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Dialogul substantial și 
fecund, ce se desfășoară 
în aceste zile între ma
sele largi de cc ățeni și 
candidații în alegerile 
de deputați pentru forul 
suprem legislativ și or
ganele locale ale puterii 
de stat, poartă pecetea 
unei temeinice preocu
pări comune pentru des
tinele întregii noastre 
societăți, pentru pers
pectivele de dezvoltare 
ale fiecărui județ și fie
cărei localități. Prileju
ind o examinare apro
fundată a multiplelor

probleme ce definesc 
activitatea gospodăreas
că, aceste întîlniri — 
prin mulțimea și varie
tatea aspectelor discu
tate, a propunerilor, su
gestiilor, inițiativelor 
formulate — se afirmă 
de pe acum ca o impu
nătoare expresie a ex
perienței și înțelepciu
nii colective.

în sala căminului cul
tural din comuna Sim- 
nicu de Sus, pavoazată 
sărbătorește, un mare 
număr de alegători s-au 
întîlnit cu Alexandru

Heinrich, directorul ge
neral al uzinei „Electro- 
putere" Craiova, candi
dat în circumscripția e- 
lectorală nr. 2 Craiova 
pentru alegerile de de- 
putați în Marea Adu
nare Națională.

în cuvinte calde, ce
tățeanul Marin Păunescu 
a evocat munca depu
să pentru ridicarea a- 
cestel comune din apro
pierea Craiovei pe trep-

(Continuare 
în pag. a Il-a)
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membru în Biroul Executiv al Consiliului Național
al Frontului Unității Socialiste, președintele Consiliului oamenilor muncii 

de naționalitate maghiară din Republica Socialistă România

Document de deosebită importanță 
politică, Manifestul Frontului Unită
ții Socialiste prezintă în fața între
gului popor tabloul tonic, însufleți- 
tor al înfăptuirilor din ultimii ani, 
deschide o fereastră spre și mai în
sorita zi de mîine a patriei pentru 
care cetățenii sînt chemați să-și dea 
votul în alegerile de la 2 martie.

Programul prezentat poporului în 
alegerile trecute a fost îndeplinit cu 
succes. „In acești ani — glăsuiește 
Manifestul — România a parcurs o 
nouă și însemnată etapă pe drumul

Bujor ALMĂȘAN
ministrul minelor

în anii construcției socialiste con
ducerea de partid și de stat a acoidat 
o deosebită atenție dezvoltării indus
triei miniere, lărgirii potențialului ei 
tehnic și uman, valorificării supe
rioare a variatelor resurse miniere 
de pe cuprinsul patriei. în vederea 
asigurării cu rezerve minerale utile 
necesare dezvoltării industriei, au 
fost alocate însemnate fonduri pen
tru cercetări geologice, acestea în- 
sumînd în perioada 1951 — 1968 peste 
8 miliarde lei. Pe această bază, ca și 
în urma importantelor investiții des
tinate dezvoltării și modernizării in
dustriei miniere — care numai

ROBLEME

7,5anii 1966 — 1968 s-au ridicat la 
miliarde lei — producția acestei ra
muri a cunoscut o continuă creștere, 
în perioada 1951—1968, ritmul mediu 
anual de sporire a producției globale 
în industria minieră a fost de 9,7 la 
sută. în aceeași perioadă producția 
de cărbune s-a

Luni, 10 februarie, tovarășul Emil 
Bodnaraș, membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, a îm
plinit 65 de ani. Cu acest prilej, 
luni la amiază Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. a oferit o masă 
tovărășească în onoarea tovarășu
lui Emil Bodnaraș.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Chivu Stoica, 
Virgil Trofin, Ilie Verdeț, Florian 
Dănălache, Constantin Drăgan, Ja
nos Fazekaș, Petre Lupu, Manea 
Mănescu, Gheorghe Rădulescu, 
Leonte Răutu, Gheorghe Stoica, 
Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, Iosif 
Banc, Petre Blajovici, Emil Dră- 
gănescu, Mihai Gere, Dumitru 
Popa, Dumitru Popescu, Mihai Da- 
lea, Vasile Patilineț.

