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de partid și de stat a Republicii Socialiste Romania

RAGĂ A PRIMIT CU MULTĂ CĂLDURĂ
DELEGAȚIA ROMĂNĂ CONDUSĂ 

DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEÂUȘESCU
Joi dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Praga, delegația română de partid și de stat condusă de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, care va face o vizită în Republica Socialistă Cehoslovacă, 

la invitația președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace și a Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.Cu acest prilej, va fi semnat noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă.Din delegație fac parte tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent a?. C.G. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., ministrul afacerilor externe, Ion Obradovici, ambasadorul României în Cehoslovacia.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, delegația a fost salutată de tovarășii Alexandru Bîrlădeanu, Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mi- zil, Ilie Verdeț, de membri și membri supleanți ai Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., secretari ai C.C. al P.C.R., vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului de Miniștri, membri ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, conducători ai instituțiilor centrale și organizațiilor obștești, generali, ziariști români și corespondenți ai presei străine.Au fost de față șefi al misiunilor diplomatice acreditați la București, precum și Karel Komarek, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R.S. Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei.La plecare, membrii delegației au fost salutați călduros de un mare număr de cetățeni ai Capitalei. Pionieri le-au oferit flori.
Sosirea la PragaPRAGA 15. — Trimișii speciali Agerpres, Romulus Căplescu și Eugen Ionescu, transmit: Praga, capitala Cehoslovaciei frățești, a în- tîmpinat joi, în mod sărbătoresc, cu deosebit entuziasm oaspeți dragi — delegația de partid și de stat a Republicii Socialiste Româ

PRAGA 15 (Agerpres). — La Hradul din Praga au început joi la ora 11,00 convorbirile oficiale dintre delegațiile de partid și de stat ale Republicii Socialiste România Socialiste Ceho-și Republicii slovace.La convorbiri mână participă din partea ro- tovarășii : Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C, al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor, Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat, Virgil Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al' C.C. al P.C.R., Gheorghe Stoica, membru supleant al Comitetului Executiv

La sosire pe aeroportul din Pragania, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, care, la invitația președintelui Republicii Socialiste Cehoslovace și a Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia, face o vizită în această țară.
Cuvintarea președintelui 

Ludvik SvobodaScumpe tovarășe Ceaușescu,Scumpe tovarășe Maurer,Dragi prieteni români,Vă urez un sincer și cordial bun venit în capitala republicii noastre.Sîntem bucuroși că ați venit la noi în perioada actuală, cînd întreaga noastră țară clocotește de o mișcare activă și optimistă. Popoarele ceh și slovac se străduiesc în mod sincer și mai hotărît decît oricînd să ducă orînduirea lor socialistă spre deplina afirmare a principiilor democrației și umanismului. Această cale de renaștere a societății noastre socialiste — inspirată și condusă de partidul comunist — este un răspuns vital necesar față de cerințele actuale ale țării noastre, este o continuare istorică a tradițiilor democratice ale popoarelor noastre. Scopul eforturilor noastre este de a asigura oamenilor bucurie și satisfacție deplină în viață și de pe urma roadelor muncii lor.Sîntem ferm convinși că procesul de renaștere este în deplină concordanță cu principiile internaționalismului socialist și este strîns legat de hotărîrea noastră de a întări și pe mai departe legăturile de prietenie, alianță și colaborare cu țările comunității socialiste. In acest spirit vrem să dezvoltăm și relațiile dintre
(Continuare în pag. a V-a)

al C.C. al P.C.R., membru al Consiliului de Stat, Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe, Ion Obradovici, ambasadorul Republicii Socialiste România la Praga.Din partea cehoslovacă la convorbiri participă tovarășii: Ludvik Svoboda, președintele Republicii Alexander al C.C. al membru alSocialiste Cehoslovace, Dubcek, prim-secretar P.C.C., Oldrich Cernik, Prezidiului C.C. al P.C.C. și președintele guvernului cehoslovac, Frantisek Kriegel, membru al Prezidiului C.C. al P.C.C. și președintele C.C. al Frontului național, Ondrei Klokocz, membru al C.C. al P.C.C., membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia și președintele Consiliului Național Slovac, Cest- mir Cisar, secretar al C.C ai P.C.C. și președintele Consiliului Național Ceh, Jiri Hajek, ministrul afacerilor externe, și Karel Kurka, ambasadorul Cehoslovaciei la București. Convorbirile au continuat și în cursul după-amiezii.Convorbirile s-au desfășurat în- tr-o atmosferă de cordialitate, prietenie și înțelegere reciprocă.

Cu mult înaintea sosirii înalților oaspeți, pe magistrala care unește centrul orașului cu aeroportul, precum și pe străzile învecinate, pavoazate în mod festiv cu drapelele de stat ale celor două țări, zeci și zeci de mii de cetățeni s-au adunat pentru a-și exprima bucuria
Cuvintarea președintelui 

Nicolae CeaușescuStimate tovarășe Svoboda,Stimate tovarășe Dubcek,Stimate tovarășe Cernik,Dragi tovarăși, prieteni,în numele delegației române de partid și de stat, doresc să vă mulțumesc în modul cel mai cordial pentru invitația de a vizita Republica Socialistă Cehoslovacă, pentru calda ospitalitate cu care ne-ați întîm- pinat, pentru frumoasele cuvinte rostite aici la adresa României socialiste, a prieteniei de nezdruncinat care leagă partidele, statele și popoarele noastre.Sosind pe pămîntul ospitalier al țării dumneavoastră, aducem cu noi mesajul sentimentelor de profundă prietenie, stimă și solidaritate ce le nutresc comuniștii și întregul popor român față de popoarele ceh și slovac, față de partidul lor comunist, precum și urarea frățească, pornită din adîncul inimii, ca transformările înnoitoare și vasta activițate politică ce se desfășoară în prezent în Cehoslovacia să ducă la noi succese în opera de edificare a societății socialiste.Partidul nostru și întregul popor român au urmărit și urmăresc cu caldă simpatie eforturile Partidului Co-
(Continuare în pag. a V-a)

Recepție oferită

de președintele Ludvik Svoboda
Președintele Republicii Socialiste Cehoslovace, Ludvik Svoboda, a oferit seara în saloanele Hradului din Praga o recepție în cinstea delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România condusă de tovarășul Nicolae 

Azi, 16 august, în jurul orei 14,15, posturile 
noastre de radio și televiziune vor transmite de 
la uzinele Avia din Praga mitingul organizat cu 
prilejul vizitei în Republica Socialistă Ceho
slovacă a delegației de partid și de stat a Repu
blicii Socialiste România, condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. De asemenea, în jurul orei 
18,30, va fi transmisă de la Praga conferința de 
presă organizată cu același prilej.

de a avea în mijlocul lor pe solii poporului frate român, a căror vizită adaugă o nouă piatră la edificiul trainicei prietenii româno-ce- hoslovace. O atmosferă sărbătorească domnește și pe aeroportul
(Continuare în pag. a V-a)

Ceaușescu. La recepție au participat conducători de partid și de stat cehoslovaci, în frunte cu tovarășul Alexander Dubcek.Recepția s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, cordială.

sub semnul 
exigențelor 
municipale
Un oraș nu e numai un con

glomerat de clădiri, oricît de 
impresionante prin dimensiuni 
sau frumusețe. Un oraș în
seamnă un anume stil ți un 
anume climat de civilizație. 
Pe acest plan, fără îndoială că 
Aradul Iți îndreptățește heral
dica sa municipală. De la pri
mii pași pe străzile sale, trans
formate de explozia vegetală a 
anotimpului, de la prima raită 
prin magazinele sale amenajate 
cu un expresiv bun gust, de la 
primul contact cu locuitorii 
orașului, fie la locul de muncă, 
fie la teatru, fie pe stradă, te 
simți într-o citadelă modernă, 
cu o pulsație plină de dina
mism fi, mai ales, cu o patină 
de cultură urbană (prin cultură 
înțelegînd (n special stilul re
lațiilor umane) care-l conferă 
un farmec aparte.Stnt o mie ți una de detalii 
simple, cotidiene, aparent ba
nale : e vorba, bunăoară, de 
acea eleganță sobră, decentă și, 
totodată, de un relevant simț al 
frumosului, care face din pri
veliștea străzii (mai ales la 
orele după amiezii) o reală în- 
cîntare; e vorba ți de acea 
comportare plină de bunăvoință 
ți serviabilitate pe care o re
marci în multe locuri ale con
tactului cu publicul (fără în
doială că aici, ca și în alte pri
vințe, există și excepții); e 
vorba, poate, de însăși maniera 
plină de ingenuă seriozitate cu 
care se amestecă în preocupă
rile .arădenilor cele mai. ele
vate probleme cu pasiunea 
omniprezentă (și proverbială) 
pentru fotbal (mai ales' acum, 
cînd orașul are două echipe 
în A). Tonul (citește: climatul 
civilizat) face muzica...

De altminteri, noua condiție 
municipală nu e decît consfin
țirea firească a însemnătății și 
destoiniciei unei așezări ce se 
înscrie printre cele mai. mari 
și mai viguroase centre indus
triale ale țării (peste 120 000 de 
locuitori, întreprinderi de talia 
Uzinei de vagoane, „Strungu
lui", Uzinelor textile Arad, „Te- 
bei" etc).

— Nu există eveniment de 
seamă în istoria națiunii ro
mâne, a Transilvaniei îndeo
sebi — îmi spunea Ovidiu Ola- riu, tînărul și energicul direc
tor al Muzeului din localitate, 
călăuzindu-mă prin sălile pline 
de mărturii elocvente și emoțio
nante ■— în care Aradul să nu 
fi jucat un rol cît de cît însem
nat. De la înverșunata împotri
vire din 1241 a arădenilor în 
fața tăvălugului invaziei tătare

Victor BÎRLĂDEANU
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Tematică bogată, ilustrație în culori I 

48 de pagini!

Condiția reușitei 
in stabilirea corectă 

a raportului 
muncă —salariu

Ing. Alexandru PANAIT 
director în Ministerul Industriei Ușoare

Noul sistem de salarizare elaborat de partid și guvern — care în esență urmărește să asigure o legătură organică, nemijlocită, între retribuirea fiecărui salariat și aportul său concret, efectiv la munca societății — a început să fie experimentat eșalonat, începînd de la 1 iunie a.c., într-un număr de întreprinderi și ramuri ale economiei naționale, între care și în industria ușoară. Experimentarea a început în 10 întreprinderi din principalele subramuri de producție ale industriei ușoare și ea a fost temeinic pregătită pentru a se verifica soluțiile preconizate și a se desprinde concluzii și măsuri judicioase, realiste, pentru etapa ulterioară — după 1 noiembrie a.c. — cînd noul sistem de salarizare urmează să fie generalizat în toate întreprinderile din cadrul ministerului nostru. Experimentarea are loc concomitent cu majorarea salariilor, potrivit prevederilor Hotărîrii plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie 1967.O primă trăsătură distinctivă a noului sistem de salarizare este că el asigură creșterea ponderii salariului tarifar, ca element determinant al cîștigului oamenilor, de la 70—75 la sută la circa 90 la sută din salariul total. Aceasta permite o mai bună stabilitate a veniturilor muncitorilor și personalului tehnic-ad- ministrativ, un echilibru mai cert ți mai exact al cîștigurilor. Pentru muncitori, au fost prevăzute patru rețele tarifare noi, specifice industriilor textile, pielărie-încălțăminte, tăbăcărie-prelucrarea cauciucului și sticlă-ceramică fină. Spre deosebire de vechiul sistem de salarizare, s-a introdus o diferențiere a salariilor, în cadrul aceleiași categorii tarifare sau funcții, pe trei trepte de salarizare la muncitori, respectiv pe 6 gradații la personalul tehnic-admi- nistrativ, în raport cu calitatea lucrărilor efectuate, inițiativa și operativitatea în muncă. Diferențierea a- ceasta are Ca scop stimularea eforturilor oamenilor pentru ridicarea pregătirii profesionale, pentru perfecționarea calificării, pentru creșterea eficienței activității economice.Salariile tarifare noi ale muncitorilor din întreprinderile în experimentare cuprind în ele și adaosurile variabile — acord și premii — precum și creșterea de salarii prevăzută de Hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din octombrie anul trecut, care pentru țamura noastră este în medie de 11.8 la sută (la aceasta se adaugă majorarea salariilor mici, de 2,6 la sută, acordată în anul 1967).în scopul atragerii salariaților 

spre locuri de muncă cu condiții mai dificile, la care asigurarea cu forță de muncă se face cu greutate, s-au acordat salarii majorate cu 5—10 la sută față de salariile prevăzute în rețelele tarifare de bază. Asemenea majorări s-au aprobat pentru anumite puncte de lucru din întreprinderile de pielărie, cauciuc-masa plastice și sticlă-ceramică fină.în ceea ce privește salariile tarifare ale personalului tehnic-admi- nistrativ, acestea au fost stabilite pe 42 clase de salarizare, rezultînd o diminuare a diferenței ce exista înainte între salariile cele mai mari șl cele mai mici practicate în întreprinderi. Salariile introduse au fost determinate în așa fel, îneît la majoritatea funcțiilor să se asigure la gradația . a treia nivelul salariilor medii' actuale, plus cota medie de majorare prevăzută. Astfel, un maistru țesător, care deservește 300 de războaie, a realizat în luna mai 1968 un salariu total de 1850 lei (salariul tarifar de încadrare de 1425 lei șl un premiu de 425 lei). Iar în luna iunie — după aplicarea noului sistem de salarizare — a primit un salariu de 2 100 lei, cu 13,5 la sută mal mult ca în luna precedentă. în mod corespunzător s-au calculat salariile tehnicienilor, inginerilor și celorlalte categorii de personal din unități.Deși nu au trecut dectt două luni și ceva de la începerea experimentării, s-au desprins de pe acum anu- țpite concluzii în legătură cu aplicarea noului sistem de salarizare. O primă concluzie este că introducerea noilor rețele tarifare a permis atingerea obiectivului prevăzut privind creșterea însemnată a ponderii salariului tarifar al muncitorilor în salariul lor total. Cu toate acestea, a rezultat că în unele sectoare — pielărie, cauciuc și sticlă-ceramică fină — noile rețele tarifare prevăd nivele de salarizare mai scăzute, care nu asigură în toate cazurile realizarea salariului total din perioadele anterioare și creșterea prevăzută de hotărîre. Pentru a elimina acest neajuns, întreprinderile au fost nevoite să încadreze marea majoritate a muncitorilor în treapta maximă, iar în unele cazuri să se acorde majorarea nivelelor din rețele cu încă 5—10 la sută, posibilitate prevăzută de altfel de actele normative care stabilesc condițiile experimentării. La fabrica de pii’ărie șl încălțăminte „Dîmbovița", de pildă, 
(Continuare în pag. a IlI-a)



Accidentele de circulație au devenit în ultimul timp un adevărat pericol social, un flagel. Statisticile internaționale sînt de-a dreptul surprinzătoare și alarmante. De altfel, fapt regretabil, numărul accidentelor este în creștere și în țara noastră. S-ar părea că omul modern aduce în mod voit din ce în ce mai multe Jertfe „zeului cu patru roți', că accidentele de circulație s-au transformat într-un fenomen absolut și inevitabil, că fără ele viața secolului XX este de neconceput, după cum este de neconceput viața fără automobil. Reprezintă oare acest „fenomen' o fatalitate ? E cu putință ca a- ceastă umbră a morții să nu mai poată fi alungată de pe fundalul vieții ? Specialiștii în materie sînt 
de părere că perpetuarea acciden
telor poate șl trebuie să fie 
curmată, că este în puterile oame
nilor să combată această calami
tate. Dar cum ? Ce trebuie făcut pentru a bara drumul accidentelor?Iată întrebări la care ne-a răspuns, în cadrul unei recente convorbiri, tovarășul locotenent colonel VICTOR BEDA, adjunct al 
șefului Direcției circulației din Inspectoratul General al Miliției.— E de prisos să mai spun că în ultima vreme la noi circulația cunoaște intensități maxime. De exemplu, dacă printr-un punct foarte a- glomerat treceau în 1967, într-o anumită unitate de timp, sute de autovehicule, în acest an, prin același punct trec mii de autovehicule, de la turismele cu capacitatea cea mai redusă la autocamioane și autobasculante de mare tonaj. Firește, într-un asemenea mediu rutier. într-un asemenea context se cer o măiestrie sporită în conducere, atentie, disciplină pe traseu, respectarea fără șovăire a regulilor de circulație, chiar și a celor ce par mai mărunte și lipsite de importantă. în caz contrar, și din nefericire aceste cazuri contrare sînt tot mai frecvente, se produc catastrofe regretabile. Ispita de „a lua" cu 120 km la oră o curbă periculoasă, de a sorbi „din fugă"

în loc de sirop un șpriț sau un coniac „mare" ori „mic", de a-i „pierde" pe drum pe cei „cuminți" a costat în primele 6 luni ale acestui an nenumărate vieți, cu 25 la sută mai multe decît în aceeași perioadă a anului trecut. Statistica arată : 771 persoane
rării pietonului la condițiile actuale 
de circulație. Și, pentru că a venit vorba, „campioni" în materie de delicvente sînt pietonii din județele Suceava, Vaslui și din Capitală, care au înregistrat aproape din accidentele produse 50 la sută (!) aici. Din rîn-

ACCIDENTUL
o fatalitate
a circulației

9

moderne?
EH

decedate, din care 132 șoferi, 176 pasageri, 73 biciclist!, 18 căruțași și 372 pietoni. La aceasta se adaugă un număr de persoane din pricina cărora s-au comis accidentele și care în prezent se află în detenție.
— Cum explicați procentul 

foarte ridicat al victimelor din 
rîndul pietonilor 7

Acest procent de proporții repre
zintă un tribut al nesocotirii semna
lelor semaforului, îndrumărilor si 
observațiilor milițianului din post, 
marcajelor de trecere, al încălcării 
restricțiilor regulilor de circulație, în 
ultimă instanță un tribut al neade-

i nnici

dilemă. Nu

GRĂDINARII

Huligani

scurt timp, mai 
timp va începe

discuții, să 
director la

petre- 
M-am 
vagon

Prof. Constantincom Dobîrceni, jud. Botoșani
în haine

de „artiști"

v JL w //căruță
Situația pe care v-o relatez con

stituie un exemplu cras de biro
crație, în mrejele căreia am intrat 
și din care nu pot să ies de un 
an de zile.

In luna august 1967, am fost che
mat la fostul sfat popular raional 
Săveni și mi s-a propus transfe
rul de la Școala generală „M. Ko- 
gălniceanu“-Coțușca unde func
ționam, la Școala din comuna Dobîrceni, pe post de director. Am 
acceptat. Cum transferul s-a făcut 
în interes de serviciu, trebuia să 
mi se achite și drepturile bănești 
cuvenite. Dar, deși a trecut un an 
de atunci, acest lucru nu s-a re
zolvat nici pînă în prezent. De fie
care dată am fost amînat de către 
fosta secție de învățămînt pe mo
tiv că dosarul nu este complet și 
nu a sosit încă numirea mea, în 
această funcție, de la Ministerul 
Invățămîntului. In această situație, 
am fost întru totul dezorientat. Ca 
urmare, în ianuarie a.c. m-am a- 
dresat Ministerului Invățămîntului. 
Răspunsul primit m-a pus în și 
mai mare încurcătură.' In el se 
arăta că nu mi s-a aprobat numirea ca director la Școala Dobîrceni 
și că acest lucru a fost comunicat 
la timp și fostei secții de învăță
mînt regionale. Deci, la secția de 
învățămînt s-a știut că transferul 
n-a fost avizat de către minister 
și, ca atare, nu mi se pot plăti acele

drepturi. Cei care au dispus aceas
tă transferare neavenită n-au avut 
curajul să mă înștiințeze și m-au 
purtat în zadar pe drumuri. Mai 
mult, și în continuare mi se fac 
greutăți, lntrucît transferul meu 
la Școala Dobîrceni n-a fost avizat, 
am cerut inspectoratului școlar 
să-mi aprobe numirea, ca profesor, 
la Școala din Nichițeni, județul Bo
toșani, Mi s-a răspuns favorabil, 
printr-o adresă semnată de inspec
torul general Mihai Matei. Dar, 
spre surprinderea mea, ulterior a- 
celași inspector general mi-a im
pus, fără prea multe 
rămîn în continuare 
Dobîrceni ('.).

