
(Urmare din pag. I)

reprezintă sarcina principală de ser
viciu. Practic, doar acești trei spe
cialiști fac analize și întocmesc stu
diile înscrise în planul tematic de 
activitate al colectivului de organi
zare științifică. Ceilalți se rezumă 
să le dea sugestii și indicații...

— Trei oameni, oricît de bine pre
gătiți și de entuziaști ar fi, nu pot 
face față sarcinilor acțiunii — ne 
spunea ing. VASILE NICOLAE, șe
ful serviciului organizarea producției 
de la această uzină. O dovedesc nu
meroasele probleme încă neabordate, 
rămase în suspensie, rezolvate ou în
tîrziere sau nefinalizate. Socotesc, de 
aceea, că — în afară de reactiviza- 
rea colectivului lărgit de specialiști 
— în uzina noastră este necesar ca 
organizarea științifică a producției și 
a muncii să fie încredințată, ca sar
cină expresă, unui compartiment dis
tinct și suficient de puternic, înfiin
țat în baza unei reglementări care 
acum nu există și care să permită 
atragerea definitivă în cadrul lui a 
unor specialiști de mare valoare.

în privința grupei de organizare 
științifică a producției și a muncii, 
situația nu diferă prea mult nici la 
uzinele „1 Mai“-Ploiești. Grupa este 
compusă aici din doi ingineri și doi 
tehnicieni care, deși desfășoară o ac
tivitate meritorie, nu pot face nici 
pe departe față cerințelor. Ca atare, 
diferite aspecte de maximă important 
ță privind perfecționarea organizării 
producției și a muncii n-au intrat, 
deocamdată cel puțin, în sfera preo-

OBIECTIVELE
DE INVESTIȚII— 
la termen în cir
cuitul economic

Noi obiective industriale urmează să intre în funcțiune în acest «a> 
în diferite ramuri ale economiei naționale. In continuarea unor in
vestigații ale ziarului nostru, înfățișăm — într-un raid-anchetă —• 
situația de pe alte două șantiere cu termene scadente în 1968.

gaze. Examinînd cauzele re
butului înregistrat anul tre
cut la turnătoria de fontă a 
uzinei de tractoare s-a con
statat că mai mult de un 
sfert din volumul total de 
rebuturi (reprezentînd o 
cantitate de 1 000 tone piese 
în valoare de 3,8 milioane 
lei), a fost generat de cali
tatea necorespunzătoare a 
nisipului. Situația este simi
lară și în acest an. La a- 
ceasta se adaugă, bine
înțeles, cheltuielile efec
tuate cu prelucrarea me
canică a unor piese la 
care rebutul a apărut 
abia în timpul uzinării. 
După părerea specialiștilor 
din uzină, implicațiile eco
nomice respective nu vor 
putea fi evitate nici 
prin aplicarea unor noi 
tehnologii și, îndeosebi, 
execuția miezurilor în cu
tii calde, procedeu care 
prezintă avantaje evidente 
față de execuția miezu
rilor la rece. Practic 
noul procedeu nici nu 
poate fi aplicat cu nisipul 
folosit în prezent. In a- 
cest caz, cercetările efec
tuate au arătat că obținerea 
unei înalte eficiențe econo
mice este condiționată în 
bună măsură de utilizarea 
unor nisipuri cu un conținut 
de maximum 0,3 la sută 
părți levigabile.

Dar la calitatea necores
punzătoare a nisipului se a- 
daugă și faptul că nici canti
tățile solicitate de beneficiar 
nu sînt livrate în întregime și 
la timp, conform programu
lui stabilit. Să luăm tot ca
zul uzinei de tractoare, de
oarece aceasta este cel mai 
important beneficiar. Din 
cantitatea de 7 550 tone cît 
prevede repartiția emisă u- 
zinei pe trim. I 1968, în 
luna ianuarie uzina brașo- 
veană a primit doar 973 
tone. Or, acest fapt a pro
dus mari perturbații în rea
lizarea ritmică a sarcinilor 
de plan. Situația s-a re
petat și în luna martie. 
Ceea ce e, mai grav este 
că această situație per
sistă de ani de zile. Toa
te demersurile întreprin
se pe lîngă Ministerul In
dustriei Construcțiilor, în 
subordinea căruia se află ex

ploatarea de la Văleni de 
Munte, s-au dovedit infruc
tuoase. Răspunsul acestuia, 
potrivit căruia trebuie asi
gurate cu nisip în primul 
rînd fabricile de sticlă, nu 
este de natură să mulțu
mească pe constructorii de 
mașini.

în lumina acestor consi
derente, ce anume ar tre
bui întreprins ? După păre
rea specialiștilor, instalația 
de spălare existentă la ex
ploatarea de la Văleni do 
Munte nu mai corespunde 
nici sub aspectul capacității 
și nici sub cel al nivelului 
tehnic, fiind improprie ob
ținerii unor nisipuri de cali
tate. De aceea, a devenit 
oportun ca Ministerul' In
dustriei Construcțiilor să 
studieze posibilitatea dotă
rii acestei exploatări cu o 
instalație modernă de mare 
capacitate, capabilă să poa
tă satisface cerințele din ce 
în ce mai mari de nisipuri 
atît ale fabricilor de sticlă, 
cît și ale turnătoriilor.

Acum, uzinele construc
toare de mașini din ora
șul și județul Brașov se 
găsesc în faza asimilării u- 
nor noi produse cu perfor
manțe tehnico-economice și 
funcționale superioare. Nu
mai la două din marile în
treprinderi — uzina de 
autocamioane' și . cea de 
tractoare — sînt prevăzute 
să fie asimilate peste 20 a- 
semenea produse. Or, a- 
ceasta presupune, printre 
altele, asigurarea unui vo
lum mare de piese turnate 
cu proprietăți fizico-meca
nice îmbunătățite, cu o pre
cizie dimensională și o ca
litate a suprafețelor supe
rioare. Turnarea, ca și obți
nerea unei înalte eficiențe 
economice a noilor tehnolo
gii ce urmează să fie apli
cate sînt condiționate în
tr-o măsură hotărîtoare, așa 
cum am mai subliniat, de 
calitatea nisipurilor de tur
nătorie. Și credem că și alte 
întreprinderi constructoare 
de mașini din țară așteaptă 
ca această problemă să fie 
rezolvată cît mai curînd po
sibil.

Ing. Virgil BARAȘ 
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

FABRICA DE MOBILĂ

DIN ORADEA

In cercul vicios 
al învinuirilor 

reciproce...
Acest nou obiectiv al industriali

zării lemnului — Fabrica de mobilă 
din Oradea — urmează să intre în 
funcțiune la începutul trimestrului 
IV și să producă pînă la sfîrșitul 
anului 2 000 garnituri de mobilă 
convențională. Intensificarea eforturi
lor constructorilor de pe acest șan
tier este stringent necesară : la sfîr
șitul anului trecut se consemna o 
rămînere în urmă față de prevederi 
de aproape 3 milioane lei, iar pentru 
1968 sînt planificate lucrări în va
loare de peste 30 milioane lei. Cum 
au reacționat la aceste sarcini con
structorii șantierului 905, aparținînd 
de întreprinderea 9 Cluj, montorii 
șantierului 1014, subordonați între
prinderii 10 Brașov, cît și beneficia
rul, adică „Bihorul“-Oradea ?

Datele culese la sfîrșitul trimes
trului I a.c. ne arată că în această 
perioadă s-au executat lucrări în va
loare de 4 378 000 lei, din care 
3 517 000 pentru construcții-montaj. 
în luna martie s-a observat o îm
bunătățire a ritmului muncii pe șan
tier, Dar, în general, stadiul lucră
rilor, nu este cel așteptat.

- — în 14 luni, pe acest șantier s-au
'■ realizat în total lucrări de circa 20 

milioane lei. Au rămas astfel de exe
cutat, pentru ultimele 6 luni, lucrări 
de peste 30 milioane lei, ne relata 
Grigoriu Borz, director adjunct la 
Sucursala județeană a Băncii de In
vestiții. Or, după felul în care se 
desfășoară lucrările, este puțin pro
babil că fabrica va da producția pla
nificată pentru acest an.

Constructorul recunoaște, prin in
ginerul șef al șantierului 905 — 
Oradea, loan Dordai, că „vor trebui 
executate lucrări de finisaj și altele, 
care sînt mai migăloase și mai pre
tențioase, cerînd în mod deosebit 
timp". $i consecințele ?

— La analiza făcută în aprilie 
a.c., cînd au fost prezenți toți fac
torii de răspundere, noi am atras a- 
tenția că menținînd ritmul de pînă 
acum nu există garanția respectării 
termenelor — arăta ing. Emilian 
Șandru, directorul fabricii IPROFIL 
„Bihoru", ca reprezentant al benefi
ciarului. Neajunsurile activității con
structorului, desele modificări de 
soluții rezolvate cu întîrziere, încăl
carea unor prevederi din graficul 
lucrărilor — toate acestea pun la în
doială finalizarea investițiilor pe 
șantierul fabricii de mobilă.

Beneficiarul ne-a mai înșirat și 
alte asemenea rămîneri în urmă, care 
nu pot fi neglijate. Fapt este că el nu 
a putut fi de acord cu constructorul, 
cînd acesta a cerut ca data de 15 mai 
să fie termen de execuție la depozi
tul de cherestea. De ce ? întrucît de 
punerea în funcțiune a acestui depo
zit depinde începerea uscării naturale 
a cherestelei, absolut necesară pentru 
a se putea „ataca“ producția mobi
lei. Am apreciat poziția fermă a 
beneficiarului în cazul amintit. Dar 
cum rămîne cu procurarea utilajelor 
pentru montaj, obligație care îi revine 
direct ? Punem această întrebare, 
întrucît pînă la sfîrșitul trimestru
lui I 1968 încă nu se contractaseră 
utilaje din import, în valoare de circa 
3 milioane lei. Tot la fel de gravă 
este și situația altor utilaje, în va-

■ ■ ■ a ■ i
cupărilor acestui organism, o serie 
de studii au rămas doar pe hîrtie.

— Grupa de organizare științifică 
— ne relata ing. GHEORGHE BEY, 
șeful acestei grupe de la uzina 
„1 Mai“-Ploiești — nu se mai poate 
dispensa de anumite împuterniciri 
care să-'i confere un prestigiu adec
vat și nici de serviciile unor specia
liști valoroși. Aceștia nu sînt însă

muncii nu figurează încă în schema 
organizatorică a întreprinderilor.

Exprimîndu-ne nedumerirea în le
gătură cu caracterul de improviza
ție și provizorat al compartimentelor 
încropite (și nu înființate) în uzine, 
în scopul de a se ocupa exclusiv de 
problemele organizării științifice a 
producției și a muncii, la forul de 
resort din Ministerul Industriei Con

Organizarea științifică 
a producției

tentați să facă parte din grupa de 
organizare științifică, deoarece ea 
pare a fi mai degrabă un organism 
pur consultativ decît unul de impor
tanta și nivelul celorlalte servicii 
tehnice, iar posturile din cadrul ei 
sînt, în aparentă cel puțin, instabile, 
nimeni neștiind cît timp vor exista. 
O asemenea atmosferă de provizorat 
și improvizație este generată de fap
tul că grupele sau serviciile de orga
nizare științifică a producției și a

strucțiilor de Mașini ni s-a relatat 
că ....Situația e în curs de soluțio
nare. în urma indicațiilor primite 
din partea Comitetului de Stat pentru 
Problemele Organizării și ale Sala
rizării, în toate uzinele ministerului 
urmează să ia ființă, în curînd, or
ganisme corespunzătoare. întreprin
derilor Ii s-au și cerut propuneri 
privind structura acestora". Lucru
rile merg, acum, pe un făgaș bun, 
dar de ce atîta tărăgănare ?

G G G G El G B
Investigațiile anchetei ne-au mai 

relevat că în scopul creșterii efici
entei acțiunii, în prezent este nece
sară stabilirea unor responsabilități 
precise și în ce privește aplicarea și 
urmărireă efectelor în procesul de 
producție ale măsurilor concrete 
preconizate în diferitele studii ela
borate. De asemenea, ministerul tu
telar nu se mai poate limita, ca pînă 
acum, aproape exclusiv la a cere u- 
zinelor rapoarte cu privire la mersul 
acțiunii, ci trebuie să îndrume și să 
controleze îndeaproape, în întreprin
deri, desfășurarea ei. Organiza
rea științifică a producției și a 
muncii trebuie să fie încredințată 
în toate întreprinderile unor organis
me viabile, care să-și facă simțită 
prezența printr-o activitate sistemati
că, desfășurată într-un spirit de înal
tă responsabilitate. Este necesară ur
gentarea înființării — acolo unde este 
cazul — a unor compartimente (gru
pe sau servicii) care să se ocupe cu 
operativitate și competență exclusiv 
de organizarea științifică a produc
ției și a muncii. Nu mai poate fi 
ignorată nici reactivarea colectivelor 
cărora li s-a încredințat coordonarea 
acestei importante acțiuni. Specia
liștii din componența lor sînt che
mați să-și intensifice, în continuare, 
preocupările privind organizarea 
științifică a producției și a muncii, să 
contribuie substanțial la evidențierea 
și valorificarea superioară a noi po
sibilități de a obține, cu aceleași mij
loace materiale și resurse umane, 
sporuri de producție și beneficii su
plimentare.

loare de 2,2 milioane lei, de prove-» 
niență internă, dintre care unele au 
termene de livrare în neconcordanță 
cu data punerii în funcțiune a fabri
cii.

Printre furnizorii care nu se înca
drează în disciplina contractuală se 
situează întreprinderea mecanică 
Roman, „Electroputere" Craiova și 
„Independența" Sibiu, dar și. alții, 
subordonați direct Ministerului Eco
nomiei Forestiere : IRUM București, 
IRUM Vatra Dornei, IRUM Reghin. 
Unii furnizori tratează pur și simplu 
fără răspundere îndatoririle care 
le revin. De pildă, la ventilatoarele a- 
xiale, pînă acum cîteva zile nici pro
totipul nu era încă omologat. Mai 
mult, Fabrica de ventilatoare Bucu
rești a stabilit drept perioadă de li
vrare... 9 luni de la data omologării 
prototipului, adică prin 1969.

— Beneficiarul are dreptate cînd 
spune că, în principal din cauza con
structorului, nu va putea intra în 
funcțiune la timp fabrica de mobilă 
— ne-a spus tov. Virgil Neamț, ingi
ner șef la șantierul 1014 montaj. Dar, 
ce vom monta, dacă nu avem utila
jele tehnologice respective ?

Atît beneficiarul, cît și construc
torii și montorii se zbat într-un cerc 
vicios, din care economia națională 
se alege cu pierderi. Ce părere are 
despre această stare de lucruri titu
larul investiției — Ministerul Econo
miei Forestiere ?

ÎNTREPRINDEREA 

INTEGRATĂ DE LÎNĂ 

DIN CONSTANȚA 

Utilajele 
vor intirzia

Pe șantierul noilor capacități de 
producție care se construiesc la în
treprinderea integrată de lînă din 
Constanța în primul trimestru s-a 
realizat 22,3 la sută din planul anual 
de investiții și 46,9 la sută, la con
strucții montaj. După aceste procente, 
ritmul lucrărilor se pare că s-a învio
rat. întreprinderea 12 construcții, că
reia îi revin cele mai mari sarcini 
în îndeplinirea prevederilor planului 
de investiții, a lichidat rămînerile în 
urmă din’ primele două luni, ajun- 
gînd acum să fie cu unele lucrări 
în avans. Recent, a fost terminată 
construcția unei noi secții de filatură. 
Dotată cu carde și ringuri moderne, 
secția respectivă va produce 1500 
tone fire de lînă pieptănată pe an.