în timpul mesei, tOVUrâȘlll 
NICOLAE CEAUȘESCU a rostit 
un toast cald la adresa sărbătoritu
lui. Cred, a spus secretarul general 
al C.C. al P.C.R., că sînt în asen
timentul tuturor tovarășilor să te 
felicit călduros cu prilejul împli
nirii vîrstei de 65 de ani, pentru 
felul în care mulți ani de-a rîn- 
dul ai slujit poporul» • român în 
lupta sa pentru eliberate socială și 
națională și pentru construcția so
cialismului în țara noastră. Sigur, 
s-ar putea spune mult despre a- 
cești ani petrecuți în mișcarea 
muncitorească și revoluționară din 
România. Toți sau o bună parte 
din tovarășii de aici au lucrat cu 
tine și în ilegalitate și după 23 
August și știu cu cîtă abnegație, 
cu cită hotărîre ai acționat și ac
ționezi și astăzi în înfăptuirea ho- 
tăririlor partidului și guvernului 
nostru. Problemele pe care le-am 
rezolvat au fost multe și, după cum 
se știe, le-am rezolvat în general 
bine. Mai e, desigur, mult de re
zolvat — pe plan intern — pe dru
mul construcției socialiste, precum 
și pe plan internațional, pe drumul 
realizării unor relații principiale 
între țările socialiste, între parti
dele comuniste, a unor relații de 
colaborare cu toate statele.

Doresc să-ți urez tovarășe Emil 
Bodnaraș — a spus în continuare 
tovarășul Ceaușescu — ca și în vii
tor, cu aceeași pasiune și energie, 
să acționezi împreună cu colectivul 
din care faci parte, cu întregul par
tid, pentru promovarea politicii ela
borate de Congresul al IX-Iea — 
politică ce asigură mersul tot mal 
hotărît înainte pe calea socialis
mului a României, politică ce mi
litează pentru promovarea unor re-

lății de deplină egalitate între ță
rile socialiste, între partidele comu
niste, pentru asigurarea dezvoltării 
libere și independente a României, 
ca și a tuturor țărilor socialiste, 
îți doresc, în numele meu și al tu
turor tovarășilor din conducerea do 
partid și de stat, al partidului nos
tru, multă sănătate, putere de mun- 
dă, multă fericire.

Răspunzînd, tovarășul EMIL 
BODNAR AȘ a spus, printre al
tele : Permiteți-mi să exprim deo
sebitele mele mulțumiri, întreaga 
și profunda mea gratitudine pen
tru manifestările de atenție, de 
prietenie și puternicele sentimen
te tovărășești care mi-au fost a- 
dresate astăzi și, îndeosebi, pen
tru cuvîntul cald al tovarășului 
Nicolae Ceaușescu.

Referindu-se la semnificația 
împlinirii unei anumite vîrste, to
varășul Emil Bodnaraș a spus: 
Nici un om, ca ființă superi
oară, socială, nu se poate realiza 
decît în măsura în care reu
șește să dea ceva oamenilor — 
și a da oamenilor însemnează în 
toate situațiile a depăși propriul 
său eu. Cu cît mai mulți 
oamenii cărora le poți da, cu 
realizarea este mai deplină, 
muniștii sînt acea1 categorie 
oameni care prin poziția lor, 
ințific fundamentată, se situează 
la nivelul celei mai depline reali
zări — pentru că scopul lor nu 
este simplu altruist, nu este de 
simplă binefacere, ci un scop con
știent, de luptă, de transformare 
a societății umane.