In acest caz sînt în 
știu cui să-i dau crezare. Pe de o 
parte, inspectoratul școlar județean 
mă anunță că am fost numit pro
fesor la Școala Nichițeni (numire 
avizată si de Ministerul Invăță- 
mîntului), iar pe de altă parte, prin 
inspectorii săi, mă obligă să 
funcționez la Dobîrceni pe un post 
pentru care n-am primit numirea. 
De fapt, acum nu sînt nici în car, 
nici în căruță. Cei care au făcut 
această încurcătură trebuie să o 
clarifice în cel mai 
ales că peste cîtva 
noul an școlar.

dul lor sînt și multi bătrîni care poate nu aveau nici o vină, fiind accidentați numai din cauza neatenției conducătorilor auto sau pur și simplu pentru că nu s-au putut deplasa mai rapid din calea unor șoferi grăbiți. Dar, pe lîngă vîrstnici, sînt și unii „temerari" care numai din inconștientă, că altfel nu putem să o numim, se lasă striviți de mașini. ori dintr-un prea accentuat spirit de „originalitate" de a nu merge prin locurile destinate anume tuturor. de a nu aștepta semnalul de liberă trecere ș.a.m.d. Unii ajung pînă acolo îneît. atunci cînd sînt amendați, plătesc cu frondă și insolență, sfidînd, persiflînd chiar pe lucrătorul de miliție și în felul a- cesta amenda își pierde valoarea educativă. Pentru asemenea recalcitrant* 
legea ar trebui să prevadă, fără în
doială si fără vreo remușcare. sanc
țiuni mult mai severe.între cauzele accidentării pietonilor trebuie să enumerăm și faptul că în orașe ca Arad. Sibiu, Bîrlad, Galati. Focșani și chiar București, edilii fac prea puțin pentru asigurarea ptotecției cetățeanului de pe stradă. Desigur, ultimele măsuri privind construcția de pasaje subterane pentru trecerea pietonilor, amplasate în marile intersecții ale Capitalei, sînt salutare și concretizează preocupările de modernizare a condițiilor de circulație. Totuși multe străzi aglomerate. Intersecții, piețe sînt încă lipsite complet sau aproape complet de amenajări pietoniere (pe șoseaua Giurgiului. Olteniței. Colen- tina. de exemplu), iar Piața Muncii, strada Pieptănari. Elefter*e. b-dul Cosbuc. strada Cosmonautilor. zona de lîngă cimitirul Belu a căii Ser- ban Vodă, toate din București, sînt pur și simplu „uitate" sub acest raport. Se vor urni oare și acei gospodari ai orașelor amintite, care continuă să rămînă indiferenți în fata acestor cifre indicatoare de accidente ?

— Ați vorbit mai înainte de 
unele reguli ale circulației care, 
nerespectate, determină cel mai 
mare număr de accidente. Ne-ați 
putea face o clasificare. în 
funcție de frecvența si gravita
tea lor 7— Nerespectarea celor mai „mărunte" reguli reprezintă în fond preludiul unor tragedii. Dacă ar trebui 

totuși să facem o clasificare mai 
precisă a gravității abaterilor, pe 
primul loc s-ar sivă. Aproape accidentelor de rează mersului iresponsabili ce și drumurile în piste de curse, apă-

situa viteza exce- un sfert din totalul circulație se dato- nebunesc al unor transformă șoselele

sînd pe pedala acceleratorului pînă cînd acele vitezometrului se fixează în dreptul cifrelor maxime, cifre care îi fascinează și de cele mai multe ori le abate itinerarul și pe la... urgență. Acești obsedați ai vitezei au întrecut „la mustață" pe alți delicvenți înrăiți și periculoși, res
pectiv pe marii amatori de-un șpriț 
sau de-o cinzeacă înainte de a porni 
în cursă, care au jertfit pe altarul lui Bachus 14,7 la sută din numărul victimelor de accidente ce au avut loc în primul semestru al anului în curs. Urmează apoi neatenția în timpul conducerii (10 la sută), ne- 
acordarea priorității (7,6 la sută), „braconierii" — cei care conduc fără permis (7 la sută) etc.

— Ce concluzii se pot trage de 
aici 7— în primul rînd că accidentul 

nu este un fenomen fatal, că fatale 
devin indolența, nepăsarea, neaten
ția, încăpățînarea, pe scurt, neres
pectarea regulilor de circulație. Alcoolicii, maniacii vitezei și toată suita de deliqvenți și infractori sînt adevărați inamici publici. Năravurile lor se răzbună din păcate nu numai pe ei, ci se răsfrîng asupra unor cetățeni corecți, integri și civilizați — asupra pasagerilor și a pietonilor. Apreciind în mod realist pericolul pe care îl constituie acești fanatici ai drumurilor publice, militia a întărit paza șoselelor, a înăsprit sancțiunile, a perfecționat metodele de depistare a delicvenților. Eforturile ei trebuie însă sprijinite de toți cetățenii — conducători auto conștienți și pietoni disciplinați — care au datoria cetățenească să-1 „semnalizeze" pe infractori oriunde își fac apariția.

— In ultimul timp pe terito
riul localităților rurale se ob
servă o creștere a accidentelor. 
Ce ne puteți spune in acest 
sens 7— Este exact. Din nou s-au înmulțit accidentele la sate Și aceasta pentru că încă nu s-au îmbunătățit în mod corespunzător condițiile de desfășurare a circulației — drumurilor nu li se fac peste tot reparațiile necesare, numeroase semne indicatoare sînt degradate, șterse sau pur și simplu „strălucesc" prin... absențe etc. Atîta timp cît drumurile națio

nale din comune vor continua să fie 
transformate în tocuri de promena
dă, cît timp căruțașii și biclcliștii vor 
circula noaptea fără lumini, cît timp 
fiecare sătean va traversa pe unde 
vrea șoseaua (de ce nu s-ar fixa locuri de trecere pentru pietoni și în comunele mai mari?), cît țîmp 
consiliile populare județene nu vor 
contribui la reglementarea și îmbu
nătățirea condițiilor de circulație, nu
mărul accidentelor va continua să crească. Inițiativa consiliilor populare s-ar face prompt simtită printr-o decizie urgentă care să interzică cu desăvîrșire circulația căruțelor pe cele mai importante drumuri, sîmbăta și duminica, zile în care traficul rutier cunoaște un aflux în comparație cu restul săptă- mînii. Emiterea unei astfel de decizii în județele Harghita și Iași nu numai că a ușurat considerabil desfășurarea traficului rutier, dar, ca măsură preventivă, a contribuit și la reducerea accidentelor. De asemenea. consiliile populare. arhitecții_ ?i inginerii care vor pune în curînd în aplicare, legea privind sistematizarea comunelor ar trebui să aibă în vedere, între altele, și scoaterea drumurilor naționale și eventual in- terjudețene din cadrul vetrei satelor și intensificarea acțiunii de construire a trotuarelor în toate județele tării. De asemenea, ar fi indicat ca pe șoselele principale să se delimiteze o mică porțiune la extre- mităMle lor (așa cum este și în alte țări), pentru circulația bicicliștilor — pericol permanent pe drumurile publice.Deci, în concluzie, se poate demonstra cu probe clare că fenome
nul accident nu este o fatalitate a 
circulației moderne, cl este generat 
de un cortegiu de cauze subiective 
care, cu eforturi comune, pot și tre
buie înlăturate.

A UDIENȚA

nu e vizită de curtoazie
In cadrul audiențelor, cetățeanul se adresează unei instituții cu o cerere, sesizare sau propunere. Normal este ca, în confruntarea directă cu cel ce l-a primit, să găsească solicitudine, înțelegere. Pentru că, în fond, cetățeanul nu vine în audiență în vizită de curtoazie, ci pentru a i se rezolva, în mod operativ, o problemă stringentă, uneori vitală. Așa ar fi normal, dar din păcate, de multe ori. acest deziderat rămîne neîndeplinit. Dialogul între cei doi parteneri are loc ca și cînd interesele lor ar fi total diferite, se dau soluții formale, de complezență, cetățeanul este amînat la nesfîrșit, îndrumat greșit, pînă cînd, nevoit, o ia de Ia capăt sau renunță la drumurile încîlcite pe care este obligat să le parcurgă.
Nadia Cuibaru ne relata, nu de mult, că cetățenii din Piatra Neamț întîmpi- nă mari greutăți din partea întreprinderii orășenești de locuințe și localuri în ce privește reparațiile la locuințe. în nenumărate rînduri, cetățenii au cerut audiență la directorul întreprinderii, Mihai Cărăușit, dar n-au reușit pentru că el încalcă această îndatorire profesională elementară. în întreprindere nimeni nu știe cînd se acordă audiente, nu există un afiș care să facă cunoscute publicului zilele și orele de primire. Aducîndu-i la cunoștință această situație, directorul ne-a răspuns liniștit. senin : „N-am ținut audiente centru că nu sînt solicitanti". O încercare penibilă de a induce în eroare. pentru că realitatea se prezintă cu totul altfel : numai în ultimele două săptămîni. la registratură au fost depuse 30 de cereri prin care cetățenii solicitau... audiente ! Dar toate acestea pe director nu-1 interesează. Si. cum este ușor de înțeles, atitudinea de nepăsare față de doleanțele locatarilor, tergiversările. amînarea la nesfîrșit a renaratiilor n-au rămas fără consecințe : multe imobile au devenit insalubre, aducînd astfel necazuri cetățeanului și pagube statului.Cazul nu este unic. în tabirintul birocrației stau ascunse doleanțele scrise sau verbale ale unui om nentru care rezolvarea lor înseamnă, de multe ori. e- xistenta de fiecare zi Angliei Marin, din București, salariat la I.R C.R., s-a a- dresat serviciului spațiu locativ. sectorul 7. făcînd cunoscut că i-a fost impusă evacuarea din casă și. evident. are nevoie de o locuință. „Am fost în nenumărate rînduri în audientă la șeful spațiului locativ.

dar fără rezultat. De abia la ultima audiență am aflat ceea ce le spusesem chiar eu mai înainte, că „prin forța lucrurilor, trebuia să mă mut". Iată, deci, cîtă lipsă de răspundere, cîtă nepăsare față de necazurile cetățeanului 1De multe ori chiar pentru chestiuni simple, care se pot soluționa pe loc, cetățenii sînt plimbați din- tr-o parte în alta, își irosesc timpul și nervii în zadar. Mai grav este faptul că aceasta se petrece cu știinta forurilor tutelare, ele însele dînd dovadă uneori de aceeași crasă nepăsare față de cetățean.Zilele trecute am fost de față la audientele acordate de Direcția generală a pensiilor din Ministerul Muncii. Printre cele 30 de persoane, ce se aflau in sala de așteptare, l-am în- tîlnit și pe pensionarul 
Ștefan Bcnche din București. Cu 3 luni în urmă s-a adresat acestei direcții în legătură cu revizuirea pensiei. Dar tot de-atunci a început și calvarul. „Bat drumurile în speranța că poate, poate, cineva va a- pleca urechea și la necazul meu. Prima dată am fost primit în audiență de un inspector al ministerului, pentru municipiul București, Septimiu Radovici. După ce a luat dosarul de la oficiul de pensii, el a spus că îl va studia și apoi îmi dă răspuns. Am venit de atunci de nenumărate ori, dar fără rezultat". S-ar putea ca el să nu aibă dreptate, după cum ne informa Constantin Bădău, director general al acestei direcții, (asupra acestui lucru nu ne pronunțăm, ; deocamdată), dar de ce n-a putut omul afla toate acestea încă din prima zi de audientă ?Un alt caz : Ion Muntea- 
nu, fost electrician la uzinele „Vulcan" din București, este, de asemenea, un „abonat" permanent la audiențele Ministerului Muncii. Suferind două accidente de muncă el a fost pensionat (o dată gradul III și altădată gradul II). Funcționarii oficiului de pensii al sectorului 8 i-au greșit calculul pensiei. A depus la oficiul respectiv numeroase contestații, dovezi, certificate. De fiecare dată, însă, a fost amînat pe motiv că „îi mai lipsea" cîte un act. A încercat în nenumărate rînduri să meargă în audiență la conducerea oficiului pentru a lămuri situația. Dar degeaba. La un moment dat, vizitele lui devenind iritante, funcționarii de aici au hotărît să nu-1 mai primească nici în curte. Indignat, pe bună dreptate, de atitudinea celor de la oficiul de pensii, el s-a adresat Ministerului Muncii. De data aceasta nu

să ceară relații, ci să reclame pe acești funcționari care cu bună știință au încălcat cele mai elementare norme de etică profesională. Rezultatul : a fost trimis din nou la oficiul 8 de pensii (!) Reiese de aici, cît se poate de clar, că direcția sus-amintită ex- pediindu-1 în acest mod pe petiționar, a încălcat regulile de rezolvare a cererilor oamenilor muncii, devenind totodată apărătoare a celor în subordinea sa, pe care normal era să-i sancționeze.Aproape întotdeauna cînd nu găsesc înțelegere la instituțiile care prin înseși sarcinile lor sînt obligate să rezolve cererile adresate, cetățenii iau calea forurilor ierarhic superioare. Uneori, abia de aici află că problemele lor puteau fi soluționate cu multă ușurință.La Constanța, Spațiul locativ și Direcția comercială sînt două dintre instituțiile care manifestă cel mai a- desea dezinteres și lipsă de solicitudine față de cererile și reclamațiile cetățenilor. Atît una cît și cealaltă și-au făcut un obicei din a purta cetățenii pe drumuri, de a Ie amîna la nesfîrșit cererile. în această situație ei sînt obligați să apeleze la Consiliul popular. Aici sînt ngțulți solicitanti la audien
țe. De aceea, pentru a a- puca rînd, ei se instalează la ușa Consiliului de la o- rele 3—4 dimineața, fac liste de ordine și așteaptă încrezători Ion Popa și Constantin Priboi, vicepreședinți ai Consiliului popular orășenesc Constanta, au ascultat numai într-o singură zi cîte 114 și respectiv 89 de cetățeni. Rezolvarea.nro- hlemelor a venit, bineînțeles, tot prin intermediul Spațiului locativ și al Direcției comerciale.în aceste condiții, firește nu se poate vorbi de operativitate, de eficiența audientelor. Efortul trebuie îndreptat spre mai buna organizare a tuturor direcțiilor și serviciilor, prin ridicarea spiritului de răspundere al fiecărui salariat.Iată-ne la Ministerul în- vătămîntului. Vacanta de vară nu s-a sfîrsit, dar pe coridoarele ministerului zeci de cetățeni — majoritatea cadre didactice — din diferite colturi ale tării, așteaptă ora de audientă. Ce motive i-au îndemnat oare să facă aceste deplasări costisitoare. la sute de kilometri, să aștepte ore în șir la ușile ministerului ? Din discuțiile avute cu tov. Ion Radu, director general al Direcției organizării școlilor de cultură generală, aflăm că numai două cazuri dintre cele 15 prezentate de cetățenii audiati au fost de competenta ministerului. Restul

priveau inspectoratele școlare județene. Dar toți, pentru o chestiune cît de mică, vin aici la minister. Pentru că aceste inspectorate, care prin lege sînt obligate să rezolve toate problemele locale privitoare la buna desfășurare a procesului de învățămînt. sînt inaccesibile. Iată un caz : Tehnicianul 
Ion Fleru, din Brașov — prezent și el la audiență— a adus la cunoștința ministerului cazul soției sale, profesoară de matematici la o școală din județul Neamț. El a solicitat în nenumărate rînduri Inspectoratului județean Brașov — în termenul stabilit de instrucțiuni — transferarea soției sale la o școală din județul Brașov, cerere pe deplin îndreptățită. Dar la cele cîte- va cereri trimise inspectoratului n-a primit nici măcar un răspuns. „Tovarășa inspectoare generală Georgescu. de la Inspectoratul județului Brașov, nu ne-a primit niciodată în audientă. De aceea, am fost nevoit să bat drumul pînă la București". Abia aici, după multe insistente, contestații, argumente și expuneri de motive problema a fost rezolvată. Lipsa de atentie cu care sînt tratate cererile de către Inspectoratul șco- lai județean Brașov este demonstrată și de alt caz : Profesoara Doina Bătlules- 
cu, din comuna Șercaia, a venit la minister să solicite o catedră sau o suplinire în comuna ei natală. De ce era nevoie de acest drum ? De ce nu a rezolvat această situație inspectoratul județean ? Iată întrebări pe care, deocamdată. Ministerul învătămîntului nu și Ie-a pus. Așa stînd lucrurile. nu-i de mirare că unii profesori și învățători ocolesc Inspectoratele școlare— unde, de cele mai multe ori, cererile lor nu sînt luate în seamă — și se adresează direct ministerului.^Se desprinde, așadar, concluzia că, departe de a respecta indicațiile cu privire la acordarea audientelor, u- nele instituții investite cu puteri depline în rezolvarea diferitelor probleme creează greutăți cetățenilor.Problemele ridicate de cetățeni în cadrul audientelor trebuie să se rezolve cu solicitudine și spirit de răspundere. Trebuie să fie clar pentru orice conducător de instituție centrală sau locală că acordarea audientelor intră în obligațiile lor profesionale, Orice manifestare de indiferentă, tendința de a privi audienta ca pe o sarcină obositoare de care „să scapi cît mai repede" sînt. în fond, acte antisociale, care prejudiciază interesele cetățenilor și ele trebuie curmate cu toată hotărîrea.

V. MIHAI, M. CORNEA, 
Gh. BALTA, I. CIUCHI

Dumitru MINCULESCU

în seara zilei de 5 
august călătoream cu 
trenul de la Constanța 
la Bacău, împreună cu 
băiețelul meu de 5 ani. 
O întîmplare ce a avut 
loc pe acest traseu, 
de-a dreptul revoltă
toare, m-a indignat nu 
numai pe mine — 
care am trăit-o efectiv — ci și pe ceilalți că
lători aflați în vagon. 
Iată cum s-au 
cut lucrurile, 
urcat într-un 
de clasa a Il-a. Trenul 
era foarte aglomerat, 
dar în acest vagon, în 
mai multe comparti
mente erau locuri su
ficiente. M-am oprit 
la ușa unui comparti
ment și am cerut 
îngăduința celor 4 
tineri ce se aflau 
înăuntru să-i ofere și 
copilului meu un loc. Ei nici una nici două, 
în loc să mă înțelea
gă, s-au năpustit asu-

pra mea și, ca niște 
adevărați barbari, 
m-au îmbrîncit și lo
vit. Scena a fost 
groaznică și nu me
rită relatată mai mult. 
Cu lacrimi în ochi 
mi-am luat copilul și 
l-am culcat. în aglo
merația de pe culoar, 
pe o valiză. Dar nici 
așa n-am fost lăsată 
în pace. Acești huli
gani s-au plimbat tot 
timpul dintr-un com
partiment în altul, au 
țipat, m-au jignit în 
continuare cu expre
sii greu de redat. Am 
aflat că sînt membri 
ai unui ansamblu fol
cloric din județul Su
ceava, care prezenta
se spectacole pe lito
ral. Mai revoltător 
este faptul că nici cei 
care puteau să aibă 
autoritate asupra a- 
cestora n-au interve
nit. Ba mai mult, 
conducătorul acestui

ansamblu (pe care am 
înțeles că-l cheamă 
Ciornei), în discuția 
cu mine a folosit a- 
celeași cuvinte jigni
toare ; iar conductorul 
trenului, care a asis
tat și el la scenă, n-a 
avut nici o interven
ție. Mă întreb : oare 
Comitetul de cultură și artă Suceava cu
noaște în ce mod ruși
nos l-au „reprezentat" 
acești tineri 7 Aseme
nea comportare ne
demnă. scandaloasă, 
care m-a jignit în 
demnitatea mea de 
om și a sfidat cele mai elementare re
guli de comportare, 
trebuie aspru sanc
ționată, pentru ca a- 
cești huligani camu
flați în haine de „ar
tiști" să nu-și mai 
poată face mendrele 
după bunul lor plac.

Silvia GHELU Bacău

se va 
avut 
însă

Nu curge, nu
O bună parte a ora

șului Moreni — cu mii 
de locuitori — este 
lipsită de apă potabi
lă. Dacă în urmă cu o 
lună tot mai venea 
apă pe conducte — 
cîte o oră, două pe zi 
— acum ea a secat cu 
desăvîrșire. 200 de ce
tățeni de pe strada 
Tîrgoviște ne aprovi
zionăm de la o fîntî- 
nă unde debitul este 
foarte mic. Ne-am a- 
dresat în nenumărate 
rînduri Consiliului 
popular al orașului 
Moreni și altor organe 
în drept să ia măsu
rile necesare. De fie
care dată ni s-a răs-

puns că se fac unele 
lucrări de extindere a 
conductei și „să avem 
răbdare că totul 
rezolva". Am 
destulă răbdare,
fără folos. Acum cîțiva 
ani, aprovizionarea o- 
rașului se făcea de la 
pompele de apă din 
Săcuieni. Nu știm din 
ce cauză s-a renunțat 
la această soluție, care 
mai ales acum ne-ar 
putea folosi. Ar mai fi și alte căi de rezolva
re a acestei probleme. 
Dacă s-ar apela, de 
exemplu, ta ajutorul 
Schelei Moreni sau la 
alte surse, pentru 
moment, ar putea

înlăturată aceas- 
situație precară, 

edilii orașului, 
(care în paranteză fie 
spus o parte din ei au 
rezolvat problema apei 
potabile pentru consu
mul personal) nu do
vedesc destulă grijă 
pentru găsirea unei 
soluții corespunzătoa
re. Considerăm că este 
de datoria consiliului 
popular județean Dîm
bovița de a interveni 
pentru ca această pro
blemă arzătoare pen
tru noi să fie rezol
vată în cel mai scurt 
timp.