Succesul este demn de remarcat, 
dacă avem în vedere — așa cum 
spuneam — că unele lucrări erau 
în restantă. De pildă, cu puțin timp 
în urmă, constructorii au fost ne- 
voiți să sisteze pentru o perioadă 
lucrările la uzina de condiționare 
și anexe, care trebuie să asigure 
aburul tehnologic și aerul condițio
nat pentru secția amintită. Cauza ?,

— Au apărut neconcordanțe între 
planurile de execuție primite de la 
Institutul de proiectări pentru indus
tria ușoară și cele de montaj ale 
unor furnizori de utilaje, ne spunea 
ing. Ion Atimariti, șeful serviciului 
de investiții al întreprinderii constăn- 
tene. Dar și constructorul, aflat acum 
în avans, nu a respectat riguros gra
ficul de execuție, pentru că nu a 
primit ritmic unele materiale (balast, 
ciment, agregate) și nu și-a asigurat 
forța de muncă necesară. Ca urmare, 
betonările au fost făcute cu întîr
ziere și, la fel, toate celelalte lucrări 
aferente. De cîtva timp, constructo
rul eria rămas în urmă cu finisajul 
celor două uzine de condiționare, 
necesare în „prima urgență" pentru 
funcționarea filaturii de lînă piep
tănată.

în ce stadiu se află situația celui 
de al doilea obiectiv : vopsitoria de 
900 tone pale pe an ?

— Și aceasta poate intra în func
țiune, conform planului de stat, la 
1 iulie a.c., dacă vom primi lisseuza 
încă în luna aprilie.

Cum să sosească această mașină 
de bază, strict necesară vopsitoriei, 
în valoare de circa 800 000 lei, dacă 
nici nu era contractată. Și, din pă
cate, nici nu putea să fie. Prototipul 
acestei mașini, care se realizează la 
„Metalul roșu" Cluj — uzină ce a- 
parține tot de Ministerul Industriei 
Ușoare — a fost gata din trimestrul 
I 1967.

— încă de anul trecut trebuia să 
fie omologat, dar a avut nevoie de 
unele remedieri — ne-a spus tov. ing. 
Costache Chira, director tehnic în 
Ministerul Industriei Ușoare. La pro
bele efectuate prototipul nu a dat 
rezultate satisfăcătoare, din cauza 
unor defecțiuni de proiectare. Acum, 
în timp ce se lucrează la înlătura
rea defecțiunilor, părțile-ansamble 
care s-au comportat bine se fabrică.

Deci, mașina care trebuia să func
ționeze din plin la 1 iulie nu este 
încă omologată. Situația este asemă
nătoare și la presa pentru pale, ne
cesară vopsitoriei, care se constru
iește tot la „Metalul roșu". Oare Mi
nisterul Industriei Ușoare consi
deră că obiectivele care trebuie 
date în funcțiune pot produce fără' 
să dispună de utilajele necesare î. y 

Ion PITICU
Ion CIUCH1 
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ROFESORUL

soare posibilitățile studenților reali, să-și 
dozeze activitatea conform datelor pe 
care le-a obfinut.

Așadar, un profesor bun trebuie să

cinema

teatre

(Urmare din pag. I)

mentoș spiritua
Cineva îmi spunea odată că se poate 

vorbi despre o artă a profesorului de 
a fi modern, de a fi în spiritul vremii, 
de a înrîuri 
profesională și spirituală a studentului. 
Am reflectat adesea asupra acestei pro
bleme, am evocat în mintea mea amin
tirea unor mari dascăli pe care i-am 
avut, am scotocit în aspectele generale 
și în amănuntele experienței mele de 
profesor și trebuie să mărturisesc că nu 
mi-e ușor să răspund dacă există sau 
nu o asemenea artă. Și totuși, unii pro
fesori reușesc iar alții nu. Există într-ade- 
văr un secret sau o artă ? Desigur că 
răspunsul nu se poate limita la un da 
sau nu, el implică numeroase nuanje.

Am refinut ca deosebit de prețioasă 
ideea subliniată de secretarul general 
al partidului nostru, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, la lucrările Plenarei C.C. al 
P.C.R. din 22—25 aprilie 1968, ca fie
care profesor să se ocupe, nemijlocit, 
de un grup de studenfi. E o cerință 
de prim ordin ce se înscrie în statutul 
obligațiilor cadrului didactic — obligații 
care nu se termină odată cu încheierea 
orei de curs.

Consider de la început că trebuie 
avută în vedere misiunea profesorului 
universitar chemat să modeleze în 
același timp viitorul specialist, viitorul 
cetățean ca și viitorul om de știință 
sau cultură. Nu poate fi vorba de un 
profesor modern care să nu activeze 
eficient în toate aceste domenii de ac
tivitate : o asemenea eficientă este de
terminată în primul rînd de prestigiul 
profesional și științific al profesorului. 
Fără acest prestigiu nu poate fi concepută 
activitatea directă de formare a specia
liștilor dar nici măcar climatul, în sînul 
catedrei sau disciplinei, necesar aces
tui proces. In același timp trebuie însă 
spus că prestigiul profesional este o 
condiție obligatorie, dar nu singura.

Lipsit de capacitatea de a înțelega 
pe studenți, de a fi apropiat de preo
cupările și problematica lor, un mare 
om de știință poate rămîne un profe
sor mediocru. Faptul de a fi descope
rit sau descris un fenomen nou în ști
ință, de a avea un număr mare de pu
blicații apreciate pot constitui premise 
— dar ele nu epuizează trăsăturile de 
bază ale profesorului modern. Un ase
menea profesor are un important rol 
social ; el trebuie să fie un mentor al 
tineretului studențesc, deopotrivă pe la
tura profesională cit și pe cea socială. 
Poate că despre această din urmă la
tură ar trebui insistat mai mult în a- 
ceste rînduri, cealaltă fiind îndeobște 
cunoscută și în linii generale rezolvată.

Principalele direcții ale laturii sociale 
sînt îndreptate către modelarea perso
nalității studentului și către închegarea 
unei anumite menfalităfi. Desigur că 
asemenea acfiuni nu se produc direct 
înfr-o anumită activitate riguros planifi
cată sau normată, ci reprezintă mai mult 
o acfiune de inducție a anumitor trăsă
turi. Societatea este condusă după anu
mite principii și legi ; cunoașterea lor 
este deosebit de importantă dar trans
punerea lor în trăsături de caracter sau 
comportament este foarte complexă. 
Pentru tînăr, în procesul de formare a 
personalității (mai ales în perioada de 
maximă receptivitate de la sfîrșitul ado
lescentei), legile și principiile sociale 
sînf cristalizate în felul cum gîndesc și 
se comportă diferite persoane cu care 
acesta se află în strîns contact, ceea 
ce mi se pare că ar putea fi numit „mi
croclimatul social".

Tînărul student va suferi înrîurirea ine
vitabilă a colegilor săi — care îl pot 
domina prin personalitatea lor — și a 
cadrelor didactice, în frunte cu profeso
rul, căci fiecare colectiv didactic poartă 
în măsuri diferite pecetea personalității 
profesorului. In general personalitatea și 
comportamentul studentului se contu
rează și se șlefuiește în familie ; fără 
a desconsidera rolul familiei în această 
perioadă de formare a caracterului și a 
universului spiritual al studentului, nu 
mă pot opri să nu subliniez totuși ro
lul determinant al microclimatului so
cial alcătuit din colegi și cadre didac
tice. Punctualitatea sau nepunctualita- 
tea, exigenfa sau lipsa de exigență, ex
primarea îngrijită, riguroasă și concisă 
sau opusul ei sînt trăsături care se des
prind în timpul studenției și rămîn 
ștan}afe de cele mai multe ori pentru 
tot restul vieții, lată așadar aspecte care 
implică o grea răspundere fiecărui co
lectiv de catedră sau disciplină.

Dar în afară de aceste aspecte ale 
activității din catedre trebuie subliniate 
unele relații specifice sau de tip deose
bit între profesor și student. Aceste re- 
lajii au un caracter dinamic, fiind supuse 
în permanență unor variate fluctuații. Un 
profesor conștient de prestigiul său pro
fesional nu trebuie să uite nici o clipă 
că studenții au un spirit critic 
dezvoltat, sînt înclinafi să judece 
aspru orice greșeală sau defect 
drului didactic. In același timp 
o permeabilitate foarte crescută 
ceea ce e nou în știință și în general 
în lume, unii au dorința de a cuprinde 
mai mult decîf le permit puterile și 
foarte multi vădesc o sete neostoită de 
cunoaștere. Asemenea trăsături trebuie 
considerate ca existente în mod obiec
tiv, ele nu comportă aprecieri, ci luări în 
considerație. Exagerarea spiritului cri
tic nu poate fi combătută, ea există ca 
atare și nu are alte remedii decît : 
scrupulozitafea în pregătirea cursurilor 
și demonstrațiilor, grija pentru felul 
de exprimare a noțiunilor, pentru evo
luția raporturilor student-profesor ș.a. 
Dacă nu se ține seama de aceste ele
mente, se nasc complexe de o parte 
și de alta, se pot rupe punțile de iegă- 
tură, profesorul simfind gustul amar al 
înstrăinării.

Un profesor care la sfîrșitul unui an 
universitar respinge la examen jumătate 
din studenjii pe care i-a pregătit nu are 
dreptul să condamne lipsa de pregătire 
a studenților, ci datoria să analizeze fără 
cruțare calitatea muncii pe care a des- 
fășuraf-o în întregul an. Studenții în ge
neral nu apreciază pozitiv cînd li se fac 
concesii, după cum tolerează greu ati
tudinile discreționare sau capricioase. 
Activitatea didactică nu se desfășoară 
„sub speciae aefernifatis" ci țintește un 
grup precis de studenți cu o anumită 
pregătire prealabilă și cu o anumită 
capacitate de asimilare. Acești para
metri trebuie depistați, determinați și 
avuți în vedere în desfășurarea proce
sului didactic. Profesorului nu-i este per
mis să se adreseze unui „student ideal" 
dar care nu există, ci i se cere să mă-

în același timp formarea

Prof. dr. docent 
C. Gh. DIMITRIU

puncte 
de vedere
aibă o excelentă pregătire profesională, 
o bogată cultură de specialitate, o re
marcabilă cultură generală — foarte a- 
preciată de sfudenfi — și în același 
timp o preocupare continuă pentru 
aspectele psihologice ale relațiilor din
tre el și sfudenfi.

Sînf oare aceste trăsături elemente ale

unei arte ? Și da și nu. Unii profesori 
pot intui aceste îndatoriri și să le înde
plinească fără eforturi considerabile. Al
tora poate le e mai greu. Aceștia din 
urmă trebuie să facă eforturi mai multe. 
Adesea meșteșugul cultivat cu perse
verentă se poate apropia de arfă, după 
cum talentul neplivit de bălăriile como- 
dităfii și automultumirii se sufocă destul 
de repede.

Este limpede că un anumit prototip 
de profesor modern, care-i învață pe 
studenfi să muncească, să gîndească și 
să se comporte în mod adecvat, trebuie 
cunoscut și cultivat. Dar cultivarea pre
supune și selecție. Nu cred că ar fi 
exagerat dacă la un concurs de profe
sor s-ar lua în considerație — pe lingă 
numărul lucrărilor sau volumul lor — și 
aptitudinea de a face o lecție de spe
cialitate ca și tratarea unei teme așe
zate la granița dintre cultura de specia
litate și cea generală. Am putea pro
mova astfel un anumit tip de profesor 
care să îndeplinească mulfe dintre ce- 
rinfele unui om de știință capabil să 
transmită ceea ce știe și să însufle
țească prin exemplul său cultul valorii 
intelectuale și științifice.

In laboratorul de fonetică al Institutului de limbi și literaturi străine din 
Capitală Foto : Agerpres

0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert de muzică popu
lară românească susținut de orchestra ,,Barbu Lăutaru". Dirijor : Florian 
Economu — 20.
0 Opera română : Prinț și cerșetor — 11, Liliacul — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Sînge vienez — 10,30, Prințesa circului — 
19,30.
Î Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Heidelbergul de altă- 

ată — 10, Regina de Navara — 15, Oameni și șoareci — 19,30, (sala Studio) : 
Părinții teribili — 10, Castiliana — 15, Topaze — 19,30.
0 Teatrul de comedie : Opinia publică — 10,30, Nicnic — 15,30; 20,30.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Macbeth — 10,30; 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Sfintul Mitică Bla- 
jlnu — 15, Kean — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 10, O casă 
onorabilă — 19,30, (sala Studio) : Cînd luna e albastră — 10,30, Absența unui 
violoncel — 20.
O Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe Carol al VI-lca ? — 20. 
0 Teatrul Mic : Baltagul — 15, Doi pe un balansoar — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Adresanțli necunoscuți — 9,30, Toate pînzele 
sus — 15.
0 Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 11, Trei piese într-un 
act de Cehov — 20.
0 Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Cara
giale" : Uriașii munților — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Aventurile lui Plum- 
Plum — 11.
0 Teatrul satiric-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : Ca la Tănase — 19,30. 
0 Circul de stat : Fantezii de primăvară — 10; 16,30; 20.

foarte 
foarte 
al ca- 
ei au 
pentru

tea celui ce le înșiră pe hîr- 
tie, sau o îmbinare de sune
te, sau un ansamblu de linii 
și de culoare pot să trans
porte pe cititor, pe ascul
tător, pe privitor pînă la esen
ța faptelor, adeseori ascunsă 
și de nebănuit.

★
Am tost în grupul celor 

cîfiva artiști feluriți, scriitori 
și poefi, pe lingă un pictor 
și un compozitor cunoscut, 
cărora li s-a făcut cinstea 
de a fi invitafi în recenta că
lătorie de informație a con
ducătorilor de partid și de 
stat prin judejele Constanta 
și Tulcea, cu scopul de a ve
dea și noi la fața locu
lui ce e nou pe acolo, cum 
trăiesc oamenii pe acel pă- 
mînt românesc...

Cunoșteam pămîntul Do
brogei, dar nu îndestul ; cea 
mai veche amintire a mea de 
acolo e portul Constantei, 
unde mi s-a scurs o parte din 
copilărie, hoinărind pe cheiuri 
cu ochii la vapoare și cu 
mintea la drumurile lor peste 
mările lumii. A fost fascinantă 
acea parte a copilăriei, fiind
că mi-a prilejuit să fac ocolul 
pămîntului cu buzunarele goa
le — și fascinația o port și 
astăzi în mine, crescind pînă 
la tristețe și la durere cînd 
nu văd 
vreme.

Am 
goana

marea prea multă

văzuf-o acum, 
automobilului, 

babil rece dar albastră, 
mă și bună, marea 
cea mare.

Mi-am spus 
că a avea 
al țării tale o 
țărmul mării e 
tare. Dar portul

din 
pro- 
cal- 

noastră

o datăîncă 
drept hotar 
bucățică din 
o binecuvîn- 
copilăriei, al

atîtor plecări fastuoase cu în
chipuirea, n-a crescut o dată 
cu anii ; are tot cele cîteva 
bazine de odinioară, sugru
mate între farurile roșu și ver
de de la ieșire.