Marea satisfacție pe care o în
cerc cu prilejul acestei aniversări 
— a spus vorbitorul — este de-a 
fi putut participa activ, mai bine 
de 37 de ani, într-o activitate con
știentă și deci a justifica — în 
măsura în care aceasta a fost fă
cută aici
Ceaușescu și în aprecierile ex
primate de dumneavoastră în 
cursul zilei de astăzi — existența 
factorului calitativ în afirmarea 
existenței mele ca om. Sigur, în 
recunoașterea acestei satisfacții nu 
lipsește și nu poate lipsi, jude
cind fără pretenția de a face un 
bilanț, constatarea că prin prisma 
experienței și a învățămintelor a 
37 de ani de activitate în mișcarea 
revoluționară, multe lucruri le-aș 
fi putut face mai 
mea lor, sau poate 
cît așa cum le-am 
ceasta poate aș fi 
contribuție mai 
străduințele colectivului nostru de 
conducere — din care de peste

26—27 ani fac parte — de a re
zolva problemele grele care i-au 
stat în față, deși pînă la urmă 
ele nu au rămas nerezolvate — 
dovadă că România, Partidul Co
munist Român se situează acolo 
unde se găsesc astăzi în presti
giul lor, în capacitatea lor de 
creație și de afirmare.

Partidul nostru se prezintă as
tăzi, a spus tovarășul Bodnaraș, 
cu colectivul de 
mai puternic pe care l-a avut 
pînă acum. Sub îndrumarea a- 
cestui colectiv, după al IX-lea 
Congres, partidul nostru a putut 
să se angajeze cu mai multă hotă
rîre pe drumul desăvîrșirii operei 
socialiste.

După ce s-a referit la stilul de 
muncă colectiv instaurat consec
vent în conducerea partidului, to
varășul Bodnaraș a spus: Sigur, 
nu poți să nu te oprești în a- 
cest context al judecății la per
soana secretarului general al Co
mitetului nostru Central. In for
mația noastră, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu exprimă două lucruri 
deosebit de valoroase: trecutul 
său l-a legat de la începi+ 
cadrele cele mai vechi ale 
dului și 1-â pus în conta 
perioada cea mai grea îh 
terea partidului nostru, c< 
i-a permis să acumuleze 
gată experiență. în acel.' 
el are suficientă tinere' 
a avea curajul adoptă' 
fără prejudecăți, realized - 
binare armonioasă în care 
întrunească toate elementsie 
cesare luării unor hotărîri cît 
aproape de ceea ce 
prin noțiunea just. Cu 
de colectiv, tovarăși, 
și cu răspunderile as 
țite, cred că putem 
în bune condițiuni 
care s-a referi 
Ceaușescu aici.

Vă rog — a 
nuare tovarășul Bodnaraș — 
ca în încheiere să-mi permiteți, 
o dată cu repetarea mulțumirilor 
mele, să exprim întreaga convin
gere care mă animă pe mine și, 
indiscutabil, întregul nostru co
lectiv, că vom păși cu succes și 
în viitor spre realizarea marilor 
îndatoriri ce revin partidului nos
tru atît pe scară națională, cît și 
internațională.

Conducătorii de partid și de 
stat l-au felicitat călduros pe to
varășul Emil Bodnaraș, urîndu-i 
multă sănătate, fericire, putere de 
muncă în slujba partidului și a 
poporului nostru. (Agerpres)

conducere cel

dezvoltării economice șl sociale. 
Ceea ce am înfăptuit demonstrează 
superioritatea, forța socialismului, 
inepuizabilele sale posibilități de pro
gres. In conștiința poporului s-a în
tipărit adine convingerea că socialis
mul este unica orînduire care îi asi
gură bunăstarea și fericirea. Inteme- 
indu-se pe cuceririle de pînă acum, 
poporul nostru privește cu nețărmu
rită încredere viitorul, fiind ferm 
hotărît să ducă la bun sfirșit sarci
nile desăvîrșirii construcției socia
liste".