Un grup de cetățeni 
din Moreni

Zilnic, poșta aduce redacției sute de scrisori — nenumărate probleme izvorîte din infinita diversitate a vieții și a preocupărilor oamenilor : propuneri, neajunsuri ce trebuie înlăturate, doleanțe care așteaptă rezolvare.Cum e și firesc, în coloanele ziarului își fac loc doar o mică parte, restul își urmează calea, spre soluționare, la diferitele instituții de stat și organe de partid, locale sau centrale, după fiecare caz în parte, în virtutea relațiilor stabilite prin lege, autoritățile cărora le sînt adresate fac investigațiile necesare la fata locului, iau măsurile de rigoare, informează redacția asupra modului de rezolvare.
Dobrin Codreann, din orașul Constanța, sesiza redacția că la Șantierul naval din localitate nu există destulă grijă pentru lucru și de viață 

Consiliul municipal ne răspunde că au : rile de extindere i vestiarului existent.șantier se construiește o nouă clădire pentru vestiare-băi etc., care va fi dată în folosință anul viitor. S-au făcut comenzi de aparate moderne . necesare celor ce lucrează la curățitul și vopsitul părții vasului aflată sub linia de plutire. S-au luat măsurile necesare ca masa la cantină să se servească în condiții optime. O dată cu investițiile alocate în scopul trecerii nave de mare tonaj, alte îmbunătățiri.Cu seriozitate și fost tratate și unele sînt dezvăluite abuzurile unor sala- riati cu munci de răspundere, oameni hapsîni, care nu urmăresc decît înavuțirea lor pe seama statului. Cercetînd la fața locului faptele sesizate într-o scrisoare adresată ziarului. Consiliul Superior al Agriculturii a dispus înlocuirea din funcție a lui O. Cristescn, fost șef de șantier la secția defrișări Borcea II, si desfacerea contractului de muncă la mai mulți salariati, pentru o serie

de abuzuri și pagube pricinuite avutului obștesc.Apa potabilă — ne scria Avram Nistor, din Copșa Mică — a devenit o problemă arzătoare pentru locuitorii orașului nostru. Din răspunsul primit de la Consiliul popular al 
orașului aflăm că într-adevăr uzina de apă, cu capacitatea la care a fost proiectată, nu mai poate face față nevoilor populației. Pentru a înlătura acest neajuns, comitetul executiv, Împreună cu forul tutelar al uzinei,

Galați — Eucurești prin Urziceni, solicitat de numeroși cetățeni.Spațiul nu ne îngăduie să continuăm lista cu alte exemple care ilustrează atenția acordată de diferite instituții scrisorilor ce le sînt adresate prin intermediul presei. Nu putem trece însă cu vederea faptul că unele foruri centrale sau locale în loc să facă investigațiile necesare pentru elucidarea problemelor, să depună eforturi pentru a cerceta cu atenție sesizările ce li se

faptul că pentru întocmirea acestei mostre de răspuns formal a trebuit să treacă mai bine de un an de zile 1în alte răspunsuri trimise redacției se dau tot felul de asigurări că se iau măsuri pentru soluționarea problemelor ridicate în scrisori, dar de fapt nu se întreprinde nimic serios și, firește, situația rămîne a- ceeași. Un exemplu: Ia Cooperativa agricolă de producție Radna din județul Arad — ne-au scris mai multi cooperatori — treburile nu merg

condițiile de ale salariaților. 
al sindicatelor și început lucrași amenajare a Totodată, pe

la construcția de vor avea loc șirăspundere au scrisori în care

Răspunsuri competente, 
nu corespondență sterilă!

a hotărît să mărească capacitatea instalațiilor pe măsura cerințelor. S-au făcut și demersurile corespunzătoare la ministerul de resort.Atenție față de sesizările cetățenilor dovedesc și măsurile luate de 
Direcția comercială a județului Bis- 
trița-Năsăud de a aproviziona orașul cu sortimentul de cămăși solicitate de cumpărători.în urma numeroaselor propuneri făcute de cetățeni, Ministerul Căilor Ferate a adus îmbunătățiri actualului mers al trenurilor, înființînd, pe diferite rute, noi gări sau halte în raza de activitate a direcțiilor regionale C.F.R. Iași și Galați. O dată cu schimbarea mersului trenurilor. în septembrie, va fi repus în circulație acceleratul 702, pe ruta

adresează prin presă și a lua măsurile care se impun, cheltuiesc timp și energie să ticluiască răspunsuri „onorabile", dar formale, nesusți- nute de fapte și argumente serioase, care să dea garanția rezolvării problemelor ridicate în scrisori.
Fabrica de ciorapi Timișoara a fost criticată în mai multe rînduri pentru confecționarea unor modele vechi, mereu aceleași și care nu rezistă la purtare. Ocolind aspectele esențiale ale problemei cuprinse în scrisoare, conducerea fabricii ne trimite un răspuns semnat de cele mai competente persoane. în care nu se face altceva decît... reclama produselor. Cît despre măsurile care trebuiau luate în privința îmbunătățirii calității ciorapilor bărbătești, nici un cuvînt. Nu mai vorbim de

bine de mai mulți ani. Vechea conducere a fost înlocuită. Dar, împotriva voinței membrilor cooperatori a fost instalat în funcția de președinte un om tot atît de incompetent și abuziv. în urma sesizării trimise Comitetului județean de partid Arad, am fost informați, printr-un răspuns, că sesizarea sus-amintită este întemeiată și, ca urmare, Biroul executiv al U.J.C.A.P. Arad a hotărît înlocuirea președintelui Dumitru Grui. O nouă scrisoare sosită recent de la C.A.P. Radna ne informează că situația nu s-a schimbat cu nimic. Mai mult, treburile merg din ce în ce mai prost, ceea ce, desigur, nemulțumește pe cooperatori.Există și cazuri — nu puține la număr — cînd scrisori importante rămîn fără nici un răspuns. în cazul acesta tăcerea înseamnă împăcarea

cu lipsurile șl cu neajunsurile semnalate. Pe de altă parte, nerezolva- rea în termen a sesizărilor declanșează un schimb nesfîrșit de corespondente între cetățean si redacție, totul învîrtindu-se în cadrul aceluiași cerc vicios.în luna mai, redacția a sesizat Direcția sanitară a județului Olt că la spitalul unificat din Caracal nu se acordă suficientă îngrijire bolnavilor, că în comuna Baldovinești punctul sanitar este închis de mai multă vreme, cei ce solicită ajutorul medicului trebuind să se deplaseze Ia distante mari, în comunele învecinate. Nici un răspuns. încă. Sau. alt caz. Pe ruta Deva-Hunedoara circulă puține autobuze, oamenii așteaptă în stație ore întregi. Autobaza de transport în comun, direct vizată și interesată să asigure condiții ontime de transport în comun cetățenilor, tace.Cu toate consecințele nefaste ce decurg de pe urma nerespectării termenului de răspuns, si alte instituții. printre care și Ministerul In
dustriei Construcțiilor de Mașini, U- 
niunea Județeană a cooperativelor 
agricole de producție Ilfov, Comite
tul de partid al Municipiului Bucu-1 
rești. Ministerul Industriei Chimice, 
Ministerul Economiei Forestiere, Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă, nu au răspuns la mai multe scrisori.Autorii lor sesizează, după cum am văzut, probleme de interes general sau personal. Si într-un caz și în celălalt ele trebuie tratate cu toată seriozitatea. S-ar putea, desigur, ca unii dintre autorii sesizărilor să dea proporții anumitor nereguli, să privească totul prin prisma personală, subiectivă. Alții să denatureze, pur Si simplu, adevărul. Dar ca să se poată trage o concluzie trebuie mai întîi să se facă o cercetare minuțioasă a faptelor.Nesocotirea sesizărilor generează perpetuarea lipsurilor, aduce daune instituției respective, știrbește din prestigiul ei în fata celor cărora la slujește interesele.

Mariana BUMBEA
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ÎN ANGRENAJUL
PORTULUI GALAȚIGalațiul — pe drept cuvînt, cea de-a doua poartă maritimă a tării — primește anual circa 400 de nave maritime românești și străine, care încarcă și descarcă diferite mărfuri. Potrivit sarcinilor ce-i revin, din ce în ce mai mari, portul a cunoscut o dezvoltare considerabilă. S-au construit un bazin nou, dane dotate cu macarale puternice, a crescut parcul de mijloace mecanizate și utilaje portuare. Traficul anual de mărfuri depășește în prezent 2 milioane tone, în primul semestru al acestui an, planul la traficul de mărfuri a fost îndeplinit în proporție de 110 la sută, realizîndu-se un beneficiu care depășește 10 milioane lei.Asemenea rezultate vorbesc convingător despre eforturile pe care colectivul portului, conducerea lui le fac pentru îmbunătățirea activității, în concordanță cu dezvoltarea continuă a relațiilor de import-export. Reliefînd acestea, o recentă analiză întocmită de Direcția teritorială de control și revizie Galați a pus însă în evidentă că în portul gălătean nu sînt fructificate pe deplin toate posibilitățile de a obține rezultate economice superioare. în ce domenii ale activității portului șurile cele coeficientul mecanizate este redus.narea navelor la operațiunile de în- cărcare-descărcare depășește în majoritatea cazurilor normele în vigoare. Asemenea neajunsuri sînt cunoscute și se discută zilnic de către comisia locală de coordonare a portului, dar din păcate ele sînt considerate drept o fatalitate. De la începutul anului, datorită discontinuității în activitatea portului, în perioadele de stagnare s-au cheltuit a- proape 2 milioane lei. în același timp, din cauza efectuării cu întîrziere a operațiunilor de încărcare și descărcare a navelor sosite, s-au plătit penalizări în valoare de circa 200 000 lei valută. Cum se explică acest paradox, care în esență se manifestă în felul următor: forța de muncă este utilizată nerațional și uneori nu are ce lucra, iar navele staționează — la încărcare sau descărcare — cu mult peste normele în vigoare ?Tov. George Georgescu, subdirectorul portului, a încercat o primă justificare: „Conducerea nu are o viziune clară asupra activității pe o perioadă mai îndelungată — un trimestru cel puțin. Ne ghidăm după planuri operative lunare, primite de la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, care în general nu mai sînt respectate de înseși organele acestui minister. în schimb, în virtutea inerției, ca să spun așa, ni se comunică „trimestrial și a- nual un trafic de mărfuri mereu în creștere". Evident, este dificil să se coordoneze optim activitatea portului atunci cînd nu se face o programare realistă a navelor, a operațiilor de încărcare-descărcare. De pildă, în fiecare din ultimele 4 luni, au sosit în port în prima decadă, circa 2—3 nave pentru ca în ultima decadă, să se aglomereze Ia dane cîte 8—10 nave. De aici, caracterul neritmic în folosirea mijloacelor mecanizate și a forței de muncă, aglomerarea în ultima decadă a danelor și magaziilor care sînt sufocate de mărfuri, multe dintre ele deteriorîn- du-se.Insă, cel puțin în aceeași măsură, de vină sînt și neajunsurile interne, cele legate nemijlocit de dirijarea activității portului. Există aici Direcția navigației fluviale Galați, precum și agențiile și oficiile care reprezintă comerțul exterior. Investi- fac- for- acte răspunderea comisiei de coordonare a portului, a fiecărei părți interesate, scade eficiența activității portuare. De curînd, un vas sub pavilion străin a staționat suplimentar 276 ore, plă- tindu-se 61 000 Iei penalizări în valută. Din ce cauză ? La ora sosirii navei, dana de acostare era supraaglomerată cu mărfuri neexpediate. După ce s-a eliberat, vasul nu a avut ce să încarce. Tov. Dodii Bă

lan, conducătorul agenției „Romtrans", preciza că asemenea situații sînt frecvente...Deși „frecvente", deși repetabile, totuși pînă acum nu s-a văzut o intervenție hotărîtă pentru prevenirea situațiilor de acest gen. Combinatul siderurgic de la Galați exportă, prin „Metalimport", mari cantități de tablă groasă, dar termenele și condițiile de livrare nu sînt cunoscute de către comisia de coordonare a portului. Așa se întîmplă că navele care sosesc în port nu pot fi încărcate la timp, deoarece tabla groasă livrată nu este sortată pe dimensiuni și grosimi. Total nepregătiti, conducătorii portului, „Romtrans“-ul cu greu pot mobiliza forțe suplimentare pentru sortarea tablei. Astfel, vasele așteaptă zile întregi să fie încărcate.Și cu alte mărfuri se petrec lucruri similare, neținîndu-se seama de pierderile ce se aduc economiei naționale. Cu două luni în urmă au fost aduse de la Brăila și Buzău 56 tone și respectiv 288 tone făină de grîu pentru a fi încărcate pe o navă. După 36 zile de așteptare făina a fost din nou transportată la Brăila, pentru a fi expediată de acolo. Atît „Agroexport", cît și „Romtrans" nu s-au alarmat. deși se cunoaște că făina este un produs pretențios, expus degradării dacă nu este bine depozitat. Alt exemplu : 300 tone ciment de la fabrica de ciment din Bi- caz aduse la Galati au așteptat 6 luni ca să fie expediate. Dună nenumărate intervenții, după luni de tergiversare. „Mineralimnortexnort" a stabilit ca cimentul de la Galați să fie expediat beneficiarului extern cu... trenul. In magazii si la dane se găsesc alte nenumărate partizi de mărfuri destinate exportului. care staționează aici de 100—150 zile. Nimeni nu știe precis cînd. cu ce și

persistă neajun- mai evidente 1 Mai întîi, de folosire a mijloacelor și a utilajelor portuare Nu întîmplător, statio-

gațiile arată clar că între acești tori se manifestă o colaborare mală. Cadrul nereglementat de normative. încîlcit, diminuează

unde vor fi expediate. Oare este admisibilă această atitudine a întreprinderilor de comerț exterior direct răspunzătoare de buna expediere a mărfurilor ? întreprinderile industriale și agricole fac eforturi, se străduiesc cu toată energia lor să suplimenteze producția pentru export, potrivit sarcinilor trasate de partid. Finalizarea acestor eforturi și strădanii este însă împiedicată, uneori, de modul greoi și defectuos în care se lucrează la „Romtrans" și la celelalte întreprinderi ale Ministerului Comerțului Exterior.Nu sînt scutite de la aceste neajunsuri nici mărfurile aduse din import care nu se expediază operativ beneficiarilor din țară. Prevederile normativelor sînt clare. In termen de 15 zile de la sosirea mărfurilor în port, „Romtransul" este obligat să le expedieze beneficiarului. Din controlul efectuat a rezultat însă că 9 740 tone mărfuri au fost expediate beneficiarilor cu 30 zile întîrziere. 3 687 tone cu o întîrziere de 45 de zile și aproape 2 000 tone cu o întîrziere de 100—150 de zile. Intre beneficiari și port au avut loc schimburi de scrisori. Nici penalizările nu au avut darul să scoată din imobilism pe unii din funcționarii de la „Romtrans" și aceasta deoarece sumele respective au fost trecute în... conturile întreprinderii. Produsele din import, aduse cu însemnate cheltuieli valutare, sînt destinate a se degrada în port sau pentru a intra neîntîrziat în circuitul economiei naționale ? Conducătorul agenției „Romtrans" dă vina cei ce se ocupă de transportul roviar, care nu asigură la timp interni fi, ehi-
pe 

fe-vagoane, pe beneficiarii ai mărfurilor, care ar purile, prea exigenți, pe conducerea portului, care nu asigură tot timpul echipele de muncitori necesare. în sprijinul acestor afirmații, ne-a spus că la o partidă de bumbac, de circa 4 000 tone, unitățile beneficiare ale Ministerului Industriei Ușoare au pretins să se cîntărească fiecare balot în parte. Cîntărirea a durat 90 de zile, timp în care o cantitate a- preciabilă de bumbac s-a degradat.Dar conducerea „Romtrans" nu are nici o vină? Care este responsabilitatea comisiei locale de coordonare a activității portului? Așa cum spuneam, ea este in prezent un organism neeficient. In fiecare zi la a- ceeași oră, 11 dimineața, membrii comisiei se adună într-o sală și timp de o oră, două, discută aceleași probleme nerezolvate. aduc justificări și învinuiri reciproce. Specialiștii, docherii și mecanizatorii cu care am stat de vorbă ne-au relatat posibilitățile mari de creștere a traficului de mărfuri prin portul Galați. Aici mai sînt multe de făcut. Se impune reașezarea rețelei de cale ferată din incinta portului întrucît actualele linii de cale ferată nu permit intrarea unor vagoane de mare capacitate. Trebuie, de asemenea, revizuită dotarea cu macarale plutitoare, auto- stivuitoare, alte mașini și utilaje portuare. Se discută de ani de zile necesitatea creării unor noi spații de depozitare a mărfuri- îndeosebi a celor perisa- dar măsurile întîrzie. In

Experiența maselor de țărani cooperatori, spiritul novator, bogăția de soluții cu care ei buie la rezolvarea telor probleme se festă pregnant în rea generală a cooperativei agricole. Acest cadru permite un dialog deschis între membrii cooperatori — expresie largă a democratismului cooperatist — care au posibilitatea să dezbată și să hotărască nemijlocit asupra întregii activități economice. financiare și organizatorice a cooperativei.Urmărind modul cum adunările generale asigură ca în cooperativele agricole 
să domnească relații principiale de muncă, cum își exercită rolul de for suprem de conducere în a- ceste unități, am întreprins investigații mai largi în cîteva cooperative din județul Vîlcea.„Este o condiție a succesului activității oricărei cooperative — ne-a spus tov. Pantelimon Zorilescu, vicepreședinte al Uniunii cooperatiste județene Vîlcea — ca cei aleși la conducerea treburilor obștești să dea posibilitatea tuturor să-și spună deschis părerea despre mersul cooperativei, să rețină tot ceea ce este mai valoros, mai util din bogăția de idei si experiență a membrilor cooperatori, astfel încît aplicate în viață, să contribuie la progtesul cooperativei agricole. In decursul anilor, am luat parte Ia multe adunări generale ale cooperativelor din județ. Ceea ce constituie un fapt îmbucurător este că. în majoritatea cazurilor. acest promovare principiale cient Din pe alocuri se mai întimplă și invers".„Terenul" confirmă în- trutotul aceste aprecieri. Există. într-adevăr. multe cooperative agricole: Mi- hăești. Păușesti-Măglași și altele unde s-a creat un climat desfășurarea adunărilor, narea maselor la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești. Rezultatele obținute de aceste unităti în activitatea economică și financiară sînt dintre cele mai bune. Cooperativa a- gricolă Mihăești. bunăoară, timp de 4 ani la rînd a cîș- tigat steagul de cooperativă fruntașă pe_fostul raion Vîlcea.este deloc întîmplător — ne-au spus cooperatorii cu care am discutat. Trăim și muncim în cooperativă ca în cea mai unită familie. în adunarea generală se poate vedea cel mai bine ceea ce ne leagă. Am fost întrebați nu o dată : cum se face cuvîntul ratori ? simplă : noastre cei pe care i-am ales să conducă treburile obștești, că este de datoria și în interesul fiecăruia să contri-

idei și contri- diferi- mani- aduna-

Instrument de a relațiilor acționează efi- păcate însă.

favorabil pentru normală a pentru antre-

„Faptul nu

că în adunări iau cîte 20 de coope- Explicatia este știm că părerile sînt ascultate de

buim la consolidarea cooperativei. în plus, avem încredere unii în alții, ne respectăm reciproc, stăm, uneori, dacă e nevoie ceasuri în șir împreună pînă găsim drumul cel mai bun pentru rezolvarea diferitelor probleme".In cursul anchetei tre am întîlnit însă zuri de încălcare acratiei cooperatiste, de desconsiderare a rolului adunării generale și a principiului muncii colective în
noas- și ca- demo-

decît cîțiva membri ai consiliului„Cum să iei cuvîntul în adunare dacă vezi că președintele îti retează gîn- durile cînd nici n-ai început să zici cîteva vorbe — ne spuneau cei cîtiva cooperatori cu care am stat de vorbă. Cum să participi la dezbateri cînd. de cele rile tin alte cît au fost
mai multe ori. adună- generale. după ce că se rar. se desfășoară la zile și la alte ore de- anuntate, în-

se explica. Șirul exemplelor poate continua...Evident că asemenea practici, care contravin normelor statutare și principiului democrației cooperatiste. nu sînt de natură să-i determine pe oameni să participe activ la conducerea treburilor obștești la adoptarea hotărîrilor. Este adevărat, pentru asemenea abateri și pentru altele — însușirea unor bunuri din averea cooperatistă — Mihai Neluș, preșe-
rasEste respectatcuvîntuladunăriigenerale ?

con-kilo- află Bu-
cadrul consiliului de ducere....La mai puțin de 4 metri de Mihăești se cooperativa agricolăleta. Rezultatele economice și financiare ale acestor două unități diferă foarte mult. La Buleta, anul trecut. valoarea zilei muncă nu a fost nici pe jumătate față de cea realizată la Mihăești : producția medie de lapte pe vacă tă s-a ridicat bia 842 litri fată de 2 020 litri în cealaltă cooperativă etc. Diferente sensibile se semnalează și în alte sectoare. Nu întîmplător. Aici, la Buleta. au fost încălcate și din păcate, se mai încalcă și astăzi — de către președinte și alti membri ai consiliului de conducere — obligații statutare elementare, de maximă însemnătate pentru bunul mers al activității curente și de perspectivă. Nu se face aproape nimic pentru antrenarea largă a cooperatorilor la dezbaterea și rezolvarea treburilor obștești în adunările generale ru iau cuvîntul. de regulă.