în schimb, dincolo de aces
te jaloane vechi, în vechea 
radă altă dată bătută de va
luri, portul nou, desenat în 
piatră, cu cele două diguri 
pornite ele însele să călă
torească în larg ca viitoarele 
transatlantice pe care curînd 
o să le adăpostească, are di
mensiuni potrivite cu un vii
tor al navigației noastre ; 
pentru un al doilea viitor, 
cred că se va face încă un 
port, fot aici sau în altă parte, 
Privit din prezent și de a- 
proape, de la fața apei, por
tul în construcție pare mai 
degrabă o mare interioară. 
L-am străbătut cu șalupa pe 
un vînt cam aspru ; mi s-a 
părut că nu sîntem la plim
bare, ci în navigație, spre 
orizonturi îndepărtate.

După ce treaba aici va fi 
gata, în fontă, fier, beton, că
rămidă și piatră, s-ar cuveni 
să se pună și ceva marmură. 
La capătul celor două diguri 
portul Constanța trebuie să 
întîmpine pe cei ce s-au os
tenit pînă la marea noastră, 

uriașe, o 
reprezinte 
de astăzi, 
i-am

cu două statui 
alegorie care să 
viitorului vremea 
Sînt bucuros că 
martor.

★ 
de mult, 
litoralul

am
Și

fost

mai 
cîteva

Atunci, 
cunoscut 
drumuri din cele mai adesea 
umblate, am cunoscut țăranii 
pe cîmp și la ei acasă, cei 
mai mulți transplantați din 
altă parte a țării. Am simțit 
totdeauna în glasul lor, am 
descoperit în privirea dusă

O Răzbunarea haiducilor : PATRIA (completare Ple 
nara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968) — 10; 12,15; 14,30, 
16,45; 19; 21,15, VICTORIA (completare Digul) — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
O Ea va rîdc : SALA PALATULUI (seria de bilete 
2367 — orele 10 și seria 2363 — orele 19,30), REPUBLICA 
(completare Plenara C.C. al P.C.R. din aprilie 1968) — 
8,45; 10,45; 12,45; 14,45; 16,45; 19; 21,15, FESTIVAL (com
pletare Vizita conducătorilor de partid și de stat In 
județele Constanța și Tulcea) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, STADIONUL DINAMO — 19,30, PARCUL HE
RĂSTRĂU — 19,30.
o El Dorado : LUCEAFĂRUL (completare Vizita con
ducătorilor de partid șl de stat în județele Constanța 
și Tulcea) — 8,30; 11,30; 14,30; 17,30; 20,30, GRADINA 
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; 
18,20; 21, MODERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
n Zile de vară : BUCUREȘTI (completare Flori pentru 
litoral) — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 18,45; 21.
« Sînt și eu numai o femeie : CAPITOL (completare 
Reportaj din Tara Bîrsei) — 9,15; 11,30; 13,45; 16,15; 
18,30: 20,45, GRIVIȚA — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Gioconda fără surîs : CENTRAL — 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, GRADINA CAPITOL — 19,30.
0 O căruță pentru Vlena : — 10; 12,30; O stea cade din 
cer — 16,30 ; CINEMATECA.
o Haiducii ; Răpirea fecioarelor : LUMINA — 9; 12,30; 

n 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; 13; 20,30.
e Certitudinea probabilităților — Mica panteră și prie
tenul ci — Lucian Grlgorescu — Cărțile de început — 
La toate latitudinile — Pe urmele unul film dispărut — 
Orizont științific nr. 3/1968 : TIMPURI NOI - 9-21 în 
continuare.
0 Pentru cîțiva dolari în plus : GIULEȘTI (comple
tare Digul) — 10; 15; 17,45; 20,30, ARTA — 9—14 în con
tinuare ; 17; 20,15, la grădină — 19,30. GRĂDINA RA
HOVA — 20.
O O lume nebună, nebună, nebună : ÎNFRĂȚIREA ÎN
TRE POPOARE — 10; 16; 19,15, FERENTARI — 15,30; 19. 
0 Blestemul rubinului negru : DACIA (completare Re
portaj din Țara Bîrsei) — 8,30—16,45 în continuare; 19; 
21, GRADINA VITAN — 19,30.
0 împușcături pe portativ : BUZEȘTI (completare Di
gul) — 15,30; 18; 20,30.
© Căutațl Idolul : CRlNGAȘI (completare Lupta in
ternă a speciilor) — 15,30; 18; 20,30.
0 Praștia de aur : BUCEGI (completare Intre două 
bombardamente) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Eddie Chapman, agent secret : GLORIA — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,15, MIORIȚA — 9; 11,45; 14,30; 17,30; 20,30. 
0 Valetul de pică : UNIREA (completare Atențiune, 
ciuperci !) — 15,30; 18; 20,30, la grădină — 20.
® Topkapi : TOMIS (completare Fata vîntului) — 9—16 
în continuare; 18,30; 21, la grădină — 19,30, AURORA 
(completare Pilule II) — 9,30; 12; 14,30; 17; 19,30, la gră
dină — 20, FLAMURA (completare Băiatul și cărbu
nele) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
0 O sută unu dalmațicnl : FLACARA (completare Năî- 
că pleacă la București) — 15,30; 10; 20,30.
0 Sfîntul la pîndă : VITAN (completare Orizont știin
țific nr. 12/1967) — 15,30; 18; 20,30, LIRA (completare A- 
ventură romantică) — 15,30; 18; 20,30; la grădină — 19,30. 
0 Hocus-Pocus : POPULAR (completare Mitică și for
mula Iul de viață) — 15,30; 18; 20,30.
0 Intoarce-te : MUNCA (completare Orizont științific 
nr. 2/1968) — 16; 18,15; 20,30.
a Apă curativă : MOȘILOR (completare Gustav modi
fică) — 15,30; 18; 20,30.
0 Am întîlnit țigani fericiți : COSMOS (completare O- 
rizont științific nr. 1/1968) — 14,30; 16,30; 18,30; 20,30.
® Profesorul distrat : VIITORUL (completare In Egip
tul nou) — 15,30; 18; 20,30.
0 Leul african : VOLGA (completare O după amiază 
plină de peripeții) — 10—14 în continuare; 16,15; 18,30; 
20,45.
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : FLOREASCA — 13,30; 16; 
18,30; 20,45.
O Eroii de la Telemark : RAHOVA — 10,30; 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) — 11,30; 15,45; 18; 20,15.
0 Cu toată viteza, înainte '. : COTROCENI (completare 
orizont științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.
A Capcana : GRADINA BUCEGI — 19,30.
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Tradiția unei strinse
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frății între scriitorii
români SI

8,30 Ora exactă. ; Cum va fi vremea ? Gimnastica de 
înviorare.
Pentru copil șl tineretul școlar — Biblioteca lui 
Așchiuță ; — Film serial : Wilhelm Tell ; — „1 800 
de secunde".
Ora satului.
„De strajă patriei" — Emisiune pentru militari. 
Concert simfonic. In program : „Simfonia Fantas
tică" de Berlioz — Interpretează orchestra simfo
nică a Radiotelevlziunii. Dirijor : Mihai Bredi- 
ceanu.
închiderea emisiunii de dimineață.
Telejurnalul de prînz.
Zig-zag — telemagazin duminical.
Curierul artelor — Emisiune de actualitate tea
trală, muzicală și plastică.
Telejurnalul de seară.
Telesport.
Rapsodia română.
Cronică duminicală.
„Cînta un cavaler o serenadă" — emisiune de 
tele-varietăți.
Film artistic : „Așa a compus George Gershwin". 

23,35 Telejurnalul de noapte.

atunci 
încer- 

cu fi
la cafe-

departe dorul pentru locurile 
de baștină, pe care omul nu 
le părăsește niciodată fără 
să-i sîngereze inima. Astăzi, 
după generații, populația Do
brogei și-a pierdut toate nos
talgiile, ba chiar a căpătat 
în schimb o mîndrie regio
nală. Deși evenimentul e de 
multă vreme rămas în urmă, 
încă și astăzi se mai aminteș
te aici că Dobrogea a fost 
prima regiune din țară colec
tivizată în întregime.

Am mai cunoscut 
Murfatlarul, unde am 
cat să joc biliard 
gara în colțul gurii
neaua din spatele gării, pe 
vremea cînd numele locali
tății nu-l pronunțau corect 
nici măcar toți localnicii, iar 
viile se întindeau numai pe 
cîteva zeci de hectare.

Acum dealurile pietroase 
de peste, calea ferată sînf 
terasate, prefăcute în pod
gorii, ca întreg ținutul pe 
care îl străbate Valul lui Tra
ian, cel mai vechi certificat 
de latinitate al Dobrogei și al 
țarii noastre, după cum vița 
de vie este cel mai vechi 
document dacic.

Am vizitat, în ilustră to
vărășie, stafiunea de vinifi- 
cație care produce unele din 
cele mai rare și mai nobile 
vinuri din țară. De pe terasa 
clădirii, o construcție moder
nă, de o eleganță neaștep
tată, am privit locurile pînă 
în depărtare și fiindcă eram 
bogat în impresii și în spe
ranțe, mi s-a făcut milă 
copilăria mea, rămasă și 
aici tristă și goală...

★
Am avut șansa de a întîlni 

nenumărați oameni în călăto
ria aceasta, înfr-o concentra
ție neobișnuită, care va cere

de
pa

însă o developare lentă și în
delungată. Imi justific astfel 
imposibilitatea de a spune to
tul, dintr-odată, chiar dacă 
aș avea în față pagini neli
mitate, chiar dacă aș povesti 
în colocvii amicale, oricît de 
mare ar fi curiozitatea și răb
darea ascultătorilor.

Notația aceasta ar rămîne, 
desigur, cu o mare lacună, 
dacă n-aș adăuga că abia 
întorși la București, după 
cele două zile fără odihnă, 
în dimineața zilei următoare, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 
ne-a făcut cinstea de a 
vrea să afle impresiile noastre 
și timp de aproape două ore, 
cînd desigur că-l înconjurau 
treburile însemnate ale sta
tului, ne-a tot îndemnat să 
spunem, cu o privire așezată 
și calmă, care nu ascundea 
însă vreo oboseală.

Cu toate îmbierile n-am 
putut răspunde atunci decît 
trunchiat și cu stînjenire, în- 
cercînd să acopăr emoția 
printr-o glumă.

Mijlocul meu de exprimare 
e scrisul, rezultat al unor re
flecții prelungite, poate nu 
totdeauna utile în întregime, 
dar totdeauna inevitabile. 
Omul care a luptat mult își 
poartă armele anevoie. Mă 
lupt cu pagina albă de peste 
patru decenii ; stiloul îmi a- 
tîrnă așa de greu în mînă 
de parcă ar apăsa pe el ki
logramele de hîrfie cîtă am 
scris pînă astăzi.

Și-apoi, am socotit că nu 
era timp pentru povestire, 
după cum timp destul nu-i 
nici astăzi ; însă are să fie, 
deoarece n-am încetat să 
cred în eternitatea pe care 
o construim cu puterile 
noastre.

Dar, în sfârșit, fiindcă sînt

Prima seînteie a exploziei 
spirituale ce s-a stîmit în 
1908 la Oradea a trecut a- 
proape neobservată : la pro
punerea lui Dutka Akos, tî
nărul poet și prestigiosul ga
zetar de pe atunci, un alt tî- 
nar poet, taciturnul și cam 
sfiosul Juhâsz Gyula, a 
fost angajat critic teatral 
la un ziar din localitate. 
Omul venise acolo abia cu 
o jumătate de an înainte, 
fiind adus ca profesor de la 
Sighet la Oradea, 
știe că acolo unde 
întâlnesc doi poeți — doi 
incorigibili visători —

Se 
se

acum cu hîrfia albă 
în față, înseamnă 
că pof măcar înce
pe să folosesc ar
mele mele.

Aș pufea trans
mite cititorului, bu
năoară, satisfacția 
intelectuală pe care 
mi-a prilejuit-o o 
prelegere academică ținută 
pe cîmp de un om de știin
ță, în marginea drumului. 
Am studiat pe îndelete 
vorbitorul, cu un interes, 
cu o mulțumire și cu o plă
cere din ce în ce mai mare, și 
mi-am dat seama ce poate 
să însemne la un om vîrstnic 
tinerețea interioară j ea este 
rezultatul inteligenței și pa
siunii, așa cum le-am desco
perit la omul acesta.

In bătaia vîntului cam as
pru, de primăvară, îmblînzit 
puțin de soare și de cuvintele 
vorbitorului — șeful secției 
zootehnice de la stațiunea 
experimentală agricolă Do
brogea — cercetător a- 
plecaf de ani și ani asupra 
tratatelor și aparatelor din la
boratoare, dar mai ales asu
pra subiectului său viețuind 
afară, pe cîmpia dobrogeană, 
ne-a explicat cum a izbutit 
să obțină o rasă nouă de oaie, 
cu calități aproape uluitoare, 
dînd de cîteva ori mai multă 
lină decîf oaia comună — 
lina de aur, amintită mai 
devreme, pe care n-au gă- 
sif-o argonauții odinioară. A- 
cest om, cunoscut cred ci
titorilor, în halat alb, în mij
locul turmelor sale, exemplare 
de demonstrație, pe un cîmp 
cu nutrețul crescut de două 
palme, și-a explicat strădania 
limpede, cursiv, științific, vor
bind ca într-o aulă — și a- 
funci, o clipă, atras de cla-

mai 
curînd sau mai tîrziu apare 
și al treilea, și al pa
trulea... Mai ales cînd este 
vorba despre o urbe în care 
revenea din cînd în cînd, 
titanul poeziei, Ady Endre.

Azi oricare elev din Ora
dea vede cu ochii minții 
grupul de scriitori și inte
lectuali progresiști ce își a- 
vea cuibul înti-un colțișor 
al cafenelei Emke, de pe 
vremuri, oameni care — 
după cum reiese din splen
didele amintiri ale lui Dut- 
ka Akos — urmăreau cu 
pasiune cele mai cunoscute 
reviste, și făureau, în
tre timp, planuri cu privire 
la înființarea unei publicații 
literare. Cred că sînt puțini 
iubitori de literatură care 
să nu cunoască împrejură
rile în care, după îndelungi 
și pasionante discuții privind 
numele antologiei ce o pre
găteau, Ady li s-a adresat 
înfierbîntaților săi prieteni: 
„Las’ pe mîine". Este de 
fapt momentul în care ideile 
s-au concretizat în acel cu- 
vînt ce avea să denumească 
societatea literară ce a luat 
ființă acum 60 de ani.

Holnap-„Mîine". Acest 
nume nu-i întîmplător. Cu- 
vîntul răzbate prin întreaga 
poezie a lui Ady Endre, ca 
o adevărată chemare: 
„Mîine va fi altfel, altă 
țara noastră / Lupte noi, 
ochi proaspeți, rîd spre bol
ta albastră".

Și, mai departe, rîndurile 
pe care generația tînără le-a 
rostit, decenii la rînd, în 
chip de jurămînt: „Sau — 
smintiți de sîntem — groa
pa ne așteaptă / Sau credin
ța noastră s-o vedea că-i 
dreaptă".

Am citat din poemul „S-a 
înălțat păunul" — în tradu
cerea lui Eugen Jebeleanu 
— poem care a văzut pen
tru prima oară lumina în 
antologia intitulată Holnap.

Dintre cei șapte poeți care 
figurau în acea culegere — 
Ady Endre, Babits Mihâly 
(pe atunci profesoi în Făgă
raș) și Juhâsz Gyula sînt 
considerați azi clasici ai poe
ziei maghiare modeme. Iar 
Balâzs Bela — cîți, oare, 
mai știu că a început-o ca 
poet I — figurează în gale
ria marilor ctitori ai cine
matografiei europene.