Ca om de generație vîrstnică, mar
tor al pieirii orînduirii burghezo-, 
moșierești, ca urmare a uriașului 
val al revoluției socialiste, în fruntea 
căruia a stat partidul, pot să înțe- 

, leg mai bine întreaga, semnificație a. 
acestor cuvinte. Despre inepuizabilul 
potențial de progres caracteristic 
orînduirii noastre vorbește convin
gător și faptul că producția globală 
industrială a anului 1968 este mai 
mare decît cea realizată în întreaga 
perioadă a primului cincinal (1951— 
1955). Industria noastră a produs 
anui trecut în numai 24 de zile atît 
cît s-a produs în întreg anul 1938. 
Iată ce salt în dezvoltarea economică 
a țării am putut realiza în condițiile 
socialismului.

Sutele de fabrici șl uzine noi, re
partizate rațional pe cuprinsul țării, 
ritmurile înalte de creștere a pro
ducției care plasează România printre 
statele cu cea mai dinamică econo
mie din lume, într-un cuvînt vastul 
proces al industrializării — iată fapte 
de»necontestat care vorbesc despre 
superioritatea socialismului. Operă 
istorică înfăptuită de partid, coope
rativizarea agriculturii, care a generat 
profunde transformări în viața sa
tului românesc, atît de vitregit o- 
dinioară, reprezintă o altă măr
turie în același sens. Și ce poate 
demonstra oare mai bine — alături 
de toate acestea — superioritatea 
noii noastre orânduiri, decît creș
terea continuă a nivelului de trai al 
populației, puternica înflorire a în- 
vățămintului și științei, a culturii și 
artei 7
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.cem față 
cinilor ia 
tovarășulde către tovarășulIn perioada 1966—1968 industria mi

nieră a realizat în plus față de plan 
1 075 000 tone cărbune brut extras, 
circa 12 500 tone zinc în concentrate, 
1 200 tone plumb în concentrate și 
cantități însemnate de alte produse 
neferoase și nemetalifere. Ca urma
re, au fost acoperite în cea mai mare 
măsură, necesitățile de materii prime 
ale economiei naționale, cu excepția 
minereului de fier, a cărbunelui 
pentru cocs și a cuprului, la care s-a 
recurs în completare la importuri.

în cei trei ani ai cincinalului pro
ductivitatea muncii 
minieră a crescut 
sută, față de 10 Ia sută cît era 
prevăzut, sporul de producție din a- 
nul trecut, față de 1965, fiind reali
zat aproape integral pe seama creș
terii productivității muncii. în anul 
1968 cheltuielile de 1 000 lei produc
ție marfă au fost cu aproape 100 lei 
mai coborîte față de cele din 1966, 
industria minieră devenind în an
samblul ei rentabilă cu un an mai de
vreme decît era prevăzut în planul 
cincinal.

O examinare aprofundată a acti
vității desfășurate pînă în prezent, 
precum și a situației de perspectivă, 
arată — după cum s-a subliniat în 
mod just în lucrările Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 16—17 decembrie anul 
trecut — că în industria minieră se 
manifestă totuși unele deficiențe ce 
vor trebui grabnic lichidate în

spus în conți-

în industria 
cu 24 la bine, la vre- 

chiar altfel de- 
făcut. Prin a- 
putut aduce o 

constructivă la

mărit de peste 4 ori, 
de minereuri de 
fier de 7 ori, de 
minereuri poli- 
metalice de 10 ori, 
de substanțe ne
metalifere de pes
te 25 de ori.

Cu deosebire se 
cuvin relevate re
zultatele din 1968 
și pe primii trei 
ani din actualul 
cincinal. Anul tre
cut, planul pro
ducției globale al 
industriei miniere 
a fost îndeplinit 
în proporție de 
101,5 la sută, fiind 
înfăptuite și de
pășite prevederile 
la toate sortimen
tele de produse.