furaja- la a-

tr-adins parcă pentru a se vedea la fată numai membrii consiliului de conducere. brigadierii și 4—5 cooperatori". Dar cu îndeplinirea hotărîrilor, a puținelor propuneri făcute de cooperatori în adunări sau așa, în discuții zilnice, cum stați ? — am întrebat. Conducerea cooperativei tine cont de ele. se „zbate" să le înfăptuiască ? „Nu prea, ni s-a răspuns". Faptele relatate confirmă această a- preciere. în adunarea generală din 10 mai a.c. brigadierul Gheorghe Pasăre a propus să se înlocuiască boii bătrîni • care nu măi sînt buni de muncă și să se dea sprijin brigăzii Bîr- sești care întîmpină unele greutăți : „Pînă acum nu s-a făcut nimic" — ne spune tov. Ion Avram, membru, în consiliul de conducere. Un alt caz. Gheorghe Sișu a propus să se ia măsuri din timp pentru însămînta- rea porumbului în cultură dublă „La sfîrșitul lunii iulie. cooperativa nu însă- mînțase încă 100 hectare din cele prevăzute" — ni

dintele cooperativei, a fost schimbat. Din păcate, însă, înlocuirea sa n-a avut darul să redreseze situația. Sînt încă rude ale fostului președinte care dețin loturi ajutătoare mai mari decît stabilește statutul și care „nu vor" să le restituie ceea ce. pe bună dreptate, nemulțumește masa cooperatorilor. Animalele proprietate personală a u- nor cooperatori fac multe stricăciuni prin fînete și plantații, dar nu se iau măsuri fiindcă chiar unii membri ai consiliului de conducere își „plimbă" vitele pe tarlalele cooperativei. Contabilul cooperativei s-a „supărat" pe oameni deoarece i-au atras atenția că pentru vaca proprie a luat fînul de pe un pogon, deși nu este membru cooperator.In asemenea situații, normal ar fi ca adunarea generală să cheme la ordine conducerea cooperativei, să-i ceară și să o ajute e- fectiv să pună capăt neajunsurilor semnalate. Or. așa ceva nu prea se în- tîmplă. Nici aici, nici în alte unităti unde se sem-

nalează deficiențe și mai grave, încălcări și mai flagrante ale normelor statutare de către conducerile respective. Președinții cooperativelor agricole Bog- dănești (Giurcă Fiorea) și Boișoara (ionel Piloiu) — ni se spunea — fac tot felul de ilegalități : vînd produse fără acte în regulă, execută transporturi în folosul lor propriu cu mijloacele cooperativelor, ac.ordă zile-muncă rudelor și prietenilor fără ca aceștia să le fi prestat etc. Obștea, adunarea generală are și dreptul și datoria să intervină, să-i aducă cu picioarele pe pămînt pe cei în cauză, să le retragă, dacă este cazul, mandatul risească" Cu toate pasivă ca respective n-ar lovi în pro- priile-i interese. De existenta acestor stări de lucruri anormale se face vinovată și uniunea cooperatistă județeană Vîlcea care, deși le cunoaște, nu-i a- jută operativ și eficient pe cooperatori să restabilească drepturile și rolul adunărilor generale.Fiecare cooperativă agricolă din județul Vîlcea are posibilități și perspective mari de dezvoltare. Investițiile din fondurile proprii și din credite cresc de la an la an. Se fac eforturi susținute pentru stabilirea mai judicioasă a structurii culturilor și speciilor de animale, pentru cointeresarea materială mai substanțială a cooperatorilor în executarea exemplară a lucrărilor agricole, sporirea producției si a veniturilor bănești. Toate a- cestea vor fructifica înzecit dacă în fiecare cooperativă va fi creat un asemenea climat încît masele să participe activ, nestingherit. permanent la rezolvarea tuturor problemelor care vizează mersul înainte al unităților lor.îndatoriri de maximă importanță revin uniunii cooperatiste județene. Lămurind pe larg atît țăranilor cooperatori, cît și membrilor consiliilor de conducere importanta lărgirii continue a democrației cooperatiste. participînd efectiv la adunările generale, men- tinînd o legătură mal strînsă cu ..terenul", cu oamenii. cu problemele care-i frămîntă. activiștii uniunii vor putea să contribuie mai activ, la crearea în fiecare unitate, a unei atmosfere prielnice pentru schimbul creator de păreri, de idei, a acelui teren fertil relațiilor principale. Numai astfel va putea fi întărită activitatea și răspunderea adunării generale. forul suprem de c< n- ducere al cooperativei agricole. iar măsurile adoptate vor fi cu adevărat rodul spiritului de efervescență cratoare a masei largi a țăranilor cooperatori.

acordat, să „ae-. climatul viciat, acestea, ea stă și cînd abuzurile

Nicolae BRUJAN corespondentul „Scînteii

Vedere exterioara a Fabricii de mobilâ din Vaslui (Foto : Gn. Vințilă)

lor, bile, port își desfășoară activitatea nenumărate agenții și oficii ale comerțului exterior. Unele controlează calitatea mărfii, iar altele numai cantitatea. Intre aceste agenții și oficii circulă un volum impresionant de documente, care de foarte .multe ori nu fac altceva decît să încurce lucrurile.Este insolubilă problema îmbunătățirii activității portului Galati ? Răspunsul îl așteptăm de la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Ministerul Comerțului Exterior, de la alte foruri care poartă răspunderea pentru bunul meri al activității portuare.
Nicolae NICHITA 

Radu APOSTOL

(Urmare din pag. I)din cauza fare, 81 la torilor de cadrați în a dus la micșorarea rolului stimulativ al treptelor de încadrare, ajun- gîndu-se la o nivelare a salarizării muncitorilor indiferent de vechimea în producție, de contribuția cantitativă și calitativă la realizarea cinilor și muncă.Desigur, xime de mare de muncitori în unele din întreprinderile în experimentare, in vederea respectării nivelului prevăzut al salariilor, nu poate fi socotită decît ca o măsură tranzitorie, de moment. Este necesar ca, pînă la generalizarea noului sistem de salarizare în întreaga ramură, ministerul nostru, împreună cu Comitetul de Stat pentru Probleme de Organizare și Salarizare, să analizeze posibilitățile de îmbunătățire a rețelelor tarifare lespective. Anumite probleme s-au ivit în unele întreprinderi și în legătură cu respectarea principiului prevăzut în Hotărîrea plenarei din octombrie anul tură cu stimularea trerupte în aceeași Evident, va trebui să găsim și acestor probleme o soluționare corespunzătoare.După cum am arătat mai înainte, introducerea treptelor de salarizare în cadrul fiecărei categorii de încadrare a muncitorilor are un rol deosebit de important. Se creează posibilitatea diferențierii salariilor în funcție de rezultatele obținute în producție si calitățile personale ale muncitorilor, stimulînd astfel creșterea productivității muncii, realizarea unor produse la un nivel calitativ superior, reducerea cheltuielilor

insuficientei rețelei tari- sută din numărul munci- la tăbăcărie au fost în- treapta a III-a. Aceasta
de conștiinciozitatea sarinacordarea treptelor încadrare la un numărma-

mod expres în C.C. al P.C.R. trecut în legă- vechimii neîn- întreprindere.

de fabricație, întărirea disciplinei în muncă, în prima lună de experimentare. a existat în unele întreprinderi, de pildă, la fabrica da confecții „Flacăra“-Cluj, tendința de a acorda marii majorități a muncitorilor treapta a doua de salarizare, indiferent de rezultatele în muncă și aptitudinile lor personale. Ministerul a combătut această tendință, care ar fi dus într-o măsură la slăbirea rolului stimulativ al noului sistem de salarizare ; după reanalizarea situației de aici, conducerea întreprin-

muncă fundamentate științific. în general, conducerile întreprinderilor s-au preocupat de elaborarea unor norme de muncă corespunzătoare nivelului tehnic al producției, condițiilor organizatorice ale locurilor de muncă respective, precum și gradului de calificare a muncitorilor. Ceea ce am vrea să relevăm aici este faptul că. în unele unităti. prin aplicarea normelor fundamentate științific, numărul muncitorilor cu realizări sub normă este prea mare. Tendința aceasta se constată mai

producție la diferitele elemente ale acestora, în așa fel încît să se recupereze întregul fond alocat pentru introducerea sistem de salarizare salariilor. în fiecare treprinderi aflate în s-au elaborat planuri prevăd obiective concrete legate de utilizarea gospodărească a materiilor prime, materialelor, reducerea cheltuielilor pentru întreținerea utilajului, a celor administrativ-gosoo- dărești etc., precum și de creșterea

suplimentar noului și majorare a din cele 10 în- experimentare de măsuri care

Raportul muncă^salariu

judicioasă pe catego-derii a trecut la o mai încadrare a muncitorilor rii și trepte de.salarizare.O tendință similară a alte întreprinderi în ce privește salarizarea personalului tehnic si administrativ. în sensul că s-au acordat unele creșteri de salarii peste media prevăzută pe întreprindere. Aceste creșteri au fost justificate prin aceea că s-a căutat să se facă o ierarhizare a salariilor acestui personal în funcție de contribuția fiecăruia în muncă. Cazurile ivite în această direcție — ce-i drept, puține la număr — vor trebui reana- lizate și soluționate în perioada următoare de către conducerile întreprinderilor respective.Aplicarea judicioasă tem de salarizare si a lariilor presupune, ca pr'm ordin, precizarea a atribuțiilor și răspunderilor fiecăruia, introducerea de norme de

apărut în

a noului sis- maiorării sa- o condiție de cu exactitate

ales la Fabrica de tricotaje Brașov, întreprinderea „Dîmbovița" din Capitală și în alte întreprinderi care au un număr mare de muncitori nou angajați, cu up nivel insuficient de calificare. în aceste întreprinderi va trebui să se acorde o atenție deosebită perfecționării pregătirii profesionale a tuturor muncitorilor, ridicării calificării lor. ceea ce va avea consecințe favorabile asupra creșterii rezultatelor în producție și a cîs- tigurilor oamenilorîn cadrul experimentării s-a stabilit ca sarcină celelalte organe să ia măsuri în în întregime a pentru majorarea salariilor, astfel ca indicatorii de plan ai prețului de cost și financiari pe anul 1968 să rămînă nemodificați. Ministerul nostru a examinat cu atentie. împreună cu cadrele din întreprinderi, posibilitățile de reducere a cheltuielilor de

pentru ministere și economice centrale vederea recuperării fondurilor alocate

productivității muncii. Vom urmări ca întreprinderile să realizeze la termenele prevăzute măsurile preconizate și să întreprindă noi acțiuni pentru creșterea eficientei producției.Tinînd seama de numeroasele elemente noi pe care le introduce noul sistem de salarizare, vom căuta ca pe parcursul experimentării să urmărim aplicarea corespunzătoare a acestuia, să cunoaștem din timp e- ventualele aspecte negative care apar și să facem propunerile necesare pentru eliminarea lor. întrucît la 1 noiembrie a.c. se va trece la generalizarea noului sistem de salarizare si majbrare a salariilor în toate întreprinderile industriei ușoare, colectivele din unităti. cu sprijinul ministerului. vor trebui să ia încă de pe acum măsuri, astfel încît pregătirile să se desfășoare în cele mai bune condiții, conform graficelor întocmite. O grijă deosebită va trebui acordată elaborării normelor funda-

mentate științific, pornindu-se da la premisa stabilirii unor norme care să reflecte condițiile reale, tehnice și organizatorice, ale locurilor de muncă. Este necesar să se urmărească ca dispersia mare a normelor, existentă în prezent în unele fabrici, să se reducă la maximum posibil, astfel ca nivelul de îndeplinire a normelor pe secții, ateliere, echipe etc. să se situeze în apropierea nivelului med’u pe întreprindere. întreaga această activitate de elaborare a normelor fundamentate științific trebuie însoțită de noi măsuri luate în domeniul organizării rationale a producției și a muncii, care să permită utilizarea deplină, cu maximum de randament, a utilajelor și timpului de lucru.elemente de salarizare au la bază cunoașterea vechimii în producție a oamenilor, este nevoie, de asemenea, să se ia toate măsurile pentru completarea la zi a carnetelor de muncă cu toate datele necesare.Ministerul va organiza în luna următoare consfătuiri cu factorii de răspundere din întreprinderi. pe subramuri de producție. în vederea examinării concluziilor desprinse din perioada experimentării și precizării problemelor ce trebuie soluționate în vederea generalizării noului sistem de salarizare. Considerăm că măsurile luate și cele care se vor aplica în continuare vor permite crearea unui cadru favorabil experimentării, iar noul sistem de salarizare și majorare a salariilor va exercita un însemnat rol pozitiv, dînd un puternic impuls capacității și inițiativei creatoare a colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni în vederea creșterii sistematice și în ritm rapid a productivității muncii. reducerii prețului de cost, ridicării eficientei activității economice și sporirii necontenite a acumulărilor bănești — baza progresului economic neîntrerupt al tării și a ridicării nivelului de trai al poporului.

Cunoscînd că unele

ARADUL 
sub semnui 
exigențelor
(Urmare din pag. I)pînă la ridicarea în masă a 
populației orașului în sprijinul 
revoluției de la 1848 și la puter
nica mișcare pentru înfăptuirea 
Unirii Naționale din 1918, Ara
dul s-a aflat totdeauna, de-a 
lungul a șapte secole, în inima 
evenimentelor istorice. Vechi 
leagăn de cărturari, orașul 
Arad a găzduit, încă de acum 
aproape 160 de ani, faimoasa 
Preparandie, de unde au ieșit 
generații de luminători. ai 
poporului, dascăli de simțire și cugetare românească. După cum 
vedeți, e o tradiție poate nu în
scrisă în hrisovul de piatră și bronz al monumentelor (într-a
devăr, Aradul e nepermis de 
sărac în monumente care să-i 
evoce sugestiv prezența în is
torie și cultură !), cit transfigu
rată în profilul și climatul su
fletesc al orașului...

Deși arădenii sînt extrem de 
sensibili la farmecul tradițiilor 
urbei, această sensibilitate nu e 
un factor de înduioșare călduț- 
paseistă, ci un ferment de ener
gii și de exigențe.

Orașul, cu patină istorică, e 
dominat de orizontala clădirilor 
cu trei-patru etaje ale burgului 
neobaroc construit mai ales la 
interferența secolelor XIX și XX. E drept că edificiile, mai 
ales în zona centrală, pe bule
vardul Republicii, se desfă
șoară în încîntătoare proporțio- 
nalități și ritmuri, că străzile 
tint mărginite de vegetația 
(care compensează întrucîtva 
parcimonia răspîndirii parcu
rilor și grădinilor de mat 
mare amploare), dar toate aces
tea nu ne pot face să uităm că 
densitatea de locuitori atinge un 
indice scăzut pentru o așezare 
urbană de atare importantă (abia 
50—60 la hectar) și, îndeosebi, 
că orașului îi lipsesc încă acele 
construcții moderne care de
semnează fizionomia sugestivă 
a urbei contemporane. în pre
zent se încheie lucrările de fi
nisare la hotelul modern de 10 
etaje care va marca o cotă înaltă 
în profilul urbanistic al centru
lui, fără a strica, prin nimic ar
monia și echilibrul tradițional.

O convorbire cu cîțiva arhi- 
tecți ne-a relevat unele proble
me și perspective urbanistice și 
edilitare ale municipiului.

— E greu să întrevezi de pe 
acum cu exactitate contururile 
viitorului Arad, mai ales că planul de sistematizare, terminat 
în 1965, se impune a fi temeinic 
reactualizat în lumina noilor 
condiții și perspective — ne-a 
informat arhitectul șef al ju
dețului, Victor Catană. In anii 
viitori, se va lucra intens la 
ridicarea noului cartier de pe 
Calea Romanilor, prevăzut a 
cuprinde circa 500 de aparta
mente, folosindu-se din plin a- 
vantajele malurilor înverzite și 
răcoroase ale Mureșului. Tot în 
legătură directă cu această pre
zență naturală, insuficient „son
dată" urbanistic în trecut — 
oglinda de lumină și prospețime 
a rîului — se prevede construi
rea unei mari zone de locuit 
între cartierul Micălaca și bucla 
Mureșului. Mai grele sînt pro
blemele pe care ni le pune do
tarea corespunzătoare a orașu
lui pe plan cultural. Stăm nu 
prea bine cu cinematografele, 
n-avem o sală de sporturi pe 
măsura pasiunii arădenilor pen
tru sport și nici un teatru de 
vară (al cărui amplasament, tot 
pe malul Mureșului, ar mări și 
atracția turistică a orașului). 
Probleme asemănătoare ne pune 
și înzestrarea cu instituții sa
nitare. In ce privește aspectul 
edilitar, cred că ați remarcat 
„arăturile" de pe unele străzi. 
Cetățenii — mai ales conducă
torii de autovehicule — se plîng 
de gropile și șanțurile de pe 
străzi, dar ei nu știu că anul 
acesta, cu prețul unor incomo
dități pasagere, se reface com
plet canalizarea orașului și se 
începe reconstrucția sistemului 
de alimentare cu apă, ambele 
extrem de vechi, „virsta" lor 
atingind, poate, peste un secol...

Mureșul și „înscrierea" sa în 
noua structură urbană a Ara
dului revine adesea în con
vorbiri.

— Ceea ce ar fi trebuit să 
constituie faleza Mureșului — 
ne spune arhitectul Eugen Ui 
— este astăzi ocupat de clă
diri care și-ar fi putut găsi am
plasament și în altă parte și care 
ascund sau strică peisajul. 
Pentru anii viitori țelul nostru 
e să degajăm malul de tot ce e 
inutil și să creăm o faleză do
minată de o esplanadă plină de 
farmec și pitoresc. Valorifica
rea urbanistică a malului Mu
reșului e, de altminteri, o pro
blemă vitală și pentru extinde
rea viitoare a orașului. Dar să 
revenim la locurile de odihnă și 
agrement. Se va continua ame
najarea insulei Mureșului, loc 
tradițional de week-end al ară
denilor. și a pădurii Ceala.

...Perspectivele se desemnează 
aici din mers. La ora cînd discu
tam cu arhitecții, pe porțile u- 
zinei de vagoane ieșea încă unul 
din cele 160 de vagoane de călă- 
tori-clasă pe care colectivul le 
produce anul acesta și se con
tinua febril lucrul la unul din 
„giganțti" de 145 tone pe zece 
osii, destinați pieselor grele ale 
..Electroputerii" craiovene ; la 
U.T.A. artiștii imprimeurilor 
drămuiau nuanțele unui nou 
model menit să lumineze raftu
rile magazinelor și aspectul ves
timentar al străzii: grădinarii 
tesc.au, în scuarul din. fața con
siliului popular Județean, un 
nou covor floral.