Se naște, poate, întreba
rea : de ce, oare, toate a- 
cestea s-au întîmplat în O- 
radea ? De ce acolo a fost 
desfășurat drapelul care a 
înrîurit atît de hotărîtor nu 
numai estetica, ci însăși gîn- 
direa din acele vremuri ? 
Explicația se poate căuta 
în poziția specială pe 
care orașul de pe Crișuri 
o avea. Acolo s-au ascuțit 
mai mult contradicțiile din-

tre marea moșierime a Bi
horului, condusă de Tisza 
Istvân, și burghezia cu ve
deri mai largi, clasă a 
cărei importanță creștea o 
dată cu tumultuoasa indus
trializare... Acolo izbucnise
ră contradicțiile dintre cler, 
care și el stăpînea în
tinse latifundii, și tînăra in
telectualitate cu vederi filo
zofice materialiste. Dacă la 
toate acestea mai adăugăm 
poziția internaționalistă, de 
clasă, oblăduitoare a unor 
tradiții comune, a mișcării 
muncitorești care se opunea 
brutalei politici culturale po
trivnică naționalităților, a lui 
Apponyi, tendințelor gene
rate de grandomania șovin- 
maghiară reprezentată de 
cercul lui Râkosi Jeno, vom 
sesiza pe dată care erau for
țele în luptă cărora, cu ochii 
îndreptați spre viitor, li s-au 
alăturat Ady și prietenii săi.

Nici nu se potoliseră de 
tot valurile stîrnite de întâiul 
război mondial, și la Oradea 
renâscură vechile tradiții 
progresiste: „O 
chipă a Holnap-ului 
odinioară e iarăși gata de 
drum — se poate citi într-o 
scrisoare din 1922. — In alte 
împrejurări, firește, în altă 
formă și cu un program 
nou, actual... noi, scriitori 
și artiști români și maghiari, 
vom înfăptui societatea Ady 
Endre“. într-un alt docu
ment similar stă scris : „Pro
gresul ne interesează pe toți, 
deopotrivă... Noi, o mînă de 
români și unguri, ne-am luat 
angajamentul să pornim la 
drum cu trup și suflet, în 
spiritul vremurilor de azi".

Cercetările de istoriografie 
literară, din ultimul timp, 
au dezvăluit un material 
bogat. Spre exemplu, în pa
ginile revistei orădene „Cele 
trei Crișuri“ înființarea noii 
societăți era 
următoarele 
pas frumos 
cut aici, 
Mare, pe tărîmul apropie
rii între români și ma
ghiari. Scriitorii, gazetarii și 
artiștii, de toate categoriile, 
fără diferență de naționali
tate, au pus bazele unei so
cietăți. Scopul este cunoaș
terea literaturii acestor două 
popoare prin traducerea și 
înființarea unui club comun 
unde să vie în contact și să 
se ție conferințe săptămînale 
din domeniul istoriei și lite
raturii. în curînd societatea 
va edita o revistă, al cărei 
sumar va consta din tradu
cerea operelor de valoare ale 
literaturii române și ma
ghiare... Entuziasmul cu care 
a fost primită ideea acestei 
societăți de intelectualii am
belor noastre naționalități a 
fost mare".

în luna decembrie a ace
luiași an ia ființă cea mai 
însemnată manifestare a 
scriitorilor progresiști de pe 
acele meleaguri: revista 
bilingvă „Aurora", care pu
blică tălmăciri beletristice 
și articole cu tematică cul
turală. Aproape simultan cu 
această publicație apar la 
Oradea și două volume de 
poezie: antologia în limba 
maghiară a unor poeți ro
mâni moderni (Goga, Blaga 
ș. a.), precum si o culegere, 
în românește, din unii poeți 
maghiari moderni (Ady, Ba- 
bits, Juhâsz, Kosztolânyi).

Tabery Geza, scriitorul

nouă e-
de

întîmpinată cu 
cuvinte : „Un 

a fost fa
in Oradea-

ro-

atît de apropiat de mișcarea 
culturală de la Holnap, ne-a 
lăsat o grăitoare mărturisire 
din care reiese că oamenii 
de cultură, pătrunși de ideile 
umanismului, s-au înțeles și 
s-au ajutat reciproc dintot- 
deauna. Aflăm de la el 
că vizita marelui scriitor 
maghiar Moricz Zsigmond 
— din anul 1926 — nu ar 
fi putut avea loc, dacă nu 
s-ar fi bucurat de concursul 
activ al ziariștilor români.

In 1935, atenția opiniei 
publice a fost atrasă de 
inițiativa Familiei. Este vor
ba de cunoscuta anchetă, 
realizată în spiritul vechilor 
tradiții statornicite de Io
sif Vulcan, despre co
laborarea spirituală
mâno-maghiară, acțiune ce 
a fost sprijinită, pe 
lîngă o pleiadă întreagă de 
scriitori maghiari de seamă, 
și de personalități literare 
române de talia lui Sado- 
veanu, Camil 
Eftimiu.

A trecut 
sfert de veac 
tura nouă, 
dezvoltă și la Oradea, ca ?! 
în întreaga țară. însufleți- y 
toarelor tradiții li se adaugă, y 
zi de zi, noi culori, noi grăi- $! 
toare fapte. Aceste frumoa- ,y 
se tradiții de cultură, ca și y 
exemplul de prietenie între >! 
intelectuali cu vederi înain- y 
tate, se continuă și ’ astăzi, y 
în cadrul noii noastre cu’th 1 >! 
turi socialiste. Scriitorii ță- y 
rii, indiferent de naționali- y 
tate, legați prin întreaga lor X 
ființă de destinul poporului, y 
însuflețiți de ideile socia- y 
lismului și comunismului, X 
găsesc în faptele predeceso- y 
rilor lor numeroase pilde y 
de devotament față de po- X 
por și față de cultura pusă y 
în slujba propășirii lui. Ei y 
văd în politica Partidului X 
Comunist Român chezășia y 
împlinirii tuturor năzuințe- y 
lor de libertate și dreptate X 
socială pentru care au lup- y 
tat, în condiții grele, marii y 
lor înaintași. Fotografiile ce- X 
lor de la Holnap se pot ve- y 
dea pe pereții muzeului y 
Ady. Tinerețea lor era ti- y 
nerețea revoluției tehnice și y 
spirituale de la începutul se- X 
colului XX. Azi, folosind y

Petrescu

aproape 
de cînd 

socialistă,

sau

un 
cul- 

se

colului XX. 
cuvintele lui Ady „noi pri
măveri, noi 
și duc mai 
jul lor. Așa cum spunea y 
de curînd scriitorul octoge- X 
nar Franyo Zoltan, unul din-y y 
tre cei a căror tinerețe este y 
legată de activitatea socie- y 
tații Holnup, urmașii știu y 
că au datoria de a transpune x 
în realitate cele mai no- y 
bile gînduri ale înaintașilor. y 

Aniversarea aceasta este >! 
un prilej de a evidenția y 
încă o dată faptul că scrii- y 
torii români și maghiari, X 
animați de calde sentimente y 
patriotice, au găsit întot- y 
deauna nu numai un limbaj >! 
comun dar și mijloacele de y 
a milita cu pasiune și în y 
strînsă colaborare pentru o ?! 
cultură nouă, pentru idei y 
generoase, progresiste. As- y 
tăzi, opera de valorificare y 
a tot ceea ce este de pre' << 
în moștenirea trecutului y 
găsește pe oamenii de artă X 
români și pe cei maghiari y 
din țara noastră uniți în- y 
tr-o mare operă de edifi- X 
care a culturii, a societății y 
socialiste. y

DOMOKOS Geza <<

oști" păstrează 
departe mesa-

s
ritafea atît de convingătoare 
a vorbirii, de căldura ei atît 
de cuceritoare, mi s-a părut 
că mă aflu la o academie de 
sub bolta cerului, cum au 
funcfionat academiile în foar
te îndepărtata vechime, și 
poate chiar pe pămînturile 
acestea dobrogene.

★

Aș putea scrie despre 
torescul peisajului și al 
mului, despre căldura 
mirilor tradiționale, în poarta 
orașelor și în mijlocul sate
lor, despre zecile de mii de 
stegulefe fluturate pe margi
nea șoselelor, concurînd și 
întrecînd freamătul naturii — 
iarba de pe cîmp și frunza 
copacilor, mișcate de acel 
vînt al Dobrogei 
tește marea și nu 
mai niciodată.

Nefiind timp și 
a dezvolta toate 
altele, mă opresc la imaginea 
care mi s-a părut că ar putea 
genera cea mai însemnată 
concluzie a bogatei călătorii 
dobrogene : podul cel nou 
peste Dunăre.

Poate importanța portului 
în construcție la Constanta 
să fie mai mare ; de asemeni, 
uriașa desfășurare de canale 
și conducte ale rețelei de 
irigație care va uda pămîn- 
tul Dobrogei în întregime și 
după voia omului, scofîndu-l 
da sub ancestrala amenin-

pi-
o- 

pri-

care ves- 
se oprește

loc pentru 
acestea și

țâre a secetei și a uscăciunii. 
Aceste înfăptuiri, împreună 
cu atîfea altele necitafe, în 
urbanistică, în industrie și a- 
gricultură au însemnătate eco
nomică. Podul de la Hîrșova 
are în plus însemnătate is
torică.

Am ajuns acolo seara, după 
căderea întunericului, și am 
traversat Dunărea pe un bac 
de sărbătoare. Cînd credeam 
că începea sfîrșitul a urmat 
feeria. Dobrogea și-a luat 
rămas bun de la înalții ei 
oaspeți cu muzică, facle și 
focuri bengale. Remorchere, 
șalupe și bărci ca niște gon
dole ne-au escortat pînă la 
celălalt mal al Dunării și, în
tocmai după cerința împreju
rărilor s-au auzit peste ape 
cîntări, glasuri de femei, ca 
de sirene, amplificate cu mij
loace moderne, obligatorii în 
imensitatea 
rămas în 
și neuitatul vals al capelmai- 
strului de provincie, Ivano- 
vici, atît de vestit că nu-i 
mai trebuie nici un prenume. 
Această melodie se cîntă astă
zi în toată lumea și bănuiesc că 
se va cînta cît timp omul 
va avea nevoie să se 
că în unele clipe la dulcile 
amintiri ale tinereții 
Valsul lui Ivanovici e 
carolă caldă și fermecător de 
demodată, o evocare și o in
vocare a liniștii patriarhale, 
a serilor calme pe care le-au

decorului. Mi-a 
amintire vechiul

intoar-

sale, 
o bar-

cunoscut orășelele de odi
nioară, 
astăzi, 
să ne 
simțit 
țărmul 
marșul

așa cum le visăm și 
deși n-am mai putea 
întoarcem la ele. Am 
astfel cînd, ajunși pe 

celălalt, a izbucnit 
triumfal al motoarelor 

— automobilele pregătite 
să străbată noaptea întinsă a 
Bărăganului.

Pe cînd eram încă la mij
locul apei, legănat de valuri 
și de valsul vechi care conti
nua să cînte amintirea genera
țiilor trecute, priveam locul 
unde se construiește podul 
generațiilor viitoare și supra- 
puneam peste fața iluminată 
a Dunării imaginea lui finală, 
așa cum un ceas mai devre
me, la Hîrșova, o înregistra
sem prin mijlocirea machetei.

Spre deosebire de podul 
lui Saligny, lucrat în dante
lărie de fier, capodoperă teh
nică de la începutul veacului, 
podul nou nu va avea ferme 
sau arcade, ci va semăna cu 
o linie simplă și dreaptă, o 
prelungire a șoselei de asfalt 
pesfe apă...

Intre podul de la Cerna
vodă și cel de la Hîrșova s» 
desfășoară cronica timpurilor 
moderne ale țării. Dar dacă 
primul din ele esfe un în
ceput, cel de al doilea nu 
înseamnă o încheiere. El tre
buie privit ca o parafă îm
prospătată, pe vechile perga
mente ale lui Mircei cel 
Mare.
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Primirea de către președintele 
. A. IL, Ștefan Vcitec, a delegației 

parlamentare norvegiene
Președintele Marii Adunări Na

ționale a Republicii Socialiste Ro
mânia, Ștefan Voitec. a primit sîm- 
bătă dimineața delegația parlamen
tară norvegiană, condusă de Leif 
Clranli, al doilea președinte al 
Stortingului.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, au 
luat parte Mia Groza și Gheorghe 
Necula, vicepreședinți ai Marii A- 
dunări Naționale, Ion Pas, preșe-

în continuare, oaspeții, în
soțiți de Gheorghe Necula, vi
cepreședinte al Marii Adunări Na
ționale, au vizitat întreprinderea 
agricolă de stat „30 Decembrie". 
La sosire, delegația a fost? întîmpi- 
nată de Angelo Miculescu, vicepre
ședinte al Consiliului Superior al 
Agriculturii, care, după ce a făcut 
o scurtă prezentare a organizării 
și dezvoltării sectorului agricol de 
stat, a informat pe oaspeți asupra 
succeselor obținute de colectivul 
întreprinderii. Apoi, delegația par
lamentară norvegiană a vizitat 
cîteva ferme ale întreprinderii, 
precum și stația de ambalare și 
transport a produselor pentru ex
port. După-amiază, parlamentarii 
norvegieni au vizitat Muzeul de 
Artă al Republicii Socialiste Ro
mânia.

dintele Comitetului de conducere 
al grupului național român al U- 
niunii interparlamentare, președinți 
ai unor comisii permanente ale 
M.A.N. și alți deputați.

A fost de față Leif Mevik, se
cretarul ambasadei Norvegiei la 
București.

Cu acest prilej, a avut loc un 
schimb de informații cu privire la 
structura și activitatea celor două 
parlamente,

*

Seara, Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale, a o- 
ferit, în saloanele M.A.N., un di
neu în cinstea delegației.

Au luat parte persoanele oficiale 
care au fost prezente dimineața la 
primirea delegației de către pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
precum și Alexandru Boabă, mi
nistrul petrolului, Vasile Șandru, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, oameni de știință și cul
tură.

în timpul dineului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Ștefan Voitec și Leif Granli, con
ducătorul delegației parlamentare 
norvegiene, au toastat pentru dez
voltarea relațiilor dintre cele două 
țări, pentru prietenia dintre po
poarele român și norvegian, pentru 
pace în lumea întreagă.

(Agerpres)

Ieț' în țară: Vremea a fost 
călduroasă, cu cerul schimbător, 
înnorări mai accentuate s-au 
semnalat în Transilvania, unde 
cu totul izolat au căzut averse 
însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la po
trivit. Temperatura aerului a 
înregistrat o creștere ușoară în 
jumătatea de nord a țării. Va
lorile înregistrate la ora 14 au 
fost cuprinse între 16 grade la 
Mangalia și 28 de grade la Băi- 
lești. în București : Vremea a 
fost călduroasă, cu cerul varia
bil. Vîntul a suflat în general 
slab. Temperatura maximă a 
fost de 27 de grade.

timpul probabil pentru zilele

de 6, 7 și 8 mai. în țară : Vre
mea va fi schimbătoare în ju
mătatea de nord a țării, unde 
la începutul intervalului se vor 
produce înnorări mai accen
tuate și vor cădea ploi locale, 
în rest, vreme în general fru
moasă. cu cerul variabil și cu 
ploi slabe, cu totul izolate. Vînt 
potrivit. Temperatura în scă
dere ușoară în a doua parte a 
intervalului. Minimele vor fi 
cuprinse între 4 și 14 grade, iar 
maximele între 17 și 27 de grade, 
în București : Vreme în general 
frumoasă, cu cerul variabil. 
Vînt slab. Temperatura în scă
dere ușoară la sfîrșitul interva
lului.