In ziarul de azi ■

un robinet deschis risipei

(Continuare în pag. a IlI-a)

(Continuare în pag. a Il-a)
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întreprinse în colectivul 
ne-au furnizat și unele

na în

® Aria de acțiune și eficiența opi 
niei cetățenești ® Practica derogă 
rilor 
de metal

EXTRAS

I

Incontestabil, succesul unei 
activități atît de complexe ca 
pregătirea științifică și educa
rea comunistă a tineretului a- 
flat pe băncile școlii depinde 
de numeroși factori si de dife
rite condiții, care nu trebuie 
scăpate din vedere. Luînd în 
dezbatere problemele de bază 
ale dezvoltării școlii și stabili
rea măsurilor pentru continua 
perfecționare și modernizare â 
învățămîntului. Conferința na
țională a cadrelor didactice s-a 
ocupat pe larg și de aspectele 
legate de stilul de muncă și de 
viață al elevilor, folosirea judi
cioasă a timpului liber, respec
tarea unei ținute demne, carac
teristice omului care muncește 
— socotindu-le determinante în 
pregătirea temeinică a elevilor 
pentru viață. Referitor la aces
te probleme am cerut părerea •

unor pedagogi, solicitîndu-i să 
reliefeze legătura între compor
tarea elevului și situația sa la 
învățătură.

— în mod frecvent. în viața 
școlară se constată o corelație

studii 
nostru 
date statistice care confirmă a- 
cest fapt. Astfel, potrivit cer
cetărilor efectuate în anii șco
lari 1965—1967. pe grupuri mari

strînsă între rezultatele bune la 
învățătură ale elevilor și con
duita lor ordonată, nătrunsă de 
simțul responsabilității față de 
îndeplinirea obligațiilor școlare 
— este de părere tov. Irimia 
Iacob, cercetător științific la Fi
liala din Iași a Institutului de 
științe pedagogice. Cercetări și

de elevi din orașul 'Iași. dr. Ion 
Străchinaru. cercetător științi
fic principal, a constatat că 36,6 
la sută dintre elevii cu condui
tă deficitară se află sub nivelul 
real de cunoștințe al clasei. 26,3 
Ia sută fiind chiar repetenți. 
Tot astfel, un studiu efectuat 
personal, în anul școlar trecut.

asupra a 300 de elevi cu medii 
generale între 9 și 10. de la 
cîteva școli din orașul Piatra 
Neamț, a relevat că 97 la sută 
din lotul investigat prezintă o 
bună conduită școlară.

Dar, mai concret, cum se 
explică această legătură intre 
comportarea elevului și situația 
sa Ia învățătură, ce condiții și 
factori o favorizează sau, dim
potrivă. îi sînt nefavorabili 7

în legătură cu aceasta, psiho- 
pedagogul Nicolae Crăciunescu, 
de la Liceul bucureștean ..Ion 
Neculce" ne spune: „După

Anchetă realizată de 
Florica DINULE'CU, 
Alex. MURESAN, 
Manole CORCACI

Teatrului tineretului

SC

Teatrul epocii noastre socialiste se înscrie într-o amplă mișcare 
cultural-artistică a cărei aspirație este formarea unui complex tip 
uman, a unei personalități angajate cu dăruire în procesul de edifi
care a lumii noi. Steaua polară a acestei mișcări o constituie ideolo
gia și estetica marxist-Ieninistă, aplicarea ei creatoare în viața spiri
tuală a țării noastre, ideile deschizătoare de perspectivă ale partidu
lui nostru în domeniul culturii.