Aradul e angajat din plin pe 
făgașul vieții sale municipale.

tesc.au
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Este un fapt unanim recunoscut acela că orice 
operă literară reprezintă o reflectare cu mijloacele 
specifice artei a universului social și uman în mijlocul 
căruia scriitorul își desfășoară activitatea creatoare, 
o imagine a realității obiective filtrată prin prisma 
concepției sale despre lume și viață. De bună sea
mă, o operă viabilă, de înaltă ținută artistică, nu se 
poate realiza fără o cunoaștere aprofundată a aces
tui univers, fără a-i înțelege procesele intime, ați't de 
diverse și de complexe, fără a discerne semnificația 
evenimentelor sociale, ca și adîncul lor ecou în con
științe. A absolutiza valoarea uneia sau alteia din 
direcțiile în care scriitorul trebuie să-și îndrepte in

vestigațiile în elaborarea operei sale înseamnă a 
ignora tocmai specificul creației artistice. Se poate 
oare mărgini scriitorul la consemnarea imaginilor ex
terioare ale realității, ignorînd psihologia persona
jelor, reacțiile lor interioare, este oare posibil, pe 
de altă parte, să înregistreze doar dialectica sinuoa
să a proceselor psihice fără să le motiveze convin
gător prin multitudinea factorilor sociali, cu atît mai 
pregnanți în vremea noastră, cu cît procesele care 
au loc în societatea modernă sînt de o deosebită 
complexitate, avînd adînci repercusiuni în viața con
temporanilor ?

cele ale veacului trecut A evoluat și gustul omului modern. Dar cred că astăzi sînt tot mai puțini artiștii care să trăiască iluzia turnului de fildeș. Realitățile sociale sînt atît de complexe, necesitatea angajării depline a oricărui creator în desfășurarea e- venimentelor cărora le este martor se impune cu atîta evidentă îneît este practic imposibil ca cineva să-și permită luxul unei dulci i- luzii a indiferenței. Responsabilitatea artistului a crescut astfel o dată în plus. Dilema alegerii între da și nu este mai acută a- cum, ea este vitală ; neant sau posibilitatea de a trăi în mijlocul semenilor tăi, de a contempla stelele cerului, de a te bucura de zăpezi, de dragoste, de mugetul apelor, de frumusețea construcțiilor, de zborul în Cosmos, de frumusețea ploii și a munților, dar și de a participa nemijlocit la făurirea noii societăți, a istoriei prezente a țării sale. Arta și, îndeosebi, literatura au cucerit noi terenuri în investigarea sufletului omenesc, au pătruns în zone necunoscute, nedefrișate, au aruncat mari sonde în adîncime, căutînd să ghicească, să vadă nu numai idei, dar și să investigheze cele mai Intime procese ale sufletului ome- neso. Au căutat să le vadă în cauzalitatea lor, să le determine izvoarele (interioare și exterioare), să pătrundă în labirintul motivelor. Omul fiind o entitate socială, nu se poate face abstracție de universul din jur. Investigînd sufletul omenesc, artistul nu poate să nu țină seama de marile proiecții exercitate din exterior asupra spiritului uman.Literatura nu poate face abstracție de social, fiindcă omul nu este abstract, fiindcă sufletul uman nu este o abstracțiune, fiindcă el nu trăiește într-un univers abstract. Dar, așa cum o literatură care să facă abstracție de investigația psihologică nu este de conceput, nici o literatură care să aibă în centrul său socialul reprodus simplist, netransfigurat artistic, nu se poate înscrie în sfera artei autentice.Din acest punct de vedere, literele românești se află într-o situație fericită : sîntem posesorii unei literaturi moderne de ținută, ilustrată de scriitorii noștri dintre cele două răz

boaie mondiale. Sîntem posesorii unei mari culturi folclorice, o literatură ale cărei aripi de aur, dincolo de baladă, ating zone de mit; ea constituie cultura noastră străveche, cu nimic mai prejos decît mitul culturii eline, să zicem. Dîd forajul genial al acestor zone și-au luat zborul E- minescu, Enescu, Ion Barbu, Brâncuși, Ărghezi, Țu- culescu, Blaga, Voiculescu și multi alții.E rîndul prozei acum, dar, cum spuneam, aceasta nu este singura direcție care deschide perspective de glorie literelor noastre. Continuînd linia prozei noastre clasice, dezvol- tînd-o — țlnînd seama de cuceririle valabile făcute pe alte meridiane — proza română va putea să-și spună, și și-l spune, un cuvin t al ei, cu timbru personal, cu sunet distinct. Nu cred că trebuie să uni- lateralizăm lucrurile, să mergem, așa cum observ că se face de un timp încoace, pe ideea unei singure direcții, acreditînd părerea că doar proza strict de analiză este valoroasă, că doar aceia care merg pe linia ilustrată de Hortensia Papadat Bengescu sau de Camil Petrescu sînt singurii noștri adevărați prozatori. Este, fără îndoială, și acesta — între multe altele — un drum salutar. Dar să nu uităm că au e- xistat și alte linii, nu mai puțin glorioase. Ele sînt ale noastre, aie literaturii noastre, și nu putem să nu ținem seama de ele dacă dorim ca literatura română să adauge și mal departe tezaurului nepieritor al artei opere durabile, creații de o profunzime a ideii și de o frumusețe a plăsmuirii demne de epoca noastră.Punctele de cucerit, e- veresturile care ne așteaptă, cred că trebuie să constea într-un spor de vigoare, de adîncire, în investigarea lumii interioare și exterioare ; țelul nostru să fie cucerirea acelui pisc cu mii de suprafețe, Încărcat de semnificații profunde, pe care privindu-1 din unghiuri diferite să capete alte dimensiuni : scăldat în lumina amiezii să fie altul, în cea crepusculară ori a zorilor, altul. Vis care să aibă în interiorul lui clopotul fermecat, adînc și nemuritor al sufletului acestui neam, sunetul propriu al epocii generoase a socialismului, al realităților noastre, al vieții oamenilor care construiesc noua societate.

Scriitorul 
selectează 

și ordonează 
faptele realității

Virgil NEMOIANU

Cred că referindu-ne succint la un exemplu ce ni se pare edificator am putea înțelege mai exact modul propriu în care fiecare scriitor se apropie de universul pe care își propune să-1 investigheze. Mă gîndesc, de pildă, la Marcel Proust, care, acum peste 40 de ani, în momentul apariției cărților sale, a fost primit (cu aclamații sau cu nemulțumire) ca un scriitor tipic subiectiv. Munca învățaților și criticilor, lectura atentă a cititorilor au dovedit că lucrurile nu stau deloc așa : astăzi, multă lume afirmă fără înconjur că „în căutarea timpului pierdut" este o frescă amplă a societății franceze la un moment istoric dat, a treia mare frescă după cele realizate de Saint-Simon și Balzac. Deosebirea ar fi de modalitate : Saint- Simon face o descriere o- biectivă cu personaje reale, Balzac cu personaje i- maginare. Proust trece a- ceastă obiectivitate prin focarul unic al propriei sale subiectivități. Și tocmai acum ajungem la miezul problemei, căci la Proust (și acesta nu e decît un singur exemplu printre altele nenumărate) întîlnim o admirabilă identificare între restituirea complexă, inteligentă, a unui întreg univers social și psihicul autorului, vibrația sa lăuntrică profundă. Poate forțez puțin lucrurile, dar a- proape mi se pare că în literatura modernă lirismul individual, introspecția sînt mai curînd «funcție» decît «scop» în sine. Funcția lor este de a fi prisma prin caro se vor concentra toate razele, un centru unificator sau un fel de numitor comun care să asigure unitate priveliștilor sociale pe

care le înregistrează ochiul și apoi pana pe hîrtie, subiectivitatea analizei fiind în acest sens menită să selecționeze și să ordoneze faptele realității obiective.Dar mi se pare că. pe lîngă acest prim rol, mai putem vorbi și de un alt soi de folosire a introspecției. într-adevăr, găsim destule cazuri în literatura timpului nostru cînd autorul se apleacă asupra propriului său suflet sau asupra sufletului eroului său și caută cu rîvnă și pasiune să-i descifreze deplasările, fluctuațiile, legile. Ce fel de literatură va fi a- ceasta ? Voi răspunde : depinde de obiectul observat, într-adevăr. eul poate fi suficient de amplu și general — valabil, suficient de bogat în detalii concrete pentru a asigura o semnificație largă și socială unei opere create prin introspecție. Cu alte cuvinte, mă refer la ceea ce se spunea în Renaștere și, în alt fel, de Leibniz despre macrocosmos și microcosmos : omul (în sensul adevărat, deplin al cuvîn- tului) reflectă în mic structura întregului univers natural și social. Omul ar fl în acest sens eșantion, o mostră reprezentativă a marilor ansambluri și sisteme ale lumii. Analiza sa înseamnă în fond și o analiză a universului întreg.Aplecarea atentă asupra universului se poate face pe căile cele mai diferite : importantă mi se pare atitudinea deschisă față de impresii, lucruri și fapte. La fel de importantă este apoi luciditatea cristalină a propriei personalități care le poate valorifica și înălța la înalte ranguri.

cinema

•1•----—————
Creatorul retrăiește

după un indice 
propriu valorile

timpului său

Ion BIBERI

"Act de interferență între lume și o personalitate a- parținînd unei epoci istorice și unei culturi determinate, opera artistică va conține în structura ei intimă, deopotrivă, mărturia atmosferei specifice timpului în care a fost elaborată, ca și a viziunii unice, strict personale, a artistului. Acesta din urmă nu înfăptuiește opera în absolut, ci o raportează în permanență la coordonatelegenerale ale societății încare trăiește, cu deosebire la valorile de ordin etic, estetic, filozofic. Artistul își elaborează opera prin reducere la un indice personal a unor realități complexe, situate în afară de sine. Numai această raportare a vieții sociale și a valorilor timpului la coeficientul său creator, numai strădania de a pătrunde în autenticul trăirilor intime ale contemporanilor săi dau creației artistice dimensiu
nea adîncimii, pulsația vieții. Atitudinea ambivalență a scriitorului, călăuzit în același timp către propria viață interioară, dar și înspre structura vieții sociale în care trăiește. își are astfel un echivalent în operă : trăirea subiectivă dă operei, atmosferei în care aceasta se desfășoară și ales personajelor create sigiliul adevărului trie ; participarea la litatea socială, observația amănunțită a acesteia — după exemplul lui Balzac, Tolstoi sau Dickens ■— conferă descrierilor și personajelor imaginare relieful existentei exterioare. Ințelegîndu-se pe sine, artistul poate intui dramele și adînci- mile psihologice ale altor oameni, creînd astfel personaje vii ; trăindu-și propria viată pe plan social, artistul va fi în măsură de a răsfrînge în o- peră ritmul vieții înconjurătoare. Cu atît mai mult în zilele noastre, de profunde și complexe prefaceri sociale, conștiința artistului este solicitată să înțeleagă și să explice noi raporturi umane, aspecte inedite ale vieții. Recrearea realității aparține astfel bogăției interioare a artis

mailăun- rea-

tului ; în schirrțb, datele concrete, alcătulitd țesătura operei, sînt obținute prin observația mediului exterior.în acest mod, artistul elaborează o viziune personală, amănunțind cadrul vieții sociale înconjurătoare și structurile de adîncime ale acesteia. Prin aceasta,- creația sa are deopotrivă semnificația unei mărturii sufletești, dar și a unui document social; opera artistică este o retrăire după un mod propriu a vieții sociale înconjurătoare, căreia îi răsfrînge astfel datele esențiale. problemele, preocupările și năzuințele. Se înțelege că artistul din țara noastră inspirat din fră- mîntările și preocupările, din munca plină de abnegație a milioanelor de oameni va crea o operă în care aceste două aspecte să fie indestructibil unite.Artistul, ca orice contemporan al unei civilizații date, înfățișează o însumare de caractere complementare : el integrează valorile sociale și culturale ale timpului său — datele caracteristice realității obiective, ca și ecoul lor în conștiințe — dar le retrăiește după un coeficient individual. Personalitatea artistică este deopotrivă reprezentativă pentru epoca, națiunea și societatea în care a apărut, dar și unică, profund originală, prin modul propriu în care răsfrînge atmosfera vieții spirituale.Rodul activității sale va avea astfel o semnificație deosebită pentru viața socială și culturală în care a apărut. Ca reprezentant al epocii și poporului său, scriitorul va crea o operă cu profunde ecouri în actualitate, prezentă în conștiința contemporanilor. Exemplul. în cultura tării noastre, al operelor lui Eminescu, Brâncuși sau Enescu este în această privință caracteristic. Dar u- nicitatea personalității, ca și originalitatea operelor sale, determină în același timp o depășire a actualității imediate, conferind creației semnificație de contribuție personală la un patrimoniu general, ale că

rei forme de evoluție le anticipează. Artistul și mai cu deosebire literatul exprimă structura trecutului și prezentului, dar, în a- celași timp, îi dă un impuls către viitor, împiedi- cînd menținerea vieții culturale în forme neschimbate.Viața culturii, ca șl ritmul vieții sociale, de altminteri, sînt animate de un dinamism interior ; structura statică, anchiloza în forme stereotipe sînt negate în orice societate aflată în e- voluție creatoare. Această integrare a valorilor trecutului în formele pe cale de împlinire ale viitorului este săvîrșită prin activitatea personalităților creatoare, prelucrînd valorile specifice ale culturii — cum am mai spus — după un indice personal. Artiștii, litera- ții și în general personalitățile creatoare alcătuiesc astfel adevărați fermenți ai progresului.Pîrghia acestui proces, ale cărui date generale se află în atmosfera timpului, este nevoia de împlinire proprie societății omenești. Această trăsătură sufletească, mărturie a unei năzuințe către depășirea de sine, este caracteristica tuturor marilor înfăptuitori și nu numai a literatului: omul de știință, depășind prin invenție stadiul actual al științei, tehnicianul, înnoind și uneori revoluționînd mijloacele de producție, joacă în complexul vieții sociale un rol asemănător artistului, care, sprijinit pe cunoașterea adîncă a tuturor valorilor specifice ale unei anumite realități, le retrăiește după un mod personal, le dă o structură inedită, arătînd contemporanilor noi călăuziri.Procesul acesta complex, 
de retrăire după un nou mod a valorilor timpului și de elaborare a unor forme necunoscute de înfăptuire, nu se reduce la o simplă Intuiție, ci presupune muncă îndîrjită, prelungită în lungul anilor. Această muncă

este săvîrșită pe două planuri, deopotrivă prin efortul de inserție în climatul vieții sociale și culturale a timpului, de identificare cu ritmul propriu al societății acelui timp și cu existența atît de diversă în manifestările ei cotidiene a semenilor scriitorului, ca și prin efortul de finisaj artistic a operei sub raport formal. Artistul, ca și omul de știință sau tehnicianul, își are laboratorul, atelierul său de lucru. Mărturia a- cestei activități vor fi manuscrisele scriitorului, ex- primînd nu numai lupta lui cu materialul rebel al cu- vîntului, dar, mai ales, strădania de a motiva convingător lumea sa interioară sau aceea a eroilor săi, reacțiile cele mai semnificative și mai adînc omenești.Rodul acestei permanente Introspecții, conducînd la elaborarea de noi valori, nu rămîne în limitele atelierului de lucru al artistului. Nevoia comunicării, a corespondentei directe și, pe cît se poate, totale, cu înțelegerea contemporanilor, cu universul lor de preocupări definește de asemenea psihologia actului artistic. Izvorîtă, prin valorile ei generale, dintr-o a- nume ambianță, opera artistului, reclădind, după noi simetrii și după un dinamism propriu, aceste valori, reînviorează și dă noi impulsuri prin actul comunicării inteligibile atmosferei culturale în care a apărut Condiția esențială a acestei înfăptuiri este însă de a nu se ignora nici una din trăsăturile ce individualizează ființa umană, de a-i înțelege cele mai intime procese și de a le justifica artistic prin totalitatea factorilor — sociali sau psihologiei — care le condiționează. Iar într-o societate nouă cum este a noastră, analiza psihologică trebuie să pună în evidentă mutațiile psihologice petrecute în conștiința și viața oamenilor — izvor de artă adevărată.
Evoluția eroului 
literar trebuie 
să fie motivată

IEKEES

Vasile REBREANU

Secolul nostru, acest veac dinamic, zbuciumat, tragic, traversat însă de marile dire ale încrederii u- mane — secol care a fost leagănul unor mari izbînzi sociale și uluitoare descoperiri ale științei — a-

cest secol a zămislit o artă pe măsura lui, derutantă uneori, dar care, în general, a fost martor fidel al seismelor timpului pe care-1 străbate. Sigur că mijloacele de expresie au evoluat, ele nu mai sînt

Rostul literaturii 
este de a revela 

umanul
Dumitru MICU

Psihologic ? Social ? Psihologic în social? Social implicat în psihologic ? Teamă mi-e că dacă am pune în astfel de termeni problema, aceasta nu ar a- vea prea mari șanse de a fi elucidată. Discutînd în abstract, riscăm să eșuăm în scolastică. Reușita unei opere nu depinde — după părerea mea — nici de cantitatea de psihologie cuprinsă în ea, nici de amploarea investigației sociale, nici de dozajul cît mai judicios între social și psihologic. Reușita unei opere depinde exclusiv de puterea creatoare a talentului. Totuși, subînțelegînd talentul, în funcție de ce aspecte palpabile apreciem calitatea operelor ? Un răspuns general valabil nu se poate da, evident, în judecarea fiecărei scrieri trebuie ținut seama de natura ei intimă, de pretențiile și posibilitățile formulei artistice propuse de autor. Camil Petrescu a publicat, în deceniul al patrulea, două romane de analiză interioară : „Ultima noapte de dragoste, întîia noapte de război" și „Patul lui Procust", primul o monografie a geloziei, celălalt un „dosar de existențe" schilodite. în amîndouă domină psihologicul. Referințele la realități sociale nu lipsesc, dar nu acestea decid valoarea cărților. în „Calea Victoriei" de Cezar Petrescu aflăm de o mie de ori mai multă observație socială decît în „Ultima noapte...", totuși nici un cititor cultivat nu cred că o va prefera romanului lui Camil Petrescu.Din aceasta nu trebuie înțeles că romanele lui Camil Petrescu sînt principial mai bune prin faptul că acordă psihologicului mai mult interes. „Un om între oameni", roman prin excelență social, stă pe scara valorilor mult mai sus, nu numai decît numeroase fresce istorice contemporane cu el, dar și decît o sumedenie de proze de introspecție apărute înainte si după 1944. Ceea ce contează deci înainte de orice e personalitatea scriitorului, însă, cum nimeni nu-i infailibil, se poate întîmpla și unui scriitor de marcă să-și conceapă .și să-și o- rienteze greșit anumite o- pere? Se poate discuta, de pildă, rămînînd la Camil Petrescu, dacă și-a gîndit în cel mai just moj posibil piesa „Caragiale în vremea lui" și chiar, parțial, „Un

om între oameni". în ansamblu însă un roman al revoluției din 1848 nu putea fi structurat decît epopeic, astfel îneît, în desfășurarea lui, să refacă spectacolul răscolirilor din diferitele straturi ale societății, tumultul mișcării de mase. Ce dă măreție unei opere de acest gen nu e cutare sau cutare scenă, cutare profil, nici acuitatea inciziilor în psihicul vreunui personaj de plan secund (excesul de analiză sufletească poate deveni un balast), cl caleidoscopul mulțimilor în mișcare, amploarea tablourilor, forța epică. Aserțiunea poate fi verificată prin orice roman- epopee, prin „Răscoala" lui Rebreanu, prin „Fructele mîniei" de Steinbeck, prin „Țăranii" lui Reymont, prin „Război și pace". Analizele psihologice din aceste cărți nu sînt, evident, deloc de disprețuit; în „Război și pace", mai ales, ele ating adîncimi cum nu găsim în multe romane „psihologice", însă nu în funcție de asemenea izbînzi se apreciază, în ansamblu, calitatea, epopeelor. După cum în ro-’ mane care dezbat cazuri de conștiință, care sondează obsesii sau urmăresc procese de formare și transformare morală nu vom căuta acest epos tumultuos și minuțioasă analiză socială. Sînt cazuri în care o operă, ocolind socialul, se anulează, după cum sînt altele cînd ancorarea în socialul pur echivalează cu o ratare artistică.Dozajul celor două categorii se impune scriitorului de talent de la sine, în fiecare operă. Societatea e formată din oameni, raporturile sociale se exprimă în relații complexe intre oamenii vil și ele angajează, în cele mai imprevizibile moduri, întreaga existență a indivizilor, problematica lor cea mai Intimă. Pe de altă parte, e literalmente imposibil a înfățișa expresiv lumea lăuntrică a omului fără a situa personajul respectiv în social. Anumite trăsături ale umanității își găsesc expresia plenară îo structura psihică a unor anumite categorii sociale. Rostul literaturii e de a revela umanul și numai scriitorul e în măsură să decidă in fiecare caz în parte unghiul din care are să proiecteze lumina asupra personajului. Cititorul și criticul urmează să se pronunțe după încheierea u- perei.