Cronica zilei

Sîmbătă seara a sosit în Capi
tală Marcos Antonio de Salvo 
Coimbra, noul trimis extraordinar 
și ministru plenipotențiar al Bra
ziliei în Republica Socialistă Ro
mânia.

★
Delegațiile sindicale de peste ho

tare care au participat la sărbăto
rirea Zilei de 1 Mai în Capitală 
fac în aceste zile o călătorie prin 
țară. în județul Constanța, oaspe
ții au vizitat complexele turistice, 
sanatoriale și de odihnă din sta
țiunile balneare Mamaia, Eforie și 
Mangalia, precum și Fabrica inte
grată de lină din Constanța. în 
continuarea călătoriei, membrii de
legației sindicale de peste hotare 
au vizitat întreprinderi industriale 
și așezăminte culturale ale sindi
catelor din orașele Galați și Bacău.

★
Ansamblul folcloric studențesc 

„Doina", alcătuit din 40 de per
soane — dansatori, cîntăreți, in
strumentiști — a plecat în Iugo
slavia, unde, timp de zece zile, va 
prezenta o serie de spectacole or
ganizate de Casa sindicatelor iugo
slave din Belgrad. în aceeași pe
rioadă, un alt colectiv artistic din 
țara noastră va fi oaspete al publi
cului iugoslav — baletul Operei 
din Timișoara. în cadrul turneului, 
artiștii noștri vor prezenta la Sa
rajevo, Tusia și Mostar baletele 
„Giselle" și „Don Quijote". Ca răs
puns la această vizită, în luna iu
nie, baletul Operei din Sarajevo 
va prezenta spectacolele „Romeo și 
Julieta" și „Lacul lebedelor" la 
Timișoara, Petroșeni și Arad.

*
în aula „Mihail Eminescu" a U- 

niversității ieșene, a avut loc sîm
bătă un simpozion consacrat îm
plinirii a 20 de ani de la moartea 
marelui lingvist și filolog român, 
Sextil Pușcariu. Cadre didactice 
universitare și cercetători științi
fici au prezentat comunicări pri
vind remarcabila activitate didac
tică și științifică a lui Sextil Puș
cariu. Au fost evidențiate valoroa
sa sa contribuție la întemeierea 
muzeului limbii române și a re
vistei „Dacoromania", precum și 
numeroasele sale studii referitoare 
la probleme ale limbii și filologiei 
noastre și ale lingvisticii generale 
și romanice.

■Ar
La Casa Scriitorilor din Capitală 

a avut loc sîmbătă o seară oma
gială închinată scriitorului acade
mician Victor Eftimiu. Cuvîntul de 
deschidere a fost rostit de Ion Pas, 
vicepreședinte al Uniunii Scriitori
lor. Despre personalitatea și opera 
lui Victor Eftimiu au vorbit scriito
rul Demostene Botez, membru co
respondent al Academiei, și criti
cul literar Valeriu Râpeanu. în 
continuare, a urmat un program 
artistic, cupri nzînd și lucrări ale 
scriitorultiT omagiat, la care și-au 
dat concursul actori de frunte ai 
scenelor bucureștene. (Agerpres)

©

/«A-.; o?
(Urmare din pag. I)

rezultă limpede că activitatea de 
rezolvare a scrisorilor nu înseamnă 
doar o simplă operație de întreți
nere a unei corespondente, între au
toritate si cetățean, ci că această 
muncă are implicații politice cu 
consecințe profunde în conștiința oa
menilor, cu efecte ce pot multipli
ca sau diminua interesul si pasiu
nea cu care ei se dăruiesc diferi
telor cauze obștești.

Este de la sine înțeles că în
treaga activitate desfășurată în a- 
ceastă privință nu poate avea decît 
un singur sens : acela de a ampli
fica neîncetat participarea cetățe
nilor la viata socială, la luarea di
feritelor măsuri pentru asigurarea 
bunului mers al construcției so
cialiste. de a sluji cît mai bine 
interesele lor. Va trebui să com
batem cu toată hotărîrea feno
menele de formalism — de 
multe ori pe nedrept minimali
zate — ce se mai manifestă pe 
alocuri în activitatea de examinare 
și soluționare a sesizărilor, tendin
țele de comoditate, de adoptare a 
soluțiilor celor mai ușoare — cum 
sînt răspunsurile șablon, evazive, 
pasarea scrisorilor dintr-un loc în 
altul, tărăgănarea înfăptuirii măsu
rilor preconizate — deoarece ele a- 
duc grave prejudicii pe frontul dez
baterilor publice si al confruntări
lor de păreri asupra chestiunilor ce 
stau la inima oamenilor, aduc pa
gube materiale societății prin per
petuarea deficientelor semnalate.

Din acest punct de vedere apare 
limpede însemnătatea măsurilor pre
văzute în Informarea prezentată de 
Comitetul Executiv în cadrul ple
narei C.C. al P.C.R. care sînt me
nite să asigure un cadru propice 
soluționării si valorificării eficien
te a propunerilor, sugestiilor și ini
țiativelor ce izvorăsc din acest dia
log permanent cu oamenii muncii. 
Deosebit de semnificativ în acest 
sens este accentul ce se pune pe 
obligația directă a activiștilor de 
partid si de stat, a cadrelor cu 
munci de răspundere din toate do
meniile de activitate — indiferent 
de funcțiile lor — de a rezolva ce
rerile si sesizările cetățenilor, în
datorirea lor profesională si civică 
de a fi un exemplu în această pri
vință pentru toți lucrătorii din sub
ordine.

Subaprecierea acestei obligații, re
levată de faptul că, si în județul 
nostru, conducerile unor instituții si 
întreprinderi rezolvă efectiv un nu
măr mic de cereri și sesizări, pre
ferind să le lase în seama subalter
nilor, cîteodată lipsiți de competen
tă. constituie într-adevâr una din
tre principalele deficiente pe care 
trebuie să le înlăturăm, dacă vrem 
ca munca cu scrisorile să aibă efica
citatea scontată. Dacă mai întilnim 
situații, cum sînt cele de la uzina 
de utilaj petrolier sau schela Țir- 
goviște, unde scrisorile oamenilor

zac uneori vreme îndelungată prin 
diferite sertare, dacă la unele consi
lii populare orășenești sau comunale 
cetățenii întîmpină aceeași nepăsare 
față de doleanțele lor, aceasta nu se 
datorește decît opticii înguste, con
cepției deformate, retrograde a con
ducătorilor întreprinderilor si insti
tuțiilor respective care consideră că 
scrisorile le răpesc timpul consa
crat celorlalte obligații profesiona
le. Realitatea este însă cu totul alta 
si viata o demonstrează din plin : 
acolo unde se acordă toată atenția 
acestei activități, unde cuvîntul ce
tățeanului, părerile, propunerile si 
inițiativele formulate de el pe ca
lea scrisului sau prin viu grai. în 
orele de audientă, activitatea de cer
cetare si rezolvare a scrisorilor de
vine o puternică pîrghie care asi
gură îndeplinirea în bune condiții 
a tuturor sarcinilor de producție, a 
tuturor obiectivelor aflate în cen
trul preocupărilor fiecărei între
prinderi sau instituții.

Acest adevăr se impune cu si mal 
multă pregnantă atunci cînd este 
vorba de instituții si servicii care 
lucrează nemijlocit cu publicul, cum 
sînt consiliile populare și organele 
acestora care se ocupă de proble
mele aprovizionării populației, ale 
gospodăriei comunale, repartizării si 
întreținerii fondului de locuințe, a- 
sistenței sanitare. întreprinderile de 
transporturi, unitățile de deservire 
ale cooperației de consum și ale coo
perației meșteșugărești. In scri
sorile adresate în ultimul timp de 
numeroși cetățeni comitetului jude
țean de partid, revin ca un leit
motiv aceleași deficiente cronice le
gate de organizarea transportului 
în diferite localități, deservirea 
poștală si telefonică și de difuza
rea presei care ajunge cu mari în- 
tîrzieri la cititori. Frecventa aces
tor semnale este un indiciu că, în 
ciuda asa-ziselor măsuri luate, con
ducerea Autobazei I.R.T.A. Tîrgo- 
viște sau cea a Direcției județene 
P.T.T.R. nu-și fac datoria așa cum 
se cuvine, nu manifestă receptivi
tate si solicitudine față de cerin
țele îndreptățite ale cetățenilor. Este 
evident că, atîta' timp cît aceste ce
rințe nu sînt satisfăcute asa cum 
trebuie, activitatea instituțiilor res
pective rămîne deficitară, chiar dacă 
în mod paradoxal în rapoarte si 
dări de seamă ea apare pozitivă !

în condițiile actuale, cînd peste 
tot încep să dea roade măsurile 
luate pentru perfecționarea condu
cerii si planificării economiei, pen
tru reorganizarea administrativă a 
țării, în vederea apropierii condu
cerii de unitățile de bază, trebuie 
să fie clar că se impune ca o ne
cesitate stringentă din partea tu
turor organelor de partid si de stat 
rezolvarea directă, operativă si efi
cientă, a problemelor; ce preocupă 
în cel mai înalt grad pe cetățeni, 
a propunerilor si inițiativelor lor. 
Prin urmare, este necesară intro
ducerea si încetătenirea unei optici

noi atît în munca cu scrisorile, cît 
si în ceea ce privește organizarea 
audiențelor. Din unele scrisori pe care 
le primim se desprinde nu numai 
faptul că pe alocuri problemele ri
dicate de cetățeni sînt tratate în 
mod superficial, ci si că de multe 
ori cei ce sesizează neajunsurile nu 
sînt priviți cu ochi buni și, sub o 
formă sau alta, ei sînt • chiar per
secutați. De aici tragem concluzia 
că pretutindeni organizațiile de 
partid trebuie să manifeste o pre
ocupare deosebită fată de felul cum 
îsi fac datoria conducerile admi
nistrative ale întreprinderilor si in
stituțiilor respective fată de cetă
țeni. să contribuie prin toate mij
loacele de care dispun la crearea 
unui climat favorabil exprimării ce
lor mai diferite puncte de vedere, 
la cultivarea în rîndul tuturor ac
tiviștilor si funcționarilor de stat a 
unei înalte considerații față de so- 
licitanti.

Nu interesează numai asigura
rea condițiilor ca toate scriso
rile primite să fie rezolvate, 
ci si modul cum anume se face a- 
ceastă rezolvare astfel ca oamenii 
să nu mai fie puși pe drumuri, să 
facă sesizări după sesizări, să re
vină la diferite foruri superioare. 
Desigur, datorită diferitelor cauze 
obiective, nu întotdeauna este po
sibil ca problemele semnalate prin 
scrisori sau cu prilejul audientelor 
să fie soluționate de pe o zi pe alta, 
întotdeauna însă omul are dreptul 
si trebuie să primească un răspuns 
clar si precis, bine argumentat, din 
care să se convingă el singur că se
sizarea sa a fost analizată cu soli
citudine. a fost cercetată cu toată 
grija, iar soluția la care s-a ajuns 
este pe deplin întemeiată.

Pentru înlăturarea carențelor ce 
trenează în activitatea de rezolva
re a scrisorilor și cererilor cetățe
nilor, Comitetul județean de partid 
Dîmbovița îsi propune să ia un sir 
de măsuri concrete care să aibă o 
largă rezonantă în activitatea orga
nizațiilor de partid, chemate să 
desfășoare o asemenea muncă poli- 
tico-educativă în rîndul funcționa
rilor publici încît pretutindeni să 
se statornicească raporturi normale 
de lucru cu cetățenii, o deservire 
civilizată a populației. Acestui de
ziderat îi va fi subordonată întreaga 
muncă de îndrumare și control pe 
care comitetul județean de partid o 
desfășoară mai ales în organizațiile 
de partid din instituțiile și serviciile 
de deservire a populației. Exigența 
sporită, spiritul de înaltă răspundere 
cetățenească pe care ne vom stră
dui să le imprimăm la nivelul con
ducerilor tuturor instituțiilor si în
treprinderilor din județ fată de re
zolvarea propunerilor și sugestiilor 
primite prin scrisori sîntem con
vinși că vor contribui într-o mă
sură hotărîtoare la perfecționarea a- 
cestei activități caracteristice pentru 
profundul democratism si umanism 
al orînduirii noastre de stat.

Ziarul „Flamura Prahovei" 
aniversează două decenii 

de apariție
Zilele acestea, ziarul „Flamura 

Prahovei", organ al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R. și al 
consiliului județean popular pro
vizoriu, trăiește un eveniment săr
bătoresc : două decenii de la a- 
pariția primului său număr. In 
toți cei douăzeci de ani ziarul 
prahovean a fost o tribună de 
împărtășire a experienței înain
tate a lucrătorilor din economie, 
din domeniile învățămîntului, ar
tei și literaturii, și în același timp 
un instrument de luptă pentru 
remedierea lipsurilor, împotriva 
concepțiilor învechite. Ziarul a a- 
dus astfel o contribuție însem
nată la educarea, la mobilizarea 
eforturilor oamenilor muncii de 
pe meleagurile prahovene pentru 
traducerea în fapte a politicii 
partidului și statului nostru de 
construire a socialismului în Ro
mânia.

Alături de celelalte ziare jude
țene, de întreaga noastră presă, 
„Flamura Prahovei" duce o acti

vitate laborioasă pentru împli
nirea sarcinilor însuflețitoare tra
sate de Congresul al IX-lea al 
P.C.R., de Conferința națională 
și de recentele hotărîri ale Comi
tetului Central al P.C.R. Avînd 
o gamă largă de mijloace publi
cistice pentru a informa în mod 
prompt cititorii asupra eveni
mentelor interne și externe, pen
tru a reflecta în mod viu activi
tatea bogată, multilaterală a or
ganizațiilor de partid, a tuturor 
oamenilor muncii din județ, zia
rul își îndeplinește cu cinste da
toria de onoare de a da expresie 
opiniei publice înaintate, față de 
întreaga viață socială, economică 
și culturală a județului.

Felicităm călduros personalul 
redacțional, tehnic și colabora
torii ziarului „Flamura Prahovei". 
Redacția „Scînteii" le urează noi 
și importante succese în munca 
de mare însemnătate civică pe 
care o desfășoară.

S P O R T
Un „mat" imparabi

STEAUA —JIUL 6-1
Sfeaua-liu! 6—1 !— Scor-record în 

actualul campionat I Cine ar fi crezut 7 
Mai ales după ce prima repriză se în
cheiase la egalitate (1—1), ca urmare a 
unui joc de evident echilibru. Echipierii 
Jiului abordaseră partida cu un elan și 
cu o dispoziție de joc remarcabile ; au 
fost mai tot timpul in terenul advers. 
Contraatacurile fotbaliștilor bucureșfeni 
— fără să fie prea numeroase — au 
prezentat însă un serios pericol pentru 
poarta apărată de Zamfir. După o cursă 
a lui Voinea, mingea a ajuns la extrema 
dreaptă Sorin Avram, care a șutat impa- 
rabil din apropiere. Jiul egalează, prin- 
tr-un șut surprinzător al lui Sandu, care 
avea să-l găsească pe Haidu atît de 
neatent, încît mingea i-a scăpat pur și 
simplu din mîini în poartă.