Se știe că cele mai valoroase opere dramatice originale reprezen
tate în ultimii ani pe scenele noastre, piesele intrate în circuitul va
lorilor și în conștiința publicului ca expresie autentică a realității pe 
care o trăim, sînt tocmai acelea care oglindesc în imagini artistice 
reliefate noile relații sociale, universul bogat de gînduri și sentimente 
ale oamenilor înaintați din patria noastră. De la „Moartea unui ar
tist" de Horia Lovinescu la „Șeful sectorului suflete" de Al. Mirodan, 
„Simple coincidențe" de Paul Everac sau „Opinia publică" de Aurel 
Baranga, creațiile inspirate nemijlocit din actualitate transmit publi
cului mesajul etic și cetățenesc al unei dramaturgii întemeiate pe 
umanismul superior al epocii noastre, umanismul socialist. Drama is
torică, de Ia „Petru Rareș" de Horia Lovinescu sau „Ie, Mircea Voie
vod" de Dan Tărchilă și pînă la „Procesul Horia" de Al. Voitin sau 
„Croitorii cei mari din Valahia" de AI. Popescu, evocă înaltele senti
mente patriotice, cultivă simțul de răspundere pentru destinele po
porului, pentru progresul țării.

Condiția fundamentală a dezvoltării mișcării noastre teatrale este 
îmbogățirea permanentă a repertoriului cu noi lucrări care să dezbată 
în profunzime problematica zilelor noastre, care să militeze pentru 
idealurile nobile ale socialismului, opunind concepției și moravurilor 
retrograde modele emoționante de spirit patriotic, de abnegație față 
de cauza oamenilor muncii. Prin substanța de idei, prin măiestria reali
zării artistice, această dramaturgie este menită să-i ajute pe spectatori 
să-și contureze drumul lor propriu, ca participanți activi la marele efort 
al întregii noastre societăți spre înfăptuirea țelurilor luminoase ale 
partidului.

Cum își îndeplinește și cum trebuie să-și îndeplinească teatrul nos
tru funcția sa ca for educativ 7 Cu această întrebare ne-am adresat 
unor oameni de cultură. Ne-au răspuns artiștii Dina COCEA și Amza 
PELLEA, regizorii Margareta NICULESCU și Horea POPESCU, drama
turgul și criticul de teatru Ecaterina OPROIU, esteticianul Andrei 
STRIHAN, Eduard COVALI, secretar literar al 
din Piatra Neamț.

(Citiți în pagina a 
ancheta noastră).

4-a, răspunsurile la
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Efervescentă

activitate politică

ÎN CONSTRUCȚIE

Noi unitâfi
sanitare

Aria de acțiune
și eficiența

FAPTUL
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in campania electorală

intîlniriie dintre
candidați și alegători

tele unei vieți tot mai 
civilizate. Din cuvin- 
tul vorbitorului s-au 
desprins cîteva date e- 
locvente : întreaga comu
nă este electrificată ; a- 
proape în fiecare din cele 
2 000 de case există cîte 
un aparat de radio ; 350 de 
familii posedă televizoare. 
1 200 — aragaze,J20 — fri
gidere. fiecare a patra fa
milie locuiește în casă 
nouă. Profund semnifica
tiv este faptul că numeroși 
fii de țărani au avut po
sibilitatea în anii regi
mului nostru să învețe în 
școli medii și superioare.

Reliefînd faptul că avîn- 
tul comunei lor, ca și al 
tuturor satelor țării, se da- 
torește în mod determi
nant progreselor realizate 
de agricultura noastră so
cialistă. un mare număr 
de vorbitori — printre 
care Antonie Penea. con
tabil șef la cooperativa a- 
gricolă de producție „7 
Noiembrie". Dumitru Con- 
stantinescu. Ioana Ionaș- 
cu și alți țărani coopera
tori — au subliniat că re
zultatele bune obținute în 
C.A.P. sînt o urmare atît 
a muncii harnice a țăra
nilor cooperatori, cît și a 
ajutorului primit din par
tea statului, prin mașini

moderne, îngrășăminte 
chimice, credite pe termen 
lung etc. Valoarea zilei 
muncă a fost anul trecut 
de 22,50 lei, din care 14 
lei numerar. De o atenție 
deosebită s-a bucurat va
lorificarea mai intensă a 
Inițiativei cetățenești : nu
meroși alegători s-au an
gajat să dea 
candidatului 
lor locale de 
lizarea unor 
podărești.