Conștiința - oglindă 
a lumii reale

Paul GEORGESCU

Am impresia că problema pusă în discuție își este sieși răspuns în înțelesul că oricît de îndelungat și amănunțit s-ar ocupa un prozator de conștiința eroului său (poezia are un prea pronunțat specific spre a-1 analiza aici), acest prozator poate găsi acolo doar ceea ce lumea obiectivă, societatea au pus; altceva nici nu putem descoperi fiindcă din nimic se naște doar nimicul. Conștiința a fost comparată adesea cu o o- glindă a lumii reale și atare metaforă exprimă neîndoielnic adevărul ; discuția poate începe însă din constatarea obiectivă că nici cei doi termeni ai comparației, nici raportul lor nu sînt statici, ci în mișcare dialectică. Altfel spus, imaginea (artistică) nu poate fi nici ea statică, de unde polifonia stilistică necesar coexistentă, succesiunea stilistică — nu rectilinie, ci mai degrabă pen- dulatorie. Opera de artă însăși poate fi privită din unghiuri diverse.Geneza operei — de care noi ne-am ocupat mult prea puțin, înlocuind-o cu arhivistică, foarte utilă, dar ca punct de plecare, doar — reprezintă în caz de autenticitate și o consecință a confruntării cu societatea, a șocului pe care e- lementele universului înconjurător îl provoacă în conștiința artistului; altfel avem de-a face doar cu meseriași conștiincioși ce scriu fiindcă s-au apucat de profesiunea asta sau din vanitate etc. Cititorul simte aproape totdeauna deosebirea dintre arta creată din necesita
te interioară și manopera conștiincioasă a scriitorului profesionist. Evident, numai conflictul dintre termeni nu poate constitui u- nica rețetă a preparării o- perei. Cineva poate fi sincer zguduit, dar lipsindu-i talentul, desigur că opera sa nu se va impune ; așa se explică de ce atîția „își pierd talentul" pe drum (unii îl regăsesc, alții nu), de ce unii scriitori mediocri pot crea brusc o admirabilă carte, de ce scriitorii sînt ei înșiși uluiți de nestatornicia Muzei (cei mai mulți o suplinesc prin meșteșug). Problema e prea complicată, dar am amintit-o doar pentru că acel prim șoc modifică raporturile obiective dintre conștiință și lume, altfel zicînd, eul continuă să înregistreze mișcările realului într-un fel special, personal. E de reamintit că realul evoluează neîncetat iar personalitatea scriitorului nu e totdeauna sincronă ; uneori avem cazuri de fixații în trecut, alteori imaginația are obstinația de a descoperi realul viitor. Așadar, sincronismul perfect între realitate și imaginea ei artistică e rareori realizat. Un alt element important, da

dinamică, îl constituie faptul că opera reușește să rețină doar un fragment din realitate, doar anume elemente sociale, față de altele fiind opacă. Acest filtru ce poate părea arbitrar conține în sine „secretul" adevăratei personalități a scriitorului. Prima concluzie este aceea că scriitorul, independent de dorința sa, uneori chiar împotriva voinței sale, va înfățișa o anume viziune asupra realității. Gradul de obiectivitate nu poate fi căutat în citi— mea de psihologie, în distanța dintre eu și creator, necum în faptul dacă scriitorul introspectează o conștiință sau descrie comportamente : să nu uităm că Rebreanu a scris „Răscoala", dar și „Pădurea spinzu- raților". Chiar limitîndu-se la cîmpul eului, prozatorul va găsi acolo tot socialul, lumea obiectivă : altceva nici nu există. Toate „abi- sălitățile" programate sînt sensibilizarea raporturilor noastre cu lumea. In al doilea rînd, procesul reflectării realității în conștiință nu poate fi un fenomen static, ci numai în mișcare, ambii termeni nu sînt ades sincronici. Cu o concepție statică nu vom reuși să pricepem nimic din dialectica imaginii artistice, în sfîrșit, confruntarea dintre realitate și artist influențează asupra acțiunii selective, obiectiv necesară.Atitudinea reală a scriitorilor asupra fenomenelor sociale și politice (atitudinea absolută, indiferent de părerile scriitorului, de „artele sale poetice", de declarațiile sale etc.) rezultă nu din stilul artistic adoptat, ci — și aici apare necesitatea acțiunii critice — din sistemul său selectiv față de realitate. A dori să fii realist de tip zolist, analist psihologic, epic sau antiepic, compor- tamentist, fantastic sau fantast etc. e o simplă atitudine metodologică ținînd de calitățile specifice ale scriitorului sau pur și simplu de lesne trecă- toarea modă artistică (ziceam cam pendulatorie). Ceea ce contează pentru criticul marxist (dincolo de atîtea lesnicios trecătoare conflicte subiective) este în primul rînd înțelegerea raportului cu lumea, operat prin dialectica selecției — ce se reține, ce se ignoră — și care provenind uneori din tainice relații obiectiv-subiectiv constituie conținutul real al operei, atitudinea adevărată a scriitorului. Cît privește stilurile artistice, putem avea preferințe fără a transforma o singură modalitate în unicul mod de reflectare reală a societății. Apoi, nici o modalitate nu asigură aderenților ei talent.
Anchetă realizată de 
Sorin MOVILEANU

• Roata vieții : PATRIA — 10 ;
12.45 ; 16,15 ; 18,43 ; 21,15.
• Ghepardul : SALA PALATULUI
(seria de bilete 2487 — orele
19,30).
O Tarzan — omul maimuță : RE
PUBLICA — 8,30 ; 10,30 ; 12,30 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21.15, GRADINA 
DINAMO — 20, FESTIVAL — 8,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Ia gră
dină — 20. GRĂDINA DOINA
— 20.
O Șapte oameni de aur : FERO
VIAR — 9—13,30 In continuare ; 

'16; 18,30; 21, EXCELSIOR —
8.45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, ARENELE LIBERTĂȚII 
— 20.
0 Viva Maria : LUCEAFĂRUL —
8.30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ;
20.45, CAPITOL — 9 ; 11,15 13,30 ;
16 ; 18.30 ; 21, la grădină — 20, 
CIRCUL DE STAT — 10 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20.30.
0 O fată ciudată : VICTORIA —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 13,30 ; 20,45. 
0 Alegere de asasini : LUMINA
— 9—16.30 în continuare ; 18,45 ț
20.45.
0 Valea : CENTRAL — 8,30 ;
10.30 ; 12.30 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Cimarron: SALA CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 ; 12 ; 14 ;
16.30 ; 18,45 ; 21.
0 Dă laba, prietene : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
0 Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
0 Cehoslovacia, nămînt necunos
cut — In anul 2001 mașinile vor 
face totul singure — în vizită Ia 
caracatițe — Stinca — Narcis — 
TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
0 Bella t UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
0 Mesteacănul : GLORIA — 9 ;
11.15 ; 13,30 : 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Intre noi : TNFR ĂȚIREA INTRE 
POPOARE — 10 ; 16 18 ; 20.
0 Studiu despre femei : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 : la grădină — 20.
0 Moștenirea Iul Achile : GRIVI- 
TA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
28.30, FLAMURA — 9—16 în con
tinuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Duelul lung : DACIA — 8,30—16 
în continuare, 18,30 ; 21, FLO-
REASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,30, la grădină
— 20.

, 0 Piramida zeului Soare : BU- 
CEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
21, la grădină 20,15, TOMIS — 
9—15,45 în continuare ; 18,15, la 
grădină — 20, AURORA — 9,30 ; 
12 ; 14,30 ; 17,15 ; 20, la grădină
— 20,30 ; GRĂDINA EXPOZIȚIA
— 20,15.
0 Prin Kurdistamil sălbatic : 
UNIREA — 15,30 ; 18, la grădină
— 20,15.
0 Răzbunarea haiducilor : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Un bărbat și o femeie : GRĂ
DINA PROGRESUL-PARC — 20,15.
0 Taffy șl vină torul : GIULEȘTI
— 15,80 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA — 9 ; 
11,lă ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
e Aventurierii : RAHOVA — 15,30; 
18, la grădină — 20,15, VOLGA — 
9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
LIRA — 15,30 : 18, la grădină
— 20,30.
0 Vicontele plătește polița : DRU
MUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Jenia, Jeniclca și „Katiușa* : 
COTROCENI — 15,30 ; 1« ; 20,30. 
0 Falsa liră de aur : MELODIA
— 9 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15 ; 20,15.
e Un dolar găurit : VIITORUL —
15.30 ; 18 ; 20,30.
e Intîlnire în munți : MOȘILOR
— 15 ; 17,30 ; 20, la grădină — 20,30, 
FLACĂRA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 împușcătura : POPULAR —
15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Freddy, lovește tu întîi : MUN
CA — 16 ; 18 ; 20.
0 Pasărea timpurie : PACEA —
15.30 : 18 : 20,15.
0 Ce noapte, băieți ! t FEREN
TARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Oscar : CRINGAȘI — 15,30 ; 18; 
20,15.
0 Judecata 1 VITAN — 15,30 ;
18 ; 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
GRĂDINA VITAN — 20,15.
0 Sfîrșltui agentului W 4 C t 
COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Am întîlnit țigani fericiți : PAR
CUL HERĂSTRĂU — 20,15.

teatre
0 Teatrul Național „I. L. Ca
ragiale" (la Teatrul de vară „He
răstrău") : Heldelbergul de altă
dată — 20.
0 Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „N. Bălcescu") : Visul unei 
nopți de iarnă — 20.
• Teatrul „C. Tănase" (la grădina 
Boema) : Boema Palace — 20.
• Ansamblul „Perlnița* (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") : 
Varietăți folclorice — 19.

tv

în jurul orei 14,15 — Transmi
siune în direct de la Praga. Mi
tingul organizat cu prilejul vizitei 
în Republica Socialistă Ceho
slovacă a delegației de partid șl 
de stat a Republicii Socialiste 
România în frunte cu tovarășul 
Nicolae Ceaușescu. în jurul orei 
18,30, va fi transmisă de la Praga 
conferința de presă organizată 
cu același prilej. 19,30 —
Telejurnalul de seară. 19,50 — 
Buletinul meteorologic. — Publi
citate. 20,00 — Actualitatea în agri
cultură. 0 Ritmuri și ..... ritmuri"
pe ogoare . e Prefață la Congre
sul internațional al vinului. In
terviu cu acad. prof. Gherasim 
Constantlnescu, directorul I.C.H.V. 
0 Noutăți editoriale. 20,20 — Stu
dioul muzical. începuturile muzicii 
culte românești. Prezintă Viorel 
Cosma. 20,40 — Varietăți... de la 
mare. Cu participarea lui Dumi
tru Furdui șl Dem. Savu. 21,00 — 
Reflector. 21,15 — Film artistic : 
„Hiperboloidul inginerului Garin". 
Producție a studiourilor sovietice. 
Film inspirat după romanul știin- 
țifico-fantastic al Iui A. Tolstoi. 
22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.
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Sosirea
(Urmare din pag. I)Ruzyne, pe a cărui platformă mii de praghezi, cu stegulețe tricolore românești și cehoslovace așteaptă cu nerăbdare să adreseze din inimă tradiționala urare de bun venit. Pe frontispiciul aerogării sînt arborate drapelele de stat ale celor două țări, lozinci, în limbile română și cehă în cinstea prieteniei dintre cele două țări.In întîmpinarea delegației române au sosit: președintele Ludvik Svoboda, Alexander Dubcek, prim- secretar al Comitetului Central al P.C. din Cehoslovacia, Oldrich Cernik, președintele guvernului cehoslovac, Frantisek Kriegel, președintele Comitetului Central al Frontului Național, Josef Smrkov- sky, președintele Adunării Naționale Cehoslovace, membrii și membrii supleanți ai Prezidiului C.C. al P.C.C., Cestmir Cisar, secretar al C.C. al P.C.C., președintele Consiliului Național ceh, și Ondrei Klokocz, președintele Consiliului național slovac, vicepreședinții guvernului, Peter Colotka, Frantisek Hamouz, Gustav Husak, ministrul afacerilor externe, Jiri Hajek, ministrul apărării naționale, Martin Dzur, și alți membri ai guvernului.Sînt prezenți Bohuslav Kucera, președintele Partidului Socialist Cehoslovac, Antonin Pospisil, președintele Partidului Popular din Cehoslovacia, conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, generali și ofițeri superiori ai armatei cehoslovace, personalități ale vieții publice.Se află, de asemenea, de față Ton Obradovici, ambasadorul României '« Praga, și membri ai ambasadei, acum și șefi ai misiunilor diplomatice acreditați la Praga.Tribuna presei a devenit neîncăpătoare pentru numeroșii ziariști cehoslovaci și străini, corespondenți și trimiși speciali ai celor mai importante agenții de presă, posturi de radio și rețele de televiziune, ziare și reviste de pe glob — dovadă a interesului deosebit manifestat față de această vizită.Văzduhul este săgetat de reactoare ale forțelor militare aeriene cehoslovace, care au escortat avionul special al delegației române din momentul trecerii frontierei de stat a R. S. Cehoslovace.Este ora 9.20 (ora locală). Pe pista aeroportului aterizează nava aeriană cu care călătorește delegația.Din avion coboară tovarășii Nicolae Ceausescu, Ton Gheorghe Maurer și ceilalți membri ai delegației.Ei sînt salutați cu cordialitate '? conducătorii de partid și de stat 'hoslovaci. Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe Maurer string călduros mîinile, se îmbrățișează cu Ludvik Svoboda. Alexander Dubcek și Oldrich Cernik, cu ceilalți conducători de partid și de stat cehoslovaci.Fanfara militară intonează imnurile de stat ale Republicii Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace. în semn de salut, sînt trase 21 de salve de artilerie.Comandantul gărzii de onoare prezintă raportul. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de Ludvik Svoboda și Alexander Dubcek. trec apoi în revistă garda de onoare.Un grup de pionieri oferă oaspeților buchete de flori.Sînt prezentați apoi membri ai conducerii de partid și de stat din Cehoslovacia, celelalte persoane oficiale, precum și membrii corpului diplomatic.Miile de praghezi prezenți pe aeroport fac o caldă manifestare de simpatie solilor poporului român și conducătorilor cehoslovaci. O mare de stegulețe flutură deasupra capetelor mulțimii. Se strigă : „Trăiască Ceaușescu", „Trăiască Dubcek", „Trăiască Svoboda", „Trăiască România socialistă". Conducătorii de partid și de stat ai celor două țări răspund cordial, fac semne prietenești, string mîinile întinse.Președinții NICOLAE 
CEAUȘESCU și LUDVIK SVO
BODA se apropie de microfoane. Șeful statului cehoslovac rostește un călduros cuvînt de bun sosit.Răspunde tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cele două cuvîntări sînt salutate cu aplauze și ovații. Răsună lozinci în cinstea tradiționalei prietenii româno-cehoslovace.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ludvik Svoboda și Alexander Dubcek primesc defilarea gărzii de onoare.în drum spre ieșirea din aeroport înalții oaspeți și gazdele lor cehoslovace sînt întîmpinați de un grup de veterani din primul război mondial, cu piepturile încărcate de decorații. Tovarășul Nicolae Ceaușescu le strînge mîna. se întreține cu ei în mod prietenesc.Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ludvik Svoboda și Alexander Dubcek, în aclamațiile celor prezenți, iau loc în mașină. Coloana de mașini, escortată de motocicliști, se îndreaptă spre străvechiul Hrad, cetatea de piatră din inima Pragăi, reședința oaspeților.^în ciuda vîntului pătrunzător, a vremii înnorate, pe întregul traseu se află masați locuitori ai capitalei pe fețele cărora citești entuziasmul cu care întreaga Pragă întîmpină vizita unor prieteni dragi. Ei flutură batiste și eșarfe, aruncă flori, își manifestă bucuria sinceră, spontană, nestăvilită. La căldura inimilor pragheze parcă și

Intîlnire plină de afecțiune între oaspeți și mulțimea venită să-i întîmpine la aeroport

intrării principale a deasupra căruia flutură românesc, în așteptarea oaspeți, s-a strîns o

i
i

natura se pleacă : norii încep să se destrame.în fața Hradului, tricolorul distinșilor mare mulțime de oameni. Apariția cortegiului oficial produce o izbucnire spontană de urale și ovații.în prima curte a Hradului se află aliniată o companie de onoare a gărzii prezidențiale. Răsună acordurile imnului de stat al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu, însoțit de Ludvik Svoboda și Alexander Dubcek, trec în revistă compania de onoare. Apoi, oaspeții urcă treptele care duc la reședința oficială. Minute în șir, praghezii, aflați în fața Hradului, scandează numele conducătorilor celor două țări. Un grup de cetățeni poartă o pancartă pe care sînt scrise în limba română cuvintele „Prietenul la nevoie se cunoaște".Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Ion 1 Gheorghe Maurer ies la fereastra reședinței, care le-a fost rezervată, și răspund acestor manifestări de caldă și frățească simpatie. Șeful transmite cuitorilor poporului a spus el, dului Comunist poporul cehoslovac va duce la bun sfîrșit proces'îe de perfecționare a societății în vederea desăvîrșirii construcției socialiste. Pragăi care o depun.Tovarășul Nicolae Ceaușescu împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Emil Bodnaraș, Virgil Trofin și Gheorghe Stoica au făcut apoi o vizită protocolară la Hrad, în sala Brozik, tovarășului Ludvik Svoboda. Au fost de față tovarășul Alexander Dubcek și alte persoane oficiale cehoslovace.Conducătorii de partid și de stat români și nut într-o tenie.Apoi ei curtea interioară a Hradului unde erau adunați numeroși cetățeni care aclamau îndelung, fluturînd stegulețe române și cehoslovace. Se ; auzeau lozinci în cinstea prieteniei româno-cehoslovace. Se strigă din nou „Trăiască Ceaușescu", „Trăiască Svoboda", „Trăiască Dubcek", „Trăiască România". Conducătorii de partid și de stat români șî cehoslovaci au salutat la rîndul lor mulțimea, strîngîndu-și cu putere mîinile u- nul altuia deasupra capetelor în semn de indestructibilă prietenie frățească.Entuziasta primire pe care Praga a făcut-o conducătorilor de partid și de stat români a constituit o expresie vie, emoționantă a sim- țămintelor de profundă prietenie nutrite de poporul cehoslovac față de România socialistă, față de poporul frate român, față de conducătorii săi, a dorinței împărtășite de ambele popoare de a da un conținut tot mai bogat relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală, dorință ce își găsește întruchiparea în noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care va fi semnat în cursul actualei vizite.
★Tovarășii Nicolae Ceaușescu, secretar genera] al Comitetului ~ trai al Partidului Comunist mân, președintele Consiliului Stat al Republicii Socialiste mânia, și Ion Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, au adresat de la bordul avionului tovarășilor Jănos Kădâr, prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar, Losonczi Pal, președintele Consiliului Prezidențial al Republicii Populare Ungare, Jeno Fock, președintele Guvernului Revoluționar Muncitoresc Țărănesc Ungar, următoarea telegramă :

Zburînd deasupra teritoriului Re
publicii Populare Ungare, in drum 
spre Republica Socialistă Ceho
slovacă, vă transmitem dv. perso
nal și poporului frate ungar cor
diale salutări și urări de noi suc
cese in opera de construire a so
cialismului în patria dumneavoas-

delegației române praghezilor salutul lo- capitalei României și al român. Sîntem convinși, că sub conducerea Parti-
Apoi a urat locuitorilor succese în activitatea pe

cehoslovaci s-au întreți- atmosferă de caldă prie-au ieșit în balconul din

Cen-Ro- deRo-

Cuvintarea președintelui

Ludvik Svoboda(Urmare din pag. I)Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România.Aș vrea să vă asigur, stimate tovarășe Ceaușescu, că prețuim în mod sincer încrederea și simpatia manifestate în ultima perioadă față de noi de către P.C.R., guvernul Republicii Socialiste România și de către întregul- popor român.Prietenia noastră are rădăcini adînci. Poporul nostru nu uită că împreună cu armata sovietică și cu armata noastră au luptat pentru eliberarea patriei noastre și ostașii români, dintre care mulți și-au jertfit viața pe pămîntul Cehoslovaciei.Am dori ca în cursul vizitei dumneavoastră să discutăm tovărășește despre tot ceea ce vă interesează pe dumneavoastră și pe noi, să facem un schimb de experiență privind construcția socialismului și un schimb de păreri asupra celor mai importante probleme internaționale, precum și asupra sarcinflor noastre comune. care ne revin, în lupta pentru pace, progres și socialism.Stimați tovarăși,în perioada vizitei-dumneavoastră vom- discuta și semna noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre țările noastre. Acest document însemnat va constitui un nou moment crucial în cadrul prieteniei tradiționale dintre popoarele ambelor noastre țări. Cu acest tratat înlocuim tratatul de alianță anterior dintre Cehoslovacia și România, semnat la București acum 20 de ani. care a ajutat în stabilirea unor relații de tip nou între popoarele țărilor noastre și a pus bazele solide postbelice a colaborării în domeniile, politic, economic, tehnico-științific și laborare a consolidat prietenia noastră, fiind în avantajul ambelor țări. Sîntem convinși că noul tratat de alianță va exprima mai pe deplin gradul de dezvoltare la care au ajuns țările noastre, cît și relațiile dintre ele, va reflecta schimburile care au avut loc în Europa și în lume, în perioada care a trecut. Tratatul va deveni o bază importantă pentru aprofundarea în continuare a relațiilor noastre, pentru lărgirea colaborării dintre Republica Socialistă Cehoslovacă și Republica Socialistă România, va contribui la întărirea unității țărilor socialiste și asigurarea păcii.Sîntem invitația tră.încă o riul Cehoslovaciei și vă doresc să vă simțiți la noi ca între prietenii dumneavoastră buni.

ale dezvoltăriicultural. Această co-

bucuroși, scumpi tovarăși, că ați acceptat de a face o vizită prietenească în țara noas-dată vă urez un cordial bun venit pe terito-
Depunerea unei