Repriza secundă n-a avut istoric. La 
atacurile steliștilor, oaspeții n-au găsit 
deloc risposfele corespunzătoare. Pă
trunderile echipei bucureștene au găsit 
culoar liber nu atît datorită insistențe
lor cu totul speciale ale inițiatorilor lor, 
cît căderii fizice (oarecum stispecfe) a 
jucătorilor Jiului. Toate cele 5 goluri din 
această parte a jocului au fost realizate 
cum nu se poate mai simplu. Autorii

lor, în ordine : Voinea, D. Popescu, 
Tătaru II (ieri destul de slab), Sorin A- 
vram și Voinea.

Prin rezultatul său, meciul Steaua- 
Jiul, derbiul incontestabil al etapei a 
XXII-a, asigură echipei Steaua un plus 
de șansă la cîșfigarea titlului ; ea păs
trează oricum avansul de 2 puncte față 
de F. C. Argeș, avans ce se poate 
dubla dacă mult anunțatul reviriment al 
echipei piteștene nu se va produce în 
partida de azi cu formația U.T.A., de pe 
stadionul din Trivale. în acest meci totul 
va depinde de comportamentul „piese
lor" forte ale celor două combatante — 
Dobrin și, respectiv, Lerefer, acesta din 
urmă înfr-o postură preferată în tine
rețe — vîrf de atac.

Celelalte meciuri de azi afectează în 
mai mică măsură lupta pentru șefie ; 
majoritatea echipelor au în schimb in
tenția (și vor încerca să facă totul) spre 
a se depărta cît mai mult de „zona ba
rajului" : Universitatea Cluj-Progresul, 
Steagul roșu-Universitatea Craiova, 
A.S.A. Tg. Mureș-Pefrolul, Dinamo Bacău- 
Rapid, Dinamo București-Farul (de la ora 
17, pe stadionul „Dinamo").

„Cursa munților11 are același lider:
CEHOSLOVACUL MAREK

SINAIA (prin telefon de la B. Io- 
nescu). — Cehoslovacul Marek și-a 
apărat cu succes tricoul galben îm
brăcat ieri cu cîteva minute înainte 
de a se da plecarea în cea de a doua 
etapă» a „Cursei munților", cu toate 
că această a doua parte a competi
ției a fost deosebit de animată. El a 
rezistat însă tuturor atacurilor, a 
participat la lichidarea celor trei 
evadări principale petrecute de-a 
lungul a 134 km (Sinaia-Brașov-Sf. 
Gheorghe-Sinaia), iar în finalul 
cursei s-a plasat în grupul din față.

Ultima din cele trei evadări de 
care am amintit a fost destul de pe
riculoasă. Ea a început la Poiana 
Țapului șl s-a terminat chiar la in
trarea în Sinaia, cînd în fața aler
gătorilor au apărut primele serpen

BUDAPESTA (prin telefon). — 
Peste o sutei de mii de spectatori au 
făcut neîncăpătoare tribunele de la 
Nepstadion, unde sîmbătă după-a
miază și-au disputat prima manșă în 
sferturile de finală ale campionatu
lui european două dintre protago
nistele competiției: Ungaria și 
U.R.S.S.

A învins echipa maghiară cu 
2—0. însă fără Albert „unsprezece- 
le“ gazdelor frizează anonimatul, 
nici Farkas, nici Varga nereușind 
să-l înlocuiască cu succes. Cele două 
goluri au fost mai mult urmarea 
intervențiilor deficitare ale porta
rului Kavazașvili, care nu a reușit 
să blocheze balonul, deși l-a atins 
de fiecare dată cu mîinile. Au în
scris Farkas (min. 23) și Gorocs 
(min. 85), aducînd astfel fotbaliștilor 
unguri cea de-a doua victorie în

TENIS

TIRIAC Șl NĂSTASE 

— prime victorii 
în turneul de la 
Reggio Calabria

Ion Tiriac și Ilie Năstase 
participă la turneul internațio
nal de tenis de la Reggio Cala
bria. In sferturile de finală ale 
probei de simplu, ambii au ob
ținut victorii : Țiriac l-a învins 
cu 6—3, 6—4 pe americanul
Allan Fox, iar Năstase pe aus
tralianul Philip Moore (cu 7—5, 
6—3). Ceilalți semifinaliști sînt 
americanul Martin Riessen (în
vingătorul lui Alexander, cu 
6—2, 6—0) și australianul Vie 
Crealy (7—5, 6—2 cu Merlo).

Participînd și la proba de 
dublu, Tiriac și Năstase au eli
minat perechea Rodriguez (Chi
le), Castillo (Columbia) cu 6—1, 
6—1.

tine ale drumului ce urcă spre mun- “ 
tele Furnica. Acest ultim și cel mai a 
greu obstacol al etapei este depășit H 
cu o ușurință surprinzătoare de ma- g 
rea majoritate a rutierilor. Asistăm _ 
astfel la o sosire în bloc, cîștigată fj 
de cehoslovacul Bilo, cronometrat cu m 
timpul de 3 ore, 15 min., 28 sec. A- “ 
celași timp a fost atribuit și unui W 
pluton format din aproximativ 40 d 
alergători. 0

In clasamentul general conduce 
cehoslovacul Marek, urmat la 15 sec. H 
de Emil Rusu și Zlotnikov, la 30 de jij 
sec. de Constantin Grigore și Vasile 
Tudor etc.

Cursa se încheie azi. Traseul, în [ 
lungime de 144 km, va fi următorul : u 
Sinaia — Brașov — Bran — Rîșnov n 
— Pîrîul Rece — Sinaia. 0

cele nouă meciuri cu echipa U.R.S.S. H 
disputate pînă acum. Pe teren a [ij 
existat majoritatea timpului un e- 
chilibru de forțe. Vitezei în ac- R 
țiuni, supleței echipei ungare i-au 
fost opuse masivitatea, prudenta în “ 
apărare și acțiuni ofensive construi- n 
te mai lent, dar suficient de înche- H 
gate. Strelțov și Banișevschi au a- U 
vut de două ori (min. 52 și 55) go- _. 
Iul în vîrful ghetei, însă au ratat. H 
Cei mai buni jucători de pe teren : f 
Voronin, Szucs, Șesternev, Farkas și u 
Varga. Corect arbitrajul olandezului 0 
Van Ravens. j

V. PAUNESCU U

(Urmare din pag. I)

Cooperarea intelectuală este un 
element fundamental al relațiilor 
dintre două țări. O bază foarte so
lidă, a încheiat dl. Basdevant care a 
ținut să adauge că este un foarte bun 
prieten al României, unde a trăit 
cîțiva ani. „Iubesc mult România. 
Doi dintre copiii mei s-au născut în 
țara dv.“. Ne-am despărțit vorbindu- 
ne românește...

In legătură cu colaborarea franco- 
română în domeniul folosirii ener
giei atomice în scopuri pașnice, dl. 
FRANCIS PERRIN, înalt comisar 
pentru energia atomică al Franței, 
mi-a declarat:

„Relațiile de colaborare franco-ro- 
mâne în domeniul folosirii energiei 
atomice în scopuri pașnice datează 
încă din 1964. O dată memorabilă, 
care a marcat începutul acestei noi 
colaborări, a constituit-o semnarea 
Acordului cultural din 1965, care s-a 
dezvoltat apoi pe baza Aranjamen
tului de colaborare în domeniul nu
clear, încheiat între instituțiile cores
punzătoare ale celor două țări. Pre
vederile Aranjamentului sînt aduse 
la îndeplinire prin încheierea în fie
care an a unui protocol de schimburi 
concrete, așa cum este acela pe care 
l-am semnat zilele acestea cu țara 
dumneavoastră, pentru anul 1968/1969. 
Asemenea instrumente — a continuat 
dl. Francis Perrin — sînt foarte uti
le pentru dezvoltarea colaborării 
franco-române, oferindu-i o bază 
precisă pentru schimburi de specia
liști atomiști, vizite reciproce, trimi
terea de stagiari români în Franța, 
în domenii importante, de interes 
comun, cum sînt : cercetarea funda
mentală de fizică nucleară,, utilizarea 
izotopilor radioactivi, protecția îm
potriva radiațiilor nucleare, apara
tură pentru tehnica nucleară.

Noi sîntem foarte convinși de im
portanța considerabilă a colaborării 
nucleare pașnice cu România — a 
subliniat dl. Perrin. Putem realiza 
împreună lucrări importante, greu de 
realizat altfel, de unul singur. Insti
tutul de fizică atomică al României 
aduce o contribuție importantă în 
cadrul acestei colaborări ; institutul 
a abordat aceste domenii cu rezulta
te excelente, de foarte bună calitate 
și cu multă competență și imaginație.

Pot spune că colaborarea atomică 
pașnică franco-română este pe cale 
bună și dorim ca ea să se intensifice, 
așa cum o prevede, de altfel, și noul 
protocol semnat zilele acestea cu 
dumneavoastră. Consider că proto
colul pe anul 1968/1969 constituie un 
pas înainte pe calea cooperării în a- 
cest domeniu esențial, pentru cele 
două țări. Noile cuceriri ale științei, 
în special cea atomică, sînt un cata
lizator pentru schimburile franco-ro
mâne. Sîntem foarte interesați în 
cooperarea cu România, în diverse 
domenii ale cercetării atomice pașni
ce, ca fizica fundamentală, studiul de 
combustibili nucleari și altele.

Toate acestea se înscriu, de altfel, 
în cadrul unei prietenii mai profun
de, tradiționale, dintre cele două 
țări, dintre cele două popoare prie
tene, față de care eu sînt foarte sen
sibil, căci cunosc de mult timp 
România" — a spus domnia sa.

Cunoscutul editor PIERRE SE- 
GHERS este nu numai un cititor 
atent al literaturii române, dar și un 
activ propagandist al cărții noastre 
literare în Franța. în birourile edi
turii sale din Paris, îmi arată cărțile 
românești pe care le-a oferit publi
cului francez, în ultimii ani : volu
mele de poezii ale lui Tudor Arghezi, 
Mihai Beniuc, Maria Banuș, apoi o 
colecție de nuvele. „Un volum deja 
epuizat ce a contribuit în mare mă
sură la o mai bună cunoaștere a li
teraturii române în Franța" — subli
niază dl. Seghers.

„Literatura română — deși ilustra
tă prin multe apariții — nu e încă 
suficient cunoscută în Franța. Car
tea literară este un bun mijloc de 
apropiere între popoare. Doresc să 
fac cunoscută mai bine literatura dv. 
la noi. Voi publica poeți români de 
seamă ca Eminescu, Bacovia și alții. 
Deși am predilecție pentru versuri, 
intenționez să public în curînd și nu
vele de Romulus Vulpescu, un talen

tat scriitor, bun tălmăcitor al lui 
Villon și Rabelais. în Franța, se ma
nifestă un interes sporit pentru lite
ratura română. Simt o bucurie inti
mă văzînd cărțile românești ce le-am 
editat în traducere. Ele sînt o verigă 
a legăturilor tradiționale dintre cele 
două popoare".

— Ce semnificație acordați schim
burilor literare internaționale ?

— Trebuie să intensificăm schim
burile. După cum vedeți, eu fac con
cret acest lucru, prin cărțile româ
nești editate aici. Cartea rămîne un 
bun instrument de apropiere recipro
că, de cunoaștere intimă a vieții, de 
întîmpinare a aspirațiilor și preocu
părilor popoarelor. O carte bună e 
nu numai un bun prieten. Dar și un 
bun ghid. Iată de ce, caut să ofer 
publicului francez cele mai bune din
tre cărțile românești.

„Salut colaborarea franco-română 
ca pe un factor foarte pozitiv în 
Europa. Ea este pe o cale bună" — 
mi-a declarat dl. MAURICE BEAU
MONT, istoric reputat, membru al 
Academiei de științe morale și poli
tice, fost președinte al Institutului 
Franței, cel mai înalt for de cultură 
al țării.

„Colaborarea între popoarele noas
tre, ambele de. origine latină și care 
își nutresc de altfel multă simpatie 
reciprocă, trebuie întărită. înseși re
lațiile lor prietenești din trecut ple
dează în acest sens. Tradiții puter
nice, prietenie veche, latinitatea, po
litica lor de independență, iată atîția 
factori favorabili pentru continua 
lor apropiere și dezvoltarea colabo
rării.

Istoricii din Franța și România 
care se cunosc și se apreciază, cola- 
borînd, pot aduce contribuția lor 
efectivă la consolidarea relațiilor bi
laterale. Cunoscînd mai bine trecutul 
și istoria noastră, putem clădi mai 
trainic viitorul colaborării noastre. 
Doresc sincer să se dezvolte și mai 
mult relațiile și colaborarea dintre 
Franța și România".

într-o convorbire cu dl. FRANCOIS 
MISSOFFE, ministrul tineretului și 
sporturilor al Franței, despre posi
bilitățile lărgirii colaborării franco- 
române, domnia sa a salutat dez
voltarea schimburilor sportive fran
co-române, în ultimul an, cît și pers
pectivele pentru anul în curs.

Dl. Missoffe a relevat că aranja
mentul de cooperare între cele două 
țări, în domeniul tineretului și spor
turilor, semnat în iunie 1967 a stabi
lit cadrul acestei cooperări, dîndu-i 
o formă organizată. „Din partea 
Franței există o foarte mare dorință 
de dezvoltare a cooperării cu Ro
mânia. Noi, francezii, nu ne simțim 
străini cînd venim în țara dv. Dim
potrivă, ne simțim foarte aproape. 
Avem, de altfel, și un fel comun de 
a privi lucrurile, tocmai datorită ori
ginii și culturii latine".

— în calitatea dv. de ministru al 
tineretului, ce importanță atribuiți 
colaborării franco-române în acest 
domeniu ?

— Desigur, colaborarea dintre cele 
două țări poate îmbrățișa domeniile 
cele mai diferite. Schimburile de ti
neret sînt un asemenea domeniu. 
Avem sentimentul că în epoca ac
tuală multe lucruri se pot realiza 
prin apropierea tineretului din di
verse țări. Tineretul poate juca rolul 
unei punți morale între țări. Cu 
România, a subliniat în continuare 
dl. Missoffe, cu care nu am avut 
niciodată probleme litigioase, cred 
că se pot efectua schimburi fruc
tuoase pe linie de tineret. Mă gîn- 
desc la schimburi de lucru într-un 
cadru organizat, studenți sau tineri 
muncitori, care să învețe reciproc și 
nu la simple călătorii de vacanță.

Apropierea tineretului poate con
tribui, în foarte mare măsură, la o 
mai bună înțelegere între popoare. 
De aceea, noi acordăm o asemenea 
importantă schimburilor de tineret. 
Pot să vă asigur că din partea noas
tră există o foarte mare dorință pen
tru dezvoltarea și mai largă a cola
borării franco-române.

Vă rog să salutați, cu acest prilej, 
România, din partea mea ! Regret 
că nu pot veni să o vizitez acum. 
Dar sper să o revăd" — a încheiat 
dl. Missoffe.

RAPIDISTELE, CAMPIOANE
LA VOLEI Un sentiment curat 

de primăvara
(Urmare din pag. I)

„Noi sîntem comuniști și nu putem 
proceda în același fel (ca burghezia 
n. n.), nu putem lăsa ca istoria și 
timpul să aducă lumină. Noi sîntem 
aceia care avem datoria și sarcina 
să facem dreptate — și s-o facem as
tăzi", spunea secretarul general al 
partidului, făcîndu-se ecou al adevă
rului și impulsurilor nobile ale țării, 
în cuvîntarea sa rostită la adunarea 
activului de partid din Capitală.

Ca om tînăr și ca scriitor preocu
pat de a surprinde omul și umani
tatea în ceea ce are mai caracteristic, 
mai fundamental — reușind uneori, 
nereușind alteori — știind după mo
desta mea experiență totuși prețul 
adevărului, îmi exprim — alături de 
tinerii țării mele, și nu numai de ti
neri, ci de toți cei a căror conștiință 
e tînără și nealterată — totala ade
ziune la hotărîrile plenarei partidu
lui nostru, plenară care a restabilit 
adevărul . obiectiv despre Lucrețiu 
Pătrășcanu, Foriș și alți activiști ai 
partidului și ai țării, din perioada 
eroică a afirmării socialismului în 
România.

Această plenară, pe care o consider 
istorică prin semnificațiile ei și prin 
importanța ei morală, întărește și 
sporește încrederea maselor în partid, 
în adevăr, în dreptate.

Mă încearcă un sentiment curat, 
de primăvară, un dor de muncă dă
ruită, avînd ca scop împlinirea unor 
gînduri prin care să adaug ceva na
țiunii mele socialiste.

Mă încearcă un simț al răspunde
rii, o dorință de afirmare a realului, 
a bunului simț, a valorii ; iar ca tînăr 
intelectual, un sentiment de deplină 
siguranță și securitate a muncii mele 
și a colegilor mei, a muncii oneste, 
puse cu entuziasm în serviciul țării, 
pentru ridicarea prestigiului țării și 
a bunei ei stări morale și materiale.

Acum, în primăvara acestui an, 
vîntul curat al comunismului îl simt 
cum bate, semnul demnității și al 
răspunderii, pe care este dator să-l 
cultive orice cetățean al țării.

Asemenea muncitorului care, In- 
trind în schimbul de lucru, face cu
rățenia locului de muncă, aidoma lui, 
fac curat în jurul inimii mele, ca 
bătaia ei să se audă, să se audă.



ria prim pas
important
REVISTĂ PRESEI INTERNAȚIONALE PE MARGINEA ACOR
DULUI DINTRE R. D. VIETNAM Șl S.U.A. CU PRIVIRE LA 
ÎNCEPEREA CONVORBIRILOR OFICIALE
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f în opinia publică internațională, în 
rîndul factorilor politici de răspun
dere din toate țările a stîrnit un larg 
ecou declarația Ministerului Aface
rilor Externe al R.D. Vietnam cu 
privire la nivelul, locul si data con
vorbirilor oficiale dintre R.D. Viet
nam si Statele Unite. După cum se 
arată în declarație, „în fata tacticii 
de tărăgănare la care au recurs 
S.U.A., guvernul R.D. Vietnam este 
de părere că între Hanoi si Wa
shington ar trebui să înceapă ime
diat convorbiri oficiale". în acest 
sens, guvernul nord-vietnamez a nu
mit un reprezentant, „care să în
ceapă convorbiri oficiale cu repre
zentantul guvernului S.U.A., pentru 
a hotărî împreună cu partea ameri
cană încetarea necondiționată a rai
durilor de bombardament ameri
cane si a tuturor celorlalte acte de 
război întreprinse împotriva R.D. 
Vietnam si apoi să înceapă convor
biri despre alte probleme de interes 
pentru ambele părți". Totodată, gu
vernul R.D. Vietnam a salutat ho- 
tărîrea Franței de a oferi Parisul 
ca loc pentru convorbiri și a pro
pus ca aceste convorbiri să înceapă 
în jurul datei de 10 mai.

Așa cum s-a anunțat, președintele 
S.U.A. a declarat într-o conferință 
de presă că „data de 10 mai si ale
gerea Parisului ca loc de convorbiri 
sînt acceptabile pentru Statele U- 
nite".

Numeroase personalități politice de 
seamă, ziare și agenții de presă sa
lută declarația R.D. Vietnam care, 
după cum apreciază agenția France 
Presse, exprimă dorința Vietnamu
lui de nord de a se pune capăt ter
giversărilor și de a se începe convor
biri. „Această dorință — scrie agen
ția citată — este dezvăluită atît de 
fixarea unei date precise pentru con
vorbiri, cît și de anunțarea numelui 
șefului delegației nord-vietnameze". 
Este îndeosebi semnificativ — scrie 
ziarul „New York Times" — că Ha
noiul a făcut un gest pentru a lărgi 
convorbirile care ar putea să încea
pă la sfîrșitul săptămînii viitoare.

! Nord-vietnamezii au indicat că, după 
discuțiile cu privire la încetarea ne
condiționată a bombardamentelor, ei 
sînt gata să vorbească despre alte 
probleme interesînd cele două părți,

1 deschizînd astfel ușa convorbirilor 
cu privire la problemele de fond. 
Primăvara la Paris va avea un ca-

' racter cu totul special, toate speran
țele lumii fiind îndreptate spre con
vorbirile care urmează să se deschi
dă în acest oraș". Aflat într-o vizită 
oficială în Iran, primul ministru 
francez Georges Pompidou a decla
rat la posturile de televiziune din 
Teheran: „Vom face tot ceea ce ne 
stă în putință pentru a crea condiții
le necesare acestor convorbiri. 
Sperăm cu ardoare că convorbirile 
se vor încheia cu succes și că po
porul vietnamez va cunoaște în 
sfîrșit pacea după 30 de ani de su
ferințe și război".

într-o declarație oficială, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a 
spus : „Acordul intervenit între R.D. 
Vietnam și S.U.A. de a ține con
vorbiri preliminare la Paris, cu în
cepere de la 10 mai, va fi salutat cu 
satisfacție în întreaga lume. Sînt 
foarte mulțumit de această evoluție 
încurajatoare. Deși este doar un 
prim pas. este un pas neapărat ne
cesar și de importanță vitală". Amin- 
tore Fanfani, ministrul de externe 
al Italiei, și-a exprimat speranța că 
întîlnirile americano—nord-vietna- 
meze vor fi urmate în scurt timp de 
acțiunile necesare pentru restabili
rea păcii. Referindu-se la apropiata 
întîlnire de la Paris, un reprezen
tant al secretariatului de stat pen
tru Afacerile Externe al R. S. F. 
Iugoslavia a declarat agenției Ta- 
niug : „Sperăm că aceste convorbiri 
vor duce în scurtă vreme la înce
tarea bombardamentelor și a celor
lalte acte de război împotriva R. D.

agențiile de presă transmit:
Cu prilejul împlinirii a 91 

de ani de la cucerirea inde
pendenței de stat a României, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Londra, Vasile Pungan, a 
oferit sîmbătă seara în saloanele am
basadei o gală de filme românești, 
urmată de un cocteil. Ambasadorul 
a ținut o conferință despre semnifica
ția aniversării. Au participat numeroși 
cetățeni de origine română, stabiliți 
în Marea Britanie cu familiile lor.

Greva celor 30 OOO de mun
citori portuari din Chile 
continuă fără să se întrevadă perspec
tiva reglementării imediate a conflic
tului, care a opus pe greviștii admi
nistrației portuare. Greviștii cer ma
jorarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă.

Consiliul de Miniștri al R.P. 
Bulgaria a adoptat o hotărîre cu 
privire la unele măsuri imediate în 
vederea combaterii secetei îndelun
gate și a brumei care a căzut în 

Vietnam, ceea ce reprezintă o pre
misă indispensabilă pentru rezolva
rea politică a problemei vietnameze, 
asigurîndu-se astfel poporului viet- 
namez_ posibilitatea de a hotărî sin
gur, fără amestec din afară, asupra 
propriei soarte". Purtătorul de cuvînt 
al ministerului de externe al Japoniei 
a declarat că știrea alegerii Pari
sului este din cele mai îmbucură
toare și și-a exprimat speranța că 
cele două părți vor ajunge la un a- 
cord de pace. Alegerea Parisului este 
calificată drept „deosebit de opor
tună" și a fost primită în mod fa
vorabil la Ankara — scrie cores
pondentul A.F.P.

Iată și declarațiile a două persona
lități politice americane : „Gheața a 
fost spartă și primul pas a fost fă
cut" (senatorul Mike Mansfield) ; 
„Sîntem încîntați de acest prim semn 
de ușor progres" (senatorul Dirksen).

Ziarele și agențiile de presă sînt 
unanime în aprecierea că acordul 
dintre cele două țări constituie un 
moment politic deosebit de impor
tant. „Orice persoană rezonabilă din 
lume, indiferent de opiniile ei poli
tice sau de sentimentele ei naționale
— scrie ziarul englez „Daily Express"
— trebuie să se bucure de acordul 
intervenit". Ziarul „Le Figaro" scrie: 
„Acordul intervenit după schimbul 
de păreri pe care l-au avut la Vien
tiane reprezentanții americani și 
nord-vietnamezi pune capăt unei 
perioade de incertitudine care a du
rat cinci săptămîni. Pretutindeni în 
lume se exprimă satisfacția în le
gătură cu depășirea, în cele din 
urmă, a acestor prime dificultăți. 
Trebuie să reamintim că obiectul 
discuțiilor este limitat. Discuțiile vor 
fi fără îndoială dificile, însă ele vor 
constitui primul pas spre convor
biri reale, referitoare la fondul pro
blemei pe care o ridică lichidarea 
războiului și viitorul Vietnamului".

La rîndul său, ziarul „L’Humanită" 
scrie: „Perspectiva unei prime luări 
de contact nu poate decît să-i bucure 
pe cei care sprijină cauza dreaptă a 
poporului vietnamez. Acesta este un 
prim pas; dar, dacă pacea apare isca 
o promisiune, ea este încă departe:de 
a fi o certitudine. Oricare ar fi însă 
obstacolele, un fapt este sigur: viet
namezii au dovedit că nici o forță 
din lume nu este capabilă să-i înge
nuncheze. Mai devreme sau mai tîr- 
ziu, invadatorii vor trebui să se re
tragă din Vietnam și să lase poporul 
vietnamez să dispună de propria lui 
soartă".

într-un comentariu apărut în zia
rul „Nhan Dan" se precizează că la 
convorbirile de la Paris Vietnamul 
de nord își va menține integral po
zițiile anterioare cu privire la înce
tarea necondiționată a bombardamen
telor și a tuturor celorlalte acte de 
război întreprinse împotriva R. D. 
Vietnam. în articolul din „Nhan Dan" 
se arată că, în ceea ce privește re
glementarea problemei vietnameze, 
poziția poporului vietnamez este de
finită în declarația în patru puncte 
a guvernului R. D. Vietnam și în 
programul politic al Frontului Na
țional de Eliberare din Vietnamul de 
sud.

Popoarele iubitoare de pace așteap
tă acum din partea oficialităților a- 
mericane fapte concrete pentru solu
ționarea conflictului. în acest sens, 
presa internațională din aceste zile se 
face ecoul opiniei publice progre
siste de pretutindeni, care cere cu 
insistență încetarea neîntîrziată și de
finitivă a bombardamentelor asupra 
R. D. Vietnam, ca premisă indispen
sabilă pentru rezolvarea problemei 
vietnameze. S.U.A. pot dovedi într-un 
singur fel că doresc să ajungă la so
luționarea problemei vietnameze, și 
anume, punînd capăt necondiționat 
bombardamentelor și tuturor celorlal
te acte de război împotriva R. D. 
Vietnam.

Dumitru ȚINU

unele regiuni ale țării. Hotărîrea pre
vede folosirea rațională a apelor, pu
nerea în funcțiune a tuturor instala
țiilor de irigare pentru udarea cultu
rilor ziua și noaptea, construcția ra
pidă a unor surse de irigație, acor
darea de credite și fonduri suplimen
tare pentru forarea unor puțuri, in
stalații de pompare și bazine de ali
mentare cu apă.

A început prima întîlnire 
latino-americană a tineretu
lui muncitor la Universitatea na
țională din Montevideo. Participanții, 
reprezentanți ai tinerilor muncitori din 
numeroase țări ale Americii Latine, 
au fost salutați de Francisc Le Gal, 
secretar general al Federației mon
diale a tineretului democrat.

După ședința festivă, lucrările în- 
tîlnirii continuă în comisii, care ur
mează să elaboreze documente refe
ritoare la Carta drepturilor tineretu
lui muncitor, la problema solidarității 
și unității tinerilor muncitori latino- 
americani.

Ambasadorul român 
în Tunisia și-a prezentat 
scrisorile de acreditare

ALGER 4 (Agerpres). — Nicolae 
Sipoș, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Socia
liste România în Republica Tuni
siană, a prezentat la 3 mai scrisori
le de acreditare președintelui Ha
bib Burghiba.

La solemnitate a asistat Habib 
Burghiba jr., secretar de stat pen
tru afacerile externe al Republicii

=1 programul P. S. I. U. P.
PENTRU ALEGERILE GENERALE

ROMA 4. — Corespondentul A- 
gerpres, N. Puicea, transmite: La 
sediul Asociației presei străine din 
Roma, Tullio Vecchietti, secretarul 
Partidului Socialist Italian al Uni
tății Proletare, a făcut o amplă 
prezentare a programului P.S.I.U.P. 
în vederea alegerilor politice ge
nerale de la 19 mai. între altele, 
vorbitorul a arătat că transforma
rea societății italiene trebuie să 
aibă la bază o nouă legislație care 
să apere drepturile oamenilor 
muncii. în acest sens, P.S.I.U.P. se 
pronunță pentru restructurarea ad
ministrației publice, spre a se da 
posibilități mai largi de acțiune 
organelor locale regionale, pentru 
extinderea dreptului de vot la ale
gerile parlamentare și administra
tive. Printre obiectivele bătăliei 
politice generale desfășurate de

MANIFESTĂRI CONSACRATE 
ANIVERSĂRII 

LUI KARL MARX
' BERLIN 4. — Corespondentul A- 

gerpres,. Șt. Deju, trans.mi.te: Intre 
2 și 4 mai, în Sala Congreselor din 
Berlin s-au desfășurat lucrările se
siunii științifice a C.C. al P.S.U.G. 
consacrate aniversării a 150 de ani 
de la nașterea lui Karl Marx. La 
sesiune au participat reprezentanții 
a 55 de partide comuniste și mun
citorești, precum și ai unor partide 
democratice și socialiste. Din partea 
Partidului Comunist Român a luat 
parte o delegație condusă de Barbu 
Zăharescu, membru al C.C. al 
P.C.R.

Walter Ulbricht, prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., a prezentat re
feratul „însemnătatea și forța vi

Vizita delegației 
cehoslovace 
la Moscova

MOSCOVA 4 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.C.U.S. și guver
nului sovietic o delegație ceho
slovacă din care fac parte A. Dub- 
cek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
J. Smrkovsky, președintele Adună
rii Naționale, O. Cernik, președin
tele guvernului, și V. Bilak, prim- 
secretar al C.C. al P.C. din Slova
cia, face o scurtă vizită de priete
nie la Moscova. Cu acest prilej, au 
avut loc convorbiri între delegația 
cehoslovacă și conducători de 
partid și de stat sovietici. Comuni
catul referitor la aceste convorbiri 
urmează a fi publicat la 5 mai.

în apropierea orașului italian Toscana au fost descoperite recent capa
cele unor sarcofage etrusce

Tunisiene și Tahar Braham, șeful 
protocolului Președinției. Ambasa
dorul român a fost însoțit de mem
brii ambasadei.