Membrii delegației de de stat a Republicii România condusă de Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat, au adus un omagiu eroilor căzuți pentru libertatea și independența Cehoslovaciei.După-amiază, membrii delegației române sosesc la monumentul național de pe colina Vitkov, care domină capitala Cehoslovaciei.Pe Hemiciclul din fața monumentului era aliniată o gardă militară de onoare. Pe pavilioane fluturau drapelele de stat ale României și Cehoslovaciei.Delegația română a fost însoțită de Frantisek Kriegel, Cestmir Cisar, Jiri Hajek și Karel Kurka. La

coroane

Cuvintarea președintelui

Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. I)munist din Cehoslovacia, preocuparea sa intensă pentru perfecționarea vieții sociale și de stat, pentru dezvoltarea democrației socialiste, corespunzător cu năzuințele și aspirațiile popoarelor țării dumneavoastră. Ne exprimăm și cu această ocazie deplina încredere că, sub conducerea partidului comunist, popoarele ceh și slovac vor consolida și duce mai departe cuceririle revoluționare dobîndite, în interesul propășirii patriei lor, al întăririi forțelor socialismului și păcii.Poporul nostru acordă o înaltă prețuire prieteniei româno-cehoslovace — clădită pe baza trainică a îndelungatelor tradiții de luptă comună pentru libertate și progres, a comunității de țeluri și de orînduire, a încrederii tovărășești și respectului reciproc. Sîntem încredințați că înflorirea multilaterală a acestei prietenii servește pe deplin intereselor fundamentale ale țărilor și popoarelor noastre, cauzei generale a socialismului.Venim la dumneavoastră, stimați tovarăși, cu ferma convingere că vizita pe care o facem, convorbirile dintre delegațiile partidelor și statelor noastre vor marca un moment de seamă în evoluția legăturilor frățești româno-cehoslovace. împărtășim. întru totul aprecierea că noul Tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, pe care îl vom semna în cursul acestei vizite, va crea premise favorabile pentru intensificarea relațiilor bilaterale în domeniile politic, economic, tehnico-științific, cultural, pentru extinderea conlucrării noastre pe toate planurile.întîlnirile și schimburile de vederi pe care le vom avea în aceste zile vor constitui un nou prilej pentru a afirma dorința comună a partidelor și popoarelor noastre de a ne aduce și în viitor toată contribuția la unitatea țărilor socialiste, la creșterea influenței socialismului în lume, la înfăptuirea securității internaționale și apărarea păcii.Cu aceste sentimente pășim pe pămîntul Cehoslovaciei socialiste prietene.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și-a încheiat cuvîn- tarea rostind în limba cehă urarea : Trăiască prietenia și solidaritatea frățească româno-cehoslovacă 1
de flori Cronica zileipartid și Socialiste tovarășul Praga, și de alte persona-militară a prezentat ono- fost intonate imnurile de

monument, delegația era așteptată de Martin Dzur, ministrul apărării naționale, Jossef Pavel, ministrul de interne, Ludvik Cerny, primarul orașului lități.Gardarul. Austat ale celor două țări.în sunetele unui marș solemn, membrii delegației române au depus o coroană la monumentul eroului necunoscut cehoslovac, străjuit de statuia ecvestră a eroului național Jan Zizka.Numeroșii cetățeni care au asistat la solemnitate au făcut o caldă manifestație de simpatie delegației române.

locuitorii Pragăi ovaționează pentru prietenia româno-cehoslovacă

■

VIZITA
SENATORULUI AMERICAN 

MIKE MANSFIELDLa 14 august a sosit în țara noastră, pentru o scurtă vizită, senatorul american Mike Mansfield, liderul majorității democrate din Senatul S.U.A.în cursul zilei de joi, senatorul american a fost primit de către președintele Marii Adunări Naționale, Ștefan Voitec.în aceeași zi, el a fost primit la Ministerul Afacerilor Externe de către George Macovescu, prim-ad- junct al ministrului.La cele două întrevederi a participat și Richard H. Davis, ambasadorul S.U.A. în România.
★Cu prilejul apropiatei deschideri a ediției de toamnă a tîrgu- lui de la Leipzig, consilierul comercial al ambasadei R. D. Germane la București, Gunther Schrei- ter, a oferit joi, în saloanele ambasadei, un cocteil.Printre persoanele oficiale prezente se aflau Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, și Karl Kormes, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. D.București. Germane la
★Cea de-a doua zi a minarului european arta și cultura", care se desfășoară la Facultatea de filozofie a Universității din București, a fost consacrată dezbaterilor pe marginea intervenției delegației U.A.S.R., cu tema „Tineretul universitar în viața cultural-artistică".In aceeași zi, oaspeții de peste hotare, participanți la seminar, împreună cu colegii lor din România, membri ai delegației U.A.S.R., au fost primiți de prof. dr. docent Alexandru Bălăci, membru corespondent al Academiei, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, (Agerpres)

lucrărilor Se-„Studentul,

Adunarea festivă 
consacrată Zilei presei 

româneCu prilejul Zilei presei române, în sala de marmură a Casei Scîn- teii a avut loc joi o adunare festivă la care au participat redactori ai ziarelor centrale și publicațiilor de specialitate, publiciști și alți lucrători din domeniul presei. Au participat, de asemenea, corespondenți ai presei străine acreditați la București.Au luat parte membri ai C.C. al P.C.R., reprezentanți ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe, Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, ai altor instituții centrale.Despre Ziua presei române a vorbit tovarășul Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor din Republica Socialistă România.Barticipanții la adunare au adresat Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, o telegramă în care se spune :„Sărbătorind astăzi Ziua presei române, ziariștii din România transmit sentimentele lor de stimă și dragoste, de adîncă recunoștință Comitetului Central, dumneavoastră personal, pentru grija și atenția acordate presei din țara noastră, radioului și televiziunii, pentru sprijinul dat slujitorilor lor în îndeplinirea misiunii de onoare încredințate de partid.Evocind tradițiile presei comuniste și democratice din România, ilustrată de înflăcărații slujitori ai ideilor de dreptate și progres social, ziariștii subliniază acum, ca și în trecut, că principiul fundamental al activității lor. chezășia succeselor rezidă în conducerea de către partid.în continuare, în telegrama ziariștilor se spune: însuflețiți de spiritul profund inovator al hotărîri- lor Congresului al IX-lea, al Con-, ferinței Naționale, al plenarelor" Comitetului Central, ne străduim a contribui, cu scrisul nostru, la traducerea consecventă în viață a a- cestor hotărîri, la mobilizarea întregului popor în lupta pentru dezvoltarea economiei naționale, pentru triumful noului asupra a tot ceea ce este învechit, pentru .per-' fecționarea relațiilor socialiste și a întregii munci de partid și de stat, adîncirea democrației, întărirea legalității și echității sociale, pentru desăvîrșirea construcției socialiste în patria noastră. Corespunzător spiritului de înaltă exigență și cutezanță creatoare pe care partidul îl promovează în toate sectoarele

de activitate, avînd drept înalt model și stimulent documentele de partid, presa română nu-și va precupeți eforturile pentru a îndepărta toate rămășițele de rutină din activitatea sa, a pune întreaga forță a mijloacelor moderne de informare în slujba ridicării continue a conștiinței cetățenești, a transformărilor înnoitoare din patria noastră socialistă.Pronunțîndu-ne pentru confruntarea liberă a părerilor, vom combate cu toată vigoarea ideile retrograde, concepțiile străine ideologiei noastre, vom milita activ pentru afirmarea principiilor filozofice și politice marxist-leniniste ale partidului nostru.Aplicînd cu fermitate indicațiile date de conducerea partidului, — se menționează în telegramă — presa, radioul, televiziunea vor informa, și de acum înainte, în mod obiectiv și constructiv, opinia publică asupra evenimentelor internaționale, în spiritul apropierii și întăririi relațiilor de solidaritate cu țările socialiste, cu partidele frățești, cu toate forțele democratice și progresiste, în lupta pentru înfăptuirea aspirațiilor înaintate ale omenirii contemporane.Asigurăm conducerea partidului, pe dumneavoastră personal, tovarășe Nicolae Ceaușescu, că ziariștii din România nu vor precupeți nici un efort pentru a fi în toate împrejurările la înălțimea rolului ce le revine în lupta partidului, a întregului popor pentru ridicarea patriei noastre pe culmile progresului și civilizației socialiste, pentru cauza comunismului și a păcii".în încheierea adunării, un grup de artiști bucureșteni a susținut un recital muzical-literar.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 
17, 18 și 19 august. In țară : Vreme schimbătoare. Cerul mai mult noros la început va deveni treptat variabil. Vor cădea ploi locale. Vînt potrivit predominînd din nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 18 și 23 de grade. In București : Vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros, favorabil ploii de scurtă durată. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

Din țările socialiste

Pe cîmpia ungară
„ln ciuda secetei îndelungate care a bîntuit în întreaga țară muncitorii ogoarelor vor asigura și în acest an pîi- nea întregului popor". Această apreciere, făcută de Dimeny Imre, ministrul agriculturii și industriei alimentare, la ultima sesiune a Adunării de stat a R. P. Ungare, a fost confirmată de fapte.Zilele trecute campania de strîngere a recoltei de cereale s-a încheiat. Judejele Borsod, Bekes, Vas, Csongrad se numără printre primele care au terminat strînsul grînelor. După calculele specialiștilor din ministerul agriculturii, producția medie de grîu pe țară este anul a- cesta de peste 1 200 kg la hold *) și trebuie spus că într-un șir de cooperative agricole și gospodării de stat, cu toate condițiile climaterice nefavorabile, recolta la hold a depășit producția obținută anul trecut.In cel mai sudic județ al țării, Baranya, campania agricolă din acest an a început și s-a terminat cel mai devreme, s-a desfășurat în cele mai grele condiții datorită caniculei din a- ceastă zonă, dar comparativ cu împrejurările defavorabile a dat rezultate satisfăcătoare. S-a strîns recolta de pe’) Un hold 0,575 ha.

CORESPONDENȚA 
DIN BUDAPESTA 
DE LA AL.PINTEA

150 000 holzi — un record pentru acest județ în privința suprafaței cultivate cu cereale, iar producția obținută e relativ bună. In alte județe, mai ales în cele dintre Dunăre și Tisa : Csongrad, Bacs-Kiskun, Szolnok etc, urmările secetei s-au resimțit mai mult. In județul Szolnok, de pildă, s-a obținut o producție doar de 800— 1 000 kg de grîu la hold. In același timp a scăzut simțitor, în multe județe, și producția de legume și zarzavaturi, ceea ce a și determinat menținerea, pînă de cu- rînd cînd a plouat în întreaga țară, a unor prețuri ridicate pe piață la aceste produse.— Seceta ne-a pricinuit destule pagube — îmi spunea recent într-o discuție Szabo Istvan, președintele Consiliului național al cooperativelor agricole din Ungaria. După unele estimări de ansamblu, produefia de grîu va fi anul acesta cu 10—15 la sută mai mică decîf în 1967. Dar neajunsurile puteau fi și mai mari dacă nu s-ar fi luat din vreme măsuri. S-âr putea spune că în 1968 industria a salvat agricultura, ln ce fel ? In primul rînd prin instalațiile puse la dispoziția cooperativelor și gos

podăriilor de sfat pentru dezvoltarea suprafețelor irigate, ceea ce a permis irigarea în întreaga țară a unei suprafețe de 500 000 holzi, cu 144 000 mai mare decît anul trecut. Nu mai puțin important a fost sprijinul primit de la fabricile de îngrășăminte chimice, prin cantitățile sporite de produse livrate, ceea ce a compensat înfr-o oarecare măsură lipsa apei în perioada de creștere a plantelor.La fel de importante au fost eforturile depuse de oamenii muncii în fiecare cooperativă și gospodărie de stat pentru executarea în condiții cît mai bune a lucrărilor agricole. Desigur, nu e ușor să strîngi ‘n cîteva săptămîni recolta de pe o suprafață de 3,6 milioane holzi. Aceasta a necesitat concentrarea unor mari forțe umane și materiale. Citeam în presa ungară că mii de lucrători din gospodăriile de sfat care au termina! secerișul au trecut să ajute la recoltare în cooperativele agricole. Peste 22 000 de elevi și studenți au participat și ei la efortul depus de muncitorii satelor pentru strînsul fără pierderi a recoltei. In vara acestui an, ca urmare a măsurilor luate de stat pentru mecanizarea continuă a lucrărilor agricole, la strîngerea recoltei au lucrat peste 10 000 de combine, 3 000 de sece- rători-legători, precum și alto mașini.
„Zilele' culturii românești"

in R. P. Polonă
VARȘOVIA 15. — Corespondentul Agerpres I. Dumitrașcu transmite; Un bogat spectacol, prezentat de un grup de artiști ai scenelor bucurește- ne, a inaugurat Zilele culturii românești în R. P. Polonă. Publicul prezent la spectacol, la Teatrul de vară din parcul Sowinski, a răsplătit cu vii a- plauze formația de muzică ușoară „Sincron", cu soliștii ei Cornel Fugaru

și Anda Călugăreanu, pe soliștii de muzică populară Maria Pietraru și Ion Lăceanu, precum și grupul de dansatori din ansamblul „Perinița".La spectacol au fost prezenți reprezentanți ai conducerii Sfatului popular al orașului Varșovia. Au fost de față Tiber iu Petrescu, ambasadorul României la Varșovia, și membri ai ambasadei.



în paginile presei cehoslovace

soriți binevenițî,
prieteni romani!"

Alegeri in zonele eliberate
din Vietnamul de sud

Convorbirile
P. C. din MEXIC

Ziarul „Rude Pravo" scrie în articolul consacrat vizitei delegației de partid și de stat române i 
„Astăzi îi întîmpinăm pe pămîn- 
tul patriei noastre pe reprezentan
ții de seamă ai poporului român 
și ai partidului său revoluționar, 
în frunte cu președintele Consi
liului de Stat și secretarul general 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, Nicolae 
Ceaușescu.

Există o serie de motive pentru 
ca să întîmpinăm pe distinșii oas
peți români sincer și din toată 
inima. între acestea sînt motive din trecut, tradiționale, și motive noi, actuale. Acestea din urmă nici nu trebuie să fie amintite, chiar dacă o scurtă prezentare a punctelor de vedere și a ideilor care au caracterizat atitudinea României față de noi tocmai îri" săptămînile și lunile trecute, ar fi desigur cea mai bună introducere la vizita care începe astăzi. însă aceste puncte de vedere și idei pe car^ le susțin tovarășii pe care astăzi îi întîmpinăm la noi sînt foarte bine cunoscute fiecărui cehoslovac, s-au întipărit adînc în conștiința lor politică și au devenit un nou factor puternic și important în reia-
Pe aeroportul

Cu un ceas și jumătate înain
tea sosirii avionului special care 
aducea la Praga delegația de 
partid și de stat română, ne-arn 
întîlnit, ca de obicei în astfel de 
ocazii, pe aeroportul 
ziariști de toate națiile.

Scriind despre astfel de mo
mente, noi, gazetarii, 
scriem emoția pe care o încer
cam. De atîtea ori am fost emo
ționați, îneît îmi vine greu să 
mai folosesc cuvîntul. Și totuși, 
stimați cititori, permiteți-mi să 
vă spun că eram emoționat. îmi 
treceau prin cap cuvintele lui 
Marx despre pîine și trandafiri 
și eram emoționat, așteptînd a- 
ceastă întâlnire gare — oricît 
termenii protocolului sînt alții 
— urmează să discute despre 
pîinea noastră și trandafirii 
noștri, ai popoarelor care con
struiesc socialismul în cele două 
țări.

In așteptare, mă pomenesc în- 
tr-un grup de ziariști cehi, cu 
care ocazie a trebuit să arbitrăm 
o ascuțită controversă privind 
limba română. Majoritatea ab
solută a ziarelor pragheze pu
blicaseră. în această dimineață, 
urări românești. Pe aeroport, 
colegii cehi pretindeau că 
foarte corect este: „Bine ati venit...", nu „Fiți bine ve- niți...“, sau invers, cu subtile 
argumente de topică, pe care 
le-am uitat din școala primară.

Am putut da un verdict clar 
numai în chestiunea lui î din a, 
în cuvîntul român, spre necazul 
unui redactor-șef praghez 
care-l culesese din i. Firește că 
acestea sînt niște chestii oare
care, fără vreo importanță 
deosebită. Dar să trăiești un 
ceas și jumătate pe aeroportul 
Ruzyne în mijlocul a mii de 
oameni veniți să aclame Ro
mânia socialistă în persoana 
conducătorilor ei Și să discuți 
gramatica, topica și ortografia 
românească, pentru că oamenii 
aceștia vor să salute patria 
noastră scriind după ultimele 
canoane ale Academiei, mi se 
pare, simplu și omenește, bine.

Și acum despre transparențe. 
Transparențe se numesc aici, 

cu un titlu generic, lozincile 
scrise. Negăsind întotdeauna car
ton de mărimile și dimensiunile 
cerute, praghezii s-au 
din ianuarie încoace, brice (bine înțeles că 
ciliu) lozincile cu care 
prezinte, într-o ocazie

țiile de prietenie cehoslovaco-ro- mâne.
De 20 de ani Cehoslovacia și 

România pășesc spre un țel co
mun, spre o societate justă, liberă 
și umanitară, spre socialism. în 
ciuda tuturor deosebirilor, zig-za- 
gurilor și greutăților pe care le 
poartă cu sine desfășurarea istoriei 
umane, această realitate este un 
lucru fundamental și principial, 
creează în primul rînd acea prie
tenie care unește cele două țări 
ale noastre, popoarele și partidele 
lor revoluționare".„Astăzi este din nou o zi bună, care se înscrie în cronica emoționantă a anului 1968 și în contemporaneitatea noastră" — scrie ziarul „Svobodne Slovo“. „Sosesc prie
tenii pe care am dorit să-i primim 
între noi, pe care am dorit să-i a- 
vem alături de noi cînd s-a discu
tat despre noi. Aceasta, pentru că 
am știut că ei fac parte din fa
milia acelora cărora principiile 
înalte ale respectului reciproc 
pentru interesele naționale, suve
ranitatea și independența Ie sînt 
esența concepției de viață... Prie
tenii români au manifestat solida
ritate cu noi în momente critice, 
solidaritate de care am avut ne
voie, ajutor moral cu o semnifi
cație atît de concretă, îneît este 
egală cu fapta".Sub titluri ca „Bine ați venit, prieteni dragi din România", „Fiți bineven iți în Cehoslovacia, prieteni români", toate celelalte ziare apărute joi în Cehoslovacia au publicat pe prima pagină la loc de frunte biografia tovarășului Nicolae Ceaușescu, însoțită de fotografii, precum și saluturi adresate delegației de partid și de stat a Republicii Socialiste România.

HANOI 15 — Corespondentul Ager- pres Adrian lonescu transmite : în întreaga zonă eliberată a Vietnamului de sud — de la paralela 17 pînă în regiunile cele mai sudice — se desfășoară alegerile pentru comitetele revoluționare, organe ale noii puteri instaurate în urma victoriilor forțelor patriotice. Stabilite la date diferite, în raport cu sifuafia fiecărei regiuni sau localități în parte, alegerile polarizează atenfia întregii populații, care s-a opus în repetate rînduri înscenărilor electorale ale regimului saigonez.Alegerile pentru comitetele revoluționare constituie, în același timp, încă o dovadă concludentă că administrația saigoneză nu reprezintă de fapt pe nimeni, fiind practic ca și inexistentă pe aproximativ 60 la sută din teritoriul

sud-vietnamez. In regiunile unde s-au terminat alegerile noile organe ale puterii sînt instalate în cadrul unor mitinguri, unde candidafii propuși de organizațiile democratice și progresiste care alcătuiesc Frontul National de Eliberare prezintă alegătorilor programul de acțiune.Primele sarcini ale comitetelor revoluționare, așa cum au fost definite în cursul alegerilor, sînt în principal organizarea luptei populare pe o bază superioară, pe principiul concentrării tuturor resurselor umane și materiale în sprijinul ofensivei forțelor patriotice și asigurarea condițiilor pentru desfășurarea unei viefi normale și dezvoltarea producfiei agricole și industriale în spatele frontului.

AMBASADORUL ROMAN 
IN ELVEȚIA•BERNA — Corespondentul A- gerpres Horia Liman transmite 1 Joi dimineața, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României la Berna, Ion Georgescu, a prezentat scrisorile de acreditare președintelui Confederației Elvețiene, Will}’ Spuehler După ceremonie, președintele Confederației Elvețiene și ambasadorul român au avut o convorbire cordială. Președintele Willy Spuehler a transmis un salut călduros președintelui Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, exprimîndu-și convingerea că relațiile amicale dintre cele două țări se vor dezvolta și mai mult, în interesul ambelor țări.

și P.C. U.SMOSCOVA 15 (Agerpres). — La Moscova a fost dat publicității comunicatul referitor la convorbirile purtate între o delegație a P.C. din Japonia, în frunte cu S. Hakamada, membru al Prezidiului și al Secretariatului CC. al P.C. din Japonia, și o delegație a P.C.U.S. în frunte cu M. Suslov, membru al Biroului Politic și secretar al C.C. al P.C.U.S. în cursul convorbirilor, se spune în comunicat, cele două delegații au efectuat un schimb de păreri sincer șj prietenesc în problemele luptei antiimperialiste și, în primul rînd, ale luptei împotriva agresiunii imperialismului american în Vietnam. Au fost de asemenea discutate probleme care urmează să fie reglementate, prin eforturi comune, în vederea normalizării în continuare a relațiilor dintre P.C.U.S. și P.C. din Japonia și alte probleme de interes reciproc.

Ruzyne,

ne de-

Accidentul
din golful Cadiz

s u.A. CEA MAI COSTISITOARE
CAMPANIE ELECTORALĂ

Actuala campanie e- 
lectorală va fi cea mai 
costisitoare din istoria 
Statelor Unite — apre
ciază presa americană. 
Potrivit revistei „U. S. 
News and World Re
port", cheltuielile pen
tru obținerea candida
turii la președinție și 
vicepreședinție și apoi 
pentru alegerile pro- 
priu-zise vor atinge 50 
de milioane dolari. Se 
presupune că în cadrul 
campaniei de alegeri 
pentru Senat și Camera 
Reprezentanților, pen
tru Adunările legislati
ve ale statelor, alegeri-

Dezvoltarea educației — factor 
al progresului economic și social

le de guvernatori și 
organe locale va fi ne
cesară o sumă de 180 
de milioane dolari în 
comparație cu 165 de 
milioane dolari cheltuiți 
în alegerile din 1964.

Ocuparea unui loc în 
Senat va costa aproxi
mativ 1 milion de do
lari. Un post de guver
nator este socotit și 
mai scump. In campa
nia pentru alegerea ți
nui membru al Came
rei Reprezentanților 
sînt necesari 50 000 de 
dolari. Au sporit con
siderabil cheltuielile 
pentru expedierea lite
raturii prin postă, pen-

tru însemne și anun
țuri, pentru sondajele 
de opinie publică, pen
tru închirierea de ma
șini și pentru efectua
rea de turnee electo
rale prin țară. Cele mai 
scumpe sînt -însă apa
rițiile la televiziune. 
Un minut acordat de 
principala companie de 
televiziune din 
Angeles costă 2 300 
dolari, 
minut 
dolari. O emisiune 
60 de secunde transmi
să de întreaga rețea 
națională de televiziu
ne ajunge pînă la 55 000 
de dolari.

La Boston 
costă I 700

Los 
de 
un 
de 
de

PARIS 15 — Corespondentul A- gerpres Georges Dascal transmite: La Paris au luat sfîrșit lucrările Conferinței internaționale pentru planificarea educației, deschisă la 6 august, sub egida UNESCO și la care au participat peste 300 de delegați, reprezentînd 83 de țări. Conferința a formulat recomandări privind marile linii ale programului UNESCO în vederea pregătirii celui de-al doilea deceniu de dezvoltare a educației (1971—1980). Recomandările conferinței se referă, de asemenea, la hotărîrea O.N.U. de a proclama anul 1970 ca Anul internațional al educației. Alte recomandări ale conferinței, adresate statelor membre ale UNESCO, privesc problemele planificării educației pe termen lung și prioritățile necesare dezvoltării educației, considerat ca

factor indispensabil al progresului social și economic al tuturor popoarelor.în încheierea lucrărilor, conferința a adoptat o declarație finală, care subliniază importanța planificării e- ducației ca instrument al dezvoltării învățămîntului. Declarația relevă importanta cooperării internaționale în domeniul educației și necesitatea de a intensifica pe scară națională și internațională punerea în valoare a resurselor umane, cît și întărirea înțelegerii, cooperării și a păcii.Delegația română, condusă de ambasadorul Valentin Lipatti, delegat permanent al României la UNESCO, a contribuit activ Ia buna desfășurare a lucrărilor conferinței, prezentînd mai multe propuneri adoptate în unanimitate.

De două săptămîni, capitala Mexicului și alte cîteva mari centre urbane ale țării cunosc o atmosferă de tensiune. Majoritatea studenților de la instituțiile de învățămînt superior din țară continuă să se afle în grevă, cu sprijinul masiv al corpului didactic. In orașul Poza Rica din statul Vera Cruz, circa o mie de studenți au ocupat edificiile a două colegii. In capitală, de două ori în curs de cinci zile, zeci de mii de studenți au desfășurat demonstrații de stradă în ciuda interdicției oficiale, ce- rînd demisia imediată a șefului politiei municipale și a altor doi auxiliari ai săi, considerați răspunzători de brutalitățile comise contra studenților. Se cere de asemenea desființarea corpului de grenadieri. Manifestanții au adresat guvernului un ultimatum de 72 de ore, amenințînd că în cazul nesatisfacerii revendicărilor vor organiza o grevă generală pe plan național.Valul de proteste a fost inițiat în momentul cînd corpul de grenadieri — sector al poliției antrenat special pentru reprimarea manifestanților de stradă — a împrăștiat cu violență un miting
f Jtto-

deprins, 
să-și fa
la domi- 
vor să se 

*_______ sau alta,la adunările publice — atît de 
frecvente în această Pragă in 
care politica înseamnă preocupa
rea majoră a tuturora — să și le 
fabrice dintr-un fel de celofan 
mai gros, transparent. In piața 
Hradului, și mai ales în curtea 
interioară a Hradului, transpa
rențele (fabricate, bine înțeles la 
domiciliu) erau în limbile ro
mână și cehă : de la „Trăiască 
Ceaușescu" și „Bine ați venit" la 
„Prietenul la nevoie se cunoaș
te", de la chemări pentru socia
lism la urări de fericire. Trans
parențele acestea, în dimineața 
zilei în care delegațiile de 
partid și de stat ale ce
lor două țări s-au întîlnit 
pe acest pămînt, întinerit 
din ianuarie încoace, mi-au su
gerat să vă transmit o consta
tare care nu este, poate, foarte 
protocolară, dar este pe de-a-n- 
tregul adevărată: tratatul de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală între România socia
listă și Cehoslovacia socialistă, 
ce va fi semnat, era parafat cu 
anticipație, încă înainte să în
ceapă convorbirile.

Căci consider că nimic nu poa
te verifica mai exact și mai în 
perspectiva realităților valoarea 
unui act politic, decît sentimen
tul popular. Sentimentul popu
lar, aici, la Praga, este că dele
gațiile de partid și de stat ale ță
rilor noastre scriu o pagină re
marcabilă în istoria relațiilor 
dintre ele; fac un act util po
poarelor lor, unității țărilor so
cialiste, omenirii înaintate. Sîn- 
tem, din adîncul inimii, de a- 
ceeași părere.

Eugen MANDRIC

Tot mai numeroase sînt ziarele spaniole care pun întrebarea ce s-a în- tîmplat, în realitate, la 9 august, în goltul Cadiz? in perioada respectivă aici s-au desfășurat manevre comune ale unor escadrile de elicoptere militare spanioie și unități militare nespecificate ale S.U.A. Faptul ar fi trecut poate neobservat dacă un purtător de cuvînt al comandamentului marinei a- mericane de la Norfolk (Virginia) nu ar f' anunțat că „un submarin nuclear nord-american s-a ciocnit cu o navă comercială în dreptul coastelor Spaniei”. Versiunea accidentului, dată publicității de Ministerul Informațiilor de la Madrid, menționează că un submarin american, în momentul cînd ieșea ia suprafață, a rupt cablul cu care un remorcher vest-german trăgea nava numită „Sea Lady", de naționalitate neprecizată.Știrea a provocat o îngrijorare justificată în rîndurile opiniei publice din Spania care a cunoscut deja sentimentul „spaimei atomice’ după prăbușirea bombardierului american „B-52" în regiunea Palomares, cu patru bombe nucleare la bord. Reflectînd această stare de spirit, un redactor al ziarului „La Vanguardia* din Barcelona, care a semnat cu inițialele L. V., a scris : „Nu putem înfelege cum este 
posibil ca un submarin atomic, ulti
mul cuvînt al tehnicii navale, să sufere un asemenea accident în timpul 
ieșirii la suprafață, întrucît prudența 
cea mai elementară cere efectuarea 
unei observații rapide prin periscop 
înainte de a se proceda la o aseme
nea manevră, lucru făcut întotdeauna 
de submarinele de toate naționalită
țile. Chiar dacă am presupune că sub-

■I

CORESPONDENȚA 
DE LA VASILE OROS

de presa transmite

marinul nord-american In chestiune nu 
a procedat în acest fel, se știe doar că el dispune de alte mijloace electronice pentru a cunoaște cu exacti
tate dacă există vreun obstacol — in
clusiv o navă — în apropierea lui".Cauzele „accidentului" din golful Cadiz vor rămîne, probabil, ascunse pentru multă vreme în arhivele secrete ale Pentagonului. Rămîne însă semnificația actuală a cazuiui.Din fericire pentru populajia spaniolă, accidentul submarinului american nu a avut consecințe grave. Submersibilul „s-a putut înapoia la bază”, în timp ce nava cu care s-a ciocnit a trebuit să fie remorcată înfr-un port pentru a fi supusă unor reparații des- y. tul de costisitoare. Probabil că „nota >> de plată” va fi onorată de Pentagon. <7 Dar aceasta nu poate în nici un caz << să constituie un motiv de liniște pen- $> tru spanioli. Intr-adevăr, la Palomares ?? prăbușirea unui bombardier avînd 'a 'A bord patru bombe nucleare a provo- cat contaminarea pentru o perioadă <? îndelungată a unor mari suprafețe a- \\ gricole. Dar fiecare submarin nuclear z> american care se află la baza navală << spaniolă Rota este prevăzut cu 16 pro- \\ iectile atomice „Polaris", avînd o pu- >> fere de cîte o jumătate de megatonă << Pierderea accidentală a unuia din a- \\ ceste proiectile ar determina o con- >> laminare radioactivă mult mai mare << decît aceea înregistrată în 1966 Fie- \\ care asemenea întîmplare evidențiază >> necesitatea imperioasă ca folosirea ar- ?< melor nucleare să fie interzisă, ca ba- \\ zele militare de pe teritoriile străine // să fie desfiinfate. \\

Secretarul general al 
Partidului Socialist din Ja
ponia, Yamamoto, și-a pre
zentat demisia. E1 ?i a rootivat cererea de demisie pe „considerente de ordin personal". Președintele P.S. din Japonia, Katsumata, a propus ca membrii Comitetului, Central Executiv al P.S. să demisioneze în colectiv la viitorul congres, asumîndu-și astfel răspunderea pentru înfrîngerea partidului în cadrul alegerilor pentru Camera consilierilor a Dietei, care a avut loc la 7 iulie. (Partidul socialist a pierdut la aceste alegeri 8 locuri).

Postul de radio Mos
cova organizează Decada 
artei muzicale românești între 14 și 23 august. In această perioadă vot fi transmise zilnic concerte, cuprinzînd muzică românească simfonică, de operă, populară și de estradă. Vor fi transmise, de asemenea, concerte și recitaluri susținute de cunoscuți interpreți români.

In legătură cu atentatul 
împotriva premierului grec, Papadopoulos, un comunicat oficial al guvernului a anunțat că autorul atentatului nu este fostul ofițer Gheorghios Panagoulis, ci fratele acestuia, Aleksos Panagoulis, care a dezertat din armată anul trecut în timp ce-și efectua stagiul. Observatorii din capitala Greciei consideră că această dezvăluire urmărește să arate opiniei publice că încercarea nereușită de a-1 asasina pe premierul grec nu ar fi opera unor militari de carieră, nemulțumiți de actualul regim, instaurat în această țară în aprilie 1967.

Cu prilejul celei de-a 
cincea aniversări a revolu
ției congoleze, în Piata cen* trală a orașului Brazzaville a avut loc o paradă militară a subunităților armatei naționale și a detașamentelor a- părării civile și poliției, precum și o demonstrație de masă la care au par-

I. R.

Voga mini-limuzinei
determinat producătoare americane la contraofensivă, să-și „ajusteze" se poartă „mini*, și-au

vesf-germane a firme treacă hotărît „Dacă scurtăm și noi triașii americani. Zis și făcut.Firma „Ford" a pornit lupta prin lansarea unui nou tip, denumit provizoriu „Delta" și asamblat pe o caroserie „mini-Mustang". Vînzarea a- cestui model va începe peste 8 luni. Nic! societatea „American Motors" nu s-a lăsat mai prejos și a anunțat pentru sfîrșitul anului viitor intrarea în producția de serie a unui nou automobil. Aceste fapte au avut darul

ticipat reprezentanți din toate regiunile Congoului.
Cu prilejul aniversării 

independenței Indiei, primul ministru, Indira Gandhi, și-a reînnoit apelul adresat Pakistanului în legătură cu încheierea unui pact de neagresiune între cele două țări. Vorbind în fața unei mulțimi de cîteva mii de oameni, Indira Gandhi a precizat că țara sa „dorește să trăiască în prietenie cu toate statele lumii, inclusiv Pakistanul".
Acțiunile greviste ale 

celor 130 000 feroviari din 
Anglia, care au <^u3 ’a 0 blocare a rețelei căilor ferate, au determinat autoritățile britanice să satisfacă în mare parte revendicările greviștilor. Tratativele cu autoritățile s-au soldat cu un acord prin care nivelul salariului minim a fost ridicat, salariile feroviarilor fiind majorate pînă Ia 15 la sută.

Braz
A

in
zavi un oraș
inima Africii

marile să Acestea au modelele, să le mai spus indus-
Pătrunsă și pe piața automobilelor, moda „mini* se extinde. Pe lîngă vogă, contează aci și comoditatea. E mai lesnicios de manevrat și de parcat o mașină mică decît una mare. Aceasta pune însă probleme industriei automobilistice americane. Ziarul „New York Times" se face ecoul neliniștii marilor firme a- mericane în fața invaziei „mini-aufo- mobilelor* din străinătate. In prezent, scrie ziarul, unul din zece automobile, care se vînd în S.U.A., provin din Japonia sau Germania occidentală, unde se fabrică îndeosebi modele mici. Sondaje publice și — mult ma: elocvent — situația vînzărilor, arată că un număr tot mai mare de să-i neliniștească și pe patronii fir- americani preferă micile și comodele „NISSAN*, tipul „Blue bird" — sau „Volkswagen* Așa se face că, în ultimii ani, producția de autoturisme a Japoniei a atins o cifră-record, si- tuînd-o pe locul al doilea în lume ; 50 la sută din totalul exportului de automobile al acestei țări este destinat piețelor din S.U.A. sau Canada.„Escalada* mașinilor japoneze șl E. J.

va solda această aprigă Sau mai exact : cît de fi „mini-limuzina ani-

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I București Plata

mei „General Motors’, care au ho- fărît să deschidă ofensiva contra concurenței străine și, bineînțeles, a societăților „Ford" și „American Motors’.Cu ce se competiție ? „mini" va lor viitori ?

Așezat pe un lanț de coline ce coboară pînă pe malul drept al vestitului Zaire (fluviul Congo), orașul Brazzaville frapează de la primul contact prin verdele închis al palmierilor și co- cotierilor, care flanchează bulevardele largi, luminate cu neon. Farmecul capitalei Republicii Congo (Brazzaville) se manifestă în întreaga lui splendoare mai ales dimineața. Femeile în rochii multicolore se îndreaptă grăbite spre piețele încărcate cu legume și fructe sau spre micile standuri cu țesături, artizanat din bambus, piele de șarpe și fildeș, iar bărbații spre locurile lor de muncă. La aceste ore, mai ales, ești martorul unei vieți trepidante,' care își croiește un nou vad pe aceste meleaguri. O mărturie concretă a acestor ritmuri noi, determinate de e- forturile congolezilor spre consolidarea economiei țării lor, o constituie înfățișarea actuală a cartierelor de tradiție ale orașului-capitală. „Bacongo" și „Poto-Poto" cartiere de tristă amintire, unde odinioară era îngrămădită populația „indigenă". oferă un tablou cu totul diferit. Magistrale Impozante. însoțite de o parte și de alta de clădiți noi, le străbat de la un capăt la altul.Periferia de altă dată este azi zonă industrială. Deocamdată contururile a- cestei zone nu sînt complet delimitate. Se construiește în continuu. Au apărut o

serie de întreprinderi industriale. cum sînt combinatul textil „Kisumdi", intrat în producția de probă anul acesta, la 30 iunie, o fabrică de sticlă, care este încă în construcție, (ea va atinge în 1970 cu cele două linii de producție ale sale o cantitate de 5 500 de tone de sticlă), cîteva fabrici de ciment și întreprinderi de prelucrare a peștelui etc.Transformările din capitala republicii sînt rodul unui efort larg, pe plan na-

cere protejați de-ai lor, în- cercînd să perpetueze vechile rînduieli. După ce masele populare au înlăturat regimul corupt al lui Fulbert Youlou, s-a putut porni pe adevăratul drum al dezvoltării independente a economiei și culturii. Unul din principalele o- biective ale politicii economice congoleze l-a constituit trecerea în proprietatea statului a unor importante obiective.Congo (Brazzaville) pro-
ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE

țional, de ridicare a potențialului economic al țării. Dispunînd de însemnate și multiple bogății (lemn, cafea, arahide. sfeclă de zahăr, fosfați, petrol, aur, diamante, plumb, fier, zinc) planurile de dezvoltare sînt orientate spre valorificarea maximă a acestor bogății.Vorbindu-ți despre drumul parcurs de Congo (Brazzaville) de la dobîndi- rea independenței în august 1960 și pînă în prezent, interlocutorii congolezi e- vocă perioada celor trei ani (1960—1963), cînd de fapt tara lor rămăsese tot în situația de colonie, marile trusturi străine reușind prin presiuni și șantaj să așeze în funcții de condu-

duce actualmente 900 000 tone de petrol, 400 milioane m c gaz metan, aproximativ 42 000 kwh energie e- lectrică. In diferite regiuni ale tării au apărut numeroase unități industriale dotate cu un echipament tehnic modern, au fost construite baraje. Un important complex siderurgic destinat să valorifice rezervele de fier ale tării se află în curs de construcție la Pointe Noire. De el sînt legate multe speranțe ale tînărului stat. întrucît pune bazele industriei grele, considerată aici ca mijloc sigur al întăririi potențialului economic. Rezultatele de pînă acum fac posibile previziuni încurajatoare

pentru viitor. Numai din 1964 și pînă la sfirșitul a- nului în curs producția internă se va cifra la 38,7 franci vechi și va înregistra o creștere cu 52 la sută față de 1963.întrucît Congo (Brazzaville) are o populație cu o preponderentă agricolă de 80 la sută, una dintre principalele preocupări pentru conducătorii congolezi este armonizarea acestui sector cu ritmul general de dezvoltare.Este firesc ca în a- cest proces larg de dezvoltare a țării să se ivească o problemă care, de fapt, o întîlneștj în multe din tinerele State independente : pregătirea cadrelor. Statul cheltuiește școli peste 90 de milioane de franci, deloc ușor. întrucît pregătirea începe betizarea unui destul de mare meni. Accentul atît pe învățămîntul general, cît și pe cel tehnico- profesional.Modul realist în care se analizează rezultatele de pînă acum pe calea dezvoltării țării, felul în care sînt concentrate toate eforturile materiale și umane în interesul exclusiv al poporului congolez sînt indicii că poporul din Congo (Brazzaville) este pătruns de dorința de a întări și consolida independenta sa.

anual pentruEste un procescu alfa- numâr de oase pune

C. BENGA

al studenților de la școlile tehnice. Ca răspuns, două zile mai tîrziu studenții au declanșat demonstrații, a căror reprimare a culminat cu ocuparea militară a orașului și instaurarea unui veritabil regim de stare excepțională. Prezenta tancurilor, a carelor blindate, cît și bilanțul tragic al ciocnirilor — zece morti. peste o sută de răniți și cîteva sute de arestați — au conferit incidentelor o amploare neînregistrată de mulți ani în această tară.Aflîndu-mă în capitala Mexicului, am avut prilejul să vizitez între altele un original muzeu de istorie situat în pădurea Chapultepec. După ce cobori o rampă de la intrare, ti se înșiră în fata ochilor o serie de diorame care înfățișează, în detalii, agitata istorie a Mexicului, de la începuturile războiului pentru independentă (1810) și pînă la a- doptarea constituției din 1917 — Magna Carta a revoluției mexicane. Apăsînd pe un buton, diorama respectivă se luminează și o voce imprimată pe bandă explică grav unele din marile e- venimente : martiriul lui Hidalgo și Morelos, războaiele reformei, impunerea împăratului Maximilian de către Franța na- poleoneană, speranțele lui Juarez, dictatura lui Porfirio Diaz și o sumedenie de alte momente ale unui secol frămîntat. La capătul rampei, într-un salon circular, se păstrează originalul constituției mexicane din 1917, care a marcat intrarea tării pe făgașul stabilității și dezvoltării. încerci un puternic sentiment de respect și simpatie pentru acest popor, a cărui luptă și sacrificii pentru idealurile de pace și democrație au fost atît de mari și îndelungate. Mexicul suportă azi comparații în favoarea sa cu aproape toate celelalte țări latino-americane nu numai în ce privește indicii avansului economic sau cei referitori la instrucțiunea publică (unica tară din emisferă care alocă pentru învătămînt o sumă dublă fată de cea destinată armatei), sănătate. reducerea șomajului etc., dar totodată se caracterizează printr-un climat politic lipsit de intoleranta exacerbată a autorităților față de mase, atît de comună pe acest continent.Cu atît mai șocante apar evenimentele sîngeroase din capitala mexicană. E greu de spus în ce măsură aceste evenimente triste au fost provocate din inițiativa unui anumit șef de politie sau dacă ele indică o tendință de „linie dură" ce ar prevala la ora actuală în șînul înaltelor sfere politice, așa cum socoiesc unele ziare mexicane. Cert este că actele discreționare contravin flagrant principiilor enunțate de către guvernanții acestei țări. Conștiente de gravitatea situației create, autoritățile caută să-i găsească soluții. Prefectul capitalei. Alfonso Corona del Rosal, a propus într-o scrisoare a- dresată rectorului Institutului politehnic central (care a participat personal la demonstrațiile de protest, alături de studenți) crearea unei comisii compuse din profesori, studenți și reprezentanți ai guvernului pentru a investiga acuzațiile de violentă formulate pe adresa politiei și de a stabili responsabilitățile.Ieri s-a desfășurat pe străzile capitalei o nouă demonstrație, la care au participat circa 50 000 de studenti și membri ai corpului didactic. După ultimele știri, greva studenților s-a extins in încă patru state: Vera Cruz, Tabasco. Morelos și Puebla.Rio de Janeiro. 15 august

ct 
c

„Scinteli", Tel. 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se tac la oficiile poștale și dUuzorU din Întreprinderi (1 instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Sctntell