După ceremonia prezentării scri
sorilor de acreditare, între preșe
dintele Republicii Tunisiene și am
basadorul Republicii Socialiste Ro
mânia a avut loc o convorbire care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cor
dială.

P.S.I.U.P., Vecchietti a menționat 
o nouă politică economică, reforma 
agriculturii, creșterea salariilor și 
a puterii de cumpărare, folosirea 
deplină a brațelor de muncă, re
forma asistenței sociale și altele, 

în problemele externe, secreta
rul P.S.I.U.P. a subliniat necesita
tea intensificării acțiunilor împo
triva politicii de agresiune impe
rialistă în întreaga lume și a apă
rării cu fermitate a păcii și de
mocrației. El a menționat, de ase
menea, că Italia trebuie să pără
sească N.A.T.O.

în ce privește colaborarea cu co
muniștii și acordul electoral în
cheiat între cele două partide, Vec
chietti a spus că discuțiile se poar
tă în spiritul realizării unității, 
deși se înregistrează dezacorduri 
în diferite probleme.

tală a , învățăturii lui Karl Marx 
pentru, epoca noastră".'

în discuțiile care au urmat au 
vorbit numeroși reprezentanți ai 
partidelor participante la sesiune. 
Gheorghe Surpat, de la Institutul 
pentru științe istorice și social-po- 
litice de pe lîngă C.C. al P.C.R., a 
vorbit despre clasa muncitoare ro
mână și internaționalismul pro
letar.

HANOI 4 (Agerpres). — Biroul 
Politic al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam a dat pu
blicității o hotărîre cu privire la 
organizarea sărbătoririi în R. D. 
Vietnam a celei de-a 150-a aniver
sări a nașterii lui Karl Marx. Adu- 
cînd un omagiu contribuției lui 
Marx la lupta revoluționară a oa
menilor muncii din întreaga lume 
și scoțînd în evidență succesele ob
ținute de revoluția vietnameză prin 
aplicarea în practică a principiilor 
marxism-leninismului la condițiile 
concrete din Vietnam, hotărîrea tra
sează sarcinile în vederea sărbăto
ririi aceștei aniversări.

TRIER 4 (Agerpres). — în loca
litatea Trier, unde s-a născut Karl 
Marx, Willy Brandt, președintele 
P.S.D.G. și ministru al afacerilor 
externe al R.F. a Germaniei a inau
gurat sîmbătă după-amiază o casă 
memorială. Cu prilejul aniversării 
a 150 de ani de la nașterea înte
meietorului socialismului științific, 
fundația „Friedrich-Ebert" a orga
nizat, în casa în care s-a născut 
Karl Marx. o expoziție permanentă 
care înfățișează diferite momente 
din activitatea politică a lui Marx, 
munca desfășurată de acesta pen
tru elaborarea lucrării sale „Capi
talul".

Ziua 
presei sovietice

CORESPONDENȚA DIN MOSCOVA DE LA SILVIU PODI NA

In urmă cu 56 de 
ani, la 5 mai 1912, a 
apărut primul număr al 
zirului „Pravda". Ziua 
de 5 mai este sărbă
torită în U.R.S.S. ca 
ziua presei sovietice.

In prezent apar în 
Uniunea Sovietică 8 000 
de ziare ți peste 4 300 
de reviste. In fiecare 
zi se tipăresc 3,5 mili
oane cărți ți broțuii ți 
5,4 milioane exemplare 
de reviste, 68 milioane 
exemplare de ziare. Ti
rajul ziarelor a crescut 
în comparație cu anul 
1913 de peste 30 de 
ori. Astăzi numai tira
jul „Pravdei" este de 
două ori mai mare de
cît tirajul tuturor ziare
lor Rusiei prerevoluțio- 
nare. La fiecare sută 
de locuitori revin peste 
50 de exemplare de 
ziare. Față, de anul 
1922, numărul reviste
lor a crescut de peste 
patru ori, iar tirajul lor 
anual de peste 120 de 
ori. Sînt cifre care re
levă elocvent dezvolta
rea presei sovietice, 
popularitatea ei în rîn- 
durile zecilor de mili
oane de cititori ai sui.

Calea străbătută de 
presa sovietică este in
separabil legată de 
munca ți lupta desfășu
rate de poporul sovie
tic, sub Conducerea 
P.C.U.S., de marile 
transformări înnoitoare 
petrecute în Uniunea 
Sovietică de la națte- 
rei ei ți pînă în zilele 
noastre. Cu prilejul a- 
cestei aniversări, la Ex
poziția realizărilor eco
nomiei naționale a 
U.R.S.S. se deschide 
pavilionul „Presa sovie
tică". La Moscova, în 
capitalele republicilor 
unionale ți în celelalte 
orașe au loc adunări 
festive ale ziariștilor, 
tipografilor, corespon
denților voluntari și di- 
fuzorilor presei.

In prezent, cînd po
poarele U.R.S.S. sînt 
angajate în transpune
rea în viață a sarcinilor 
construcției comuniste 
stabilite de Congresul 
al XXIII-lea al P.C.U.S., 
presa sovietică îți în
dreaptă eforturile spre 
mobilizarea forțelor ță
rii la creșterea ritmului 
construcției economice, 
la dezvoltarea conti

Ziarul vest-german „Die Well" a publicat această fotografie din Rhode
sia cu următoarea explicație : stăpîn-alb, muncitori negri
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BANGUI 4 (Agerpres). — în ca
pitala Republicii Africii Centrale 
se află în vizită secretarul gene
ral al Organizației comune afri
cană și malgașe (O.C.A.M.), Fililu 
Cane. Africa Centrală este cea de-a 
treia țară, după Congo (Kinshasa) 
și Ruanda, pe care o vizitează se
cretarul general al O.C.A.M. El ur
mează, de asemenea, să plece în 
Ciad și Gabon.

într-un interviu acordat postului 
de radio Bangui, secretarul gene
ral al O.C.A.M. a subliniat că sco
pul principal. al turneului său în
tr-o serie de țări africane membre 
ale O.C.A.M. îl constituie exami
narea cu oficialitățile acestora a 
problemelor legate de reînnoirea 
Convenției de la Yaounde referi
toare la asocierea celor 18 țări a- 
fricane la Comunitatea Economică

La Praga a avut loc o șe
dință a comisiei mixte de co
laborare industrială și tehnică 
între Uniunea economică belgiano- 
luxemburgheză și Cehoslovacia. A 
fost semnat un program de lucru, 
care va permite adîncirea relațiilor 
industriale și tehnice între întreprin
derile țărilor semnatare. Documentul 
prevede, în primul rînd, adîncirea co
laborării în domeniul construcțiilor de 
mașini, electrotehnicii și chimiei.

La centru! de cultură al ti
neretului din Ciamart, oraș 
din regiunea pariziană, Valentin Li- 
patti, ambasadorul Republicii Socia
liste România la UNESCO, a ținut 
conferința „România și realizările ei“. 
A fost apoi prezentat un film docu
mentar despre opera pictorului Pal- 
lady.

Convenția consulară dintre 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A., 
semnată la Moscova la 1 iunie 1964, 
a fost ratificată de către Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. (A- 
genția TASS).

Un acord comercial și de 
plăți între R.P. Chineză și 
R.P. Ungară pe anul 1968 a fost 
semnat la Pekin. (Agenția China 
Nouă). 

nuă a științei ți cultu
rii, la ridicarea nivelu
lui de trai al maselor.

O preocupare de zi 
cu zi a presei, radiou
lui ți televiziunii sovie
tice este ridicarea efi
cienței producției so
ciale, intensificarea pro
gresului tehnico-științi- 
fic — sarcină principa
lă pentru crearea bazei 
tehnico-materiale a co
munismului. Ziarele a- 
nalizează și generalizea
ză experiența pozitivă 
acumulată în diferitele 
domenii ale activității 
constructive, sprijină a- 
bordarea și rezolvarea 
științifică a noilor fe
nomene economice, 
popularizează larg în
treprinderile ți colecti
vele fruntașe. In pagi
nile presei îți găsesc un 
spațiu amplu scrisorile 
primite de la cititori pe 
cele mai variate proble
me, sînt oglindite eve
nimentele vieții interne 
ți de peste hotare, este 
prezentată p o z iți a 
U.R.S.S. în problemele 
actuale ale vieții inter
naționale, ale luptei 
pentru cauza socialis
mului ți păcii în lume.

Europeană. După cum se știe, ter
menul convenției expiră în anul 
viitor. Potrivit declarației lui Cane, 
elaborarea unui nou acord de aso
ciere a țărilor africane la Piața 
comună trebuie să garanteze piețe 
de desfacere pentru produsele a- 
cestor țări, precum și prețuri sta
bile la mărfurile lor.

Țările africane membre asociate 
la Piața comună, a subliniat Cane, 
nu sînt satisfăcute de rezultatele 
convenției de ia Yaounde. în acest 
sens, el a arătat că volumul schim
burilor comerciale dintre țările A- 
mericii Latine și cei șase a crescut 
în perioada aplicării Convenției de 
la Yaounde cu 6 la sută, în timp 
ce comerțul țărilor Pieței comune 
cu partenerii lor africani asociați 
a cunoscut un spor doai' de 4 la 
sută.

In cadrul cooperării în do
meniul forței de muncă din
tre Ungaria și R.D. Germană, 
în acest au urmează să plece în R.D. 
Germană 4 500—4 600 de tineri un
guri. Anunțînd aceasta în cadrul unei 
conferințe de presă adjunctul minis
trului muncii a menționat că pînă în 
prezent aproximativ 3 300 de tineri au 
plecat deja în R.D. Germană. în ur
mătorii ani vor lucra sau vor studia 
în unele țări socialiste aproximativ 
12 500—15 000 tineri unguri.

Șomajul în rîndul tineretu
lui de culoare din S.U.A. 
crește continuu. în 1967, fiecare 
al patrulea tînăr de culoare din S.U.A. 
nu a avut de lucru. în comparație 
cu albii, procentul celor cu salarii 
mici este de trei ori mai mare în rîn
dul populației de culoare, se arată 
în raportul cu privire la folosirea 
brațelor de muncă prezentat de mi
nistrul muncii al S.U.A.
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in fața Curții cu Jurați din | 
Hamburg a început procesul inten- H 
tat lui Wilhelm Rosenbaum, fost ofi- R 
țer superior al Gestapoului. El este | 
acuzat de uciderea a peste 200 de 
persoane în timpul ocupației vremel- | 
nice de către naziști a Poloniei. Cu | 
prilejul procesului, care va dura pa- 
tru luni, vor fi audiate în calitate de tj 
martori 125 de persoane. H

BRAZILIA

Utilizarea 
resurselor 
subsolului 
In folosul' 
țării

La~ capătul a trei ani de ex
plorări, Institutul de cercetări 
radioactive din statul Minas Ge
rais a anunțat descoperirea în 
zona Araxa a unui mare depozit 
mineral, care, alături de alte e- 
lemente, conține uraniu în pro
porție de circa 500 grame la o 
tonă. Referindu-se la importanța 
acestei descoperiri, profesorul 
Luis de Oliveira Castro, vice
președinte al institutului, a a- 
firmat că ea „poate să revolu
ționeze întregul studiu al mine
ralelor strategice, intim legate 
de cercetările tehnologice". Ză- 
cămîntul din Araxa este cea mai 
însemnată rezervă de uraniu a 
Braziliei cunoscută pînă în mo
mentul de față. Un raport amă
nunțit asupra noii descoperiri 
urmează să fie prezentat guver
nului.

In prezent, cele trei reactoare 
de cercetări existente în Brazi
lia (două străine, la Sao Paulo 
și Belo Horizonte, și unul de 
fabricație națională la Rto de 
Janeiro) utilizează uraniu înno
bilat provenit din Statele Unite 
și supus controlului periodic din 
partea furnizorului. Dacă în
tr-un reactor se constată țipsa

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 
DE LA VASILE OISJS

unui gram de uraniu se proce
dează imediat la investigarea 
dispariției. In acest fel. conven
țiile în vigoare împiedică orice 
inițiativă în materie de cerce
tări tehnologice. Deși brazilienii 
extrag de mai mult timp canti
tăți apreciabile de toriu din ni
sipurile monazitice, prezente în 
mai multe regiuni ale țării, ine
xistența de reactoare pentru a- 
cest element radioactiv și, în
deosebi .preponderența interese

zi ..lor străine au ■ făcut ca mine- 
■ rguL șă fie 'deportat în Statele 

'Unite la prețul de 30 dolari tona.
Actualul guvern și-a afirmat 

în repetate ocazii intenția de a 
dezvolta multilateral sectorul 
energiei nucleare în conformi
tate cu interesele naționale de 
progres economic și tehnic. 
Pînă acum, această politică s-a 
concretizat în elaborarea de 
către specialiștii brazilieni de 
studii și proiecte privind pro
ducerea pe scară largă de ra- 
dioizotopi și utilizarea acestora 
în medicină, în agricultură, in 
procesul de conservare a r-fi- 
mentelor și pentru desalinițăreă 
apei oceanului în zonele fțride 
din apropierea litoralului. '■ în 
special în nord-est. Concomi
tent avansează proiectele pri
vind construirea de centrale 
atomoelectrice. care vor spori 
substanțial capacitatea energe
tică a țării. Zilele trecute s-a 
anunțat oficial că, în baza unui 
proiect elaborat de comisia na
țională pentru energia atomică, 
împreună cu „Electrobaras". în 
regiunea centru-sud va fi in
stalată prima uzină atomoelec- 
țrică din Brazilia, urmînd ca, 
în anul 1971, aceasta să funcțio
neze cu întreaga capacitate.

Presa publică opinii ale sa- 
vanților brazilieni despre enor
mele avantaje ce ar decurge 
din folosirea în viitor a ener
giei atomice în scopuri pașnice, 
pentru dezvoltarea economiei 
naționale.

Personalități de seamă sus
țin ca noul zăcămînt să nu mai 
fie exploatat în folosul S.U.A. 
Întreaga cantitate de uraniu să 
fie folosită pentru dezvoltarea 
tării.

ÎN CONSILIUL

DE SECURITATE
NEW YORK 4 (Agerpres). — Con

siliul de Securitate al O.N.U. a au
diat vineri după-amiază pe prima
rul părții arabe a Ierusalimului, 
Rouhi El-Khatib, venit special la 
New York pentru a depune măr
turii în legătură cu ceea ce a de
numit „domnia fricii și terorii", im
pusă de trupele izraeliene din pri
mele ore ale ocupației, fapt ce a 
făcut pe mulți locuitori ai orașului 
să-și părăsească locuințele. Luînd 
cuvîntul în continuarea dezbateri
lor cu privire la plîngerea Iordaniei 
împotriva parăzii militare izraelie
ne de la 2 mai în Ierusalim, repre
zentantul Ungariei a declarat că 
pacea în Orientul Apropiat nu va 
putea fi restabilită decît în ziua 
cînd Izraelul își va retrage trupele 
din teritoriile arabe ocupate ilegal. 
Reprezentantul Izraelului a contes
tat calitatea de primar ales a lui 
Khatib și mărturiile acestuia, decla- 
rînd că el ar fi fost numit de guver
nul iordanian. La rîndul său repre
zentantul Iordaniei, folosindu-se de 
dreptul la replică, a respins acuza
țiile reprezentantului izraelian.

Consiliul de Securitate și-a amî- 
nat dezbaterile în această problemă 
pînă luni la ora 15,00 G.M.T.
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