O atmosferă de pasio
nat sfat gospodăresc a 
domnit și în cadrul întîl- 
nirii ce a avut loc la 
școala profesională de pe 
strada 1 Mai din Pitești 
între alegători din cir
cumscripțiile electorale 
municipale 3 și 4 și can
didații lor în alegerile 
pentru consiliul popular 
al municipiului Pitești, 
pensionarul Ion Zenovie 
și gospodina Margareta 
Urea.

— înainte de a veni la 
această întîlnire — spu
nea alegătorul Dumitru 
Telescu — am recitit Ma-, 
nlfestul Frontului Unită
ții Socialiste. Cuvintele 
lui m-au impresionat încă 
o dată prin certitudinea 
pe care o insuflă că în
tre cuvîntul și fapta par
tidului există identitate 
deplină. O imagine care

tot. sprijinul 
lor, organe- 
staf. in rea- 
lucrări gos-

ilustrează sugestiv aceas
tă identitate este Piteștiul 
nostru înfloritor. Datoria 
noastră, a cetățenilor, este 
ca, împreună cu cei pe 
care-i vom alege depu- 
tați, să gospodărim cu 
maximum de grijă tot ce 
s-a realizat pînă acum, 
pentru ca sumele mari 
acordate de stat ridicării 
industriale și urbanistic- 
edilitare a orașului să fie 
din plin valorificate.

La Dofteana, una dintre 
cele mai mari comune 
ale județului Bacău, a 
avut loc întîlnirea alegă
torilor cu candidatul lor 
pentru alegerile de depu- 
tați în Marea Adunare 
Națională, tovarășul loan 
Ichim, prim-secretar al 
Comitetului județean de 
partid, președintele Comi
tetului execuți^ al Con
siliului popular al jude
țului Bacău.

— Privesc cu mîndrie 
noile construcții obștești 
din comuna noastră, între 
care se numără cele 26 
unități comerciale, sala 
aceasta a căminului cul
tural,1 unde ne aflăm, și 
altele — a spus bătrînul 
pensionar Mihai Ama- 
teoaie. Peste 200 de fa
milii din comună și-au 
construit în ultimii ani 
case noi. Toate acestea 
sînt rodul politicii parti-

dului, al muncii noastre. 
Am citit cu atenție Ma
nifestul Frontului Unită
ții Socialiste, care ne 
cheamă să ne întețim e- 
forturile pentru progresul 
neîntrerupt al societății 
socialiste în România. 
Sîntem hotărîți să răspun
dem prin fapte acestei 
chemări.

Nicolae Hanganu, pri
marul comunei, și Silvia 
Marcu, directoarea pre- 
ventoriului TBC, au ară
tat că Dofteana, cu cele 
două parcuri dendrologice 
ale sale, cu izvoarele de 
ape minerale de la Ciun- 
get, cu poiana de la Să- 
ratu, are posibilități să 
devină un atractiv centru 
turistic. în adunare s-a 
propus să se amenajeze 
două cabane și drumuri 
de acces spre aceste 
locuri.

Cu prilejul întîlnirilor, 
candidații Frontului Uni
tății Socialiste au trasat 
tabloul însufletitor al 
perspectivelor dezvoltării 
patriei noastre, a tuturor 
județelor și localităților, 
în anii ce vin. Consem- 
nînd propunerile și suges
tiile făcute în cursul dis
cuțiilor, ei s-au angajat 
să nu-șl precupețească 
eforturile pentru a găsi 
soluții concrete de a Ie 
traduce în viață.

TEMELIA SOCIALISTĂ
DEMOCRAȚIEI NOASTRE
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rnent. 
„viciul ’ 
ferea Mai. 
dele progi<- 
tocmai cei . 
erau dobînditv 
economiei, înlăturarea antagonisme
lor, specifice orînduirii capitaliste, 
între interesele generale ale societă
ții și interesele celor ce muncesc, au 
creat cele mai favorabile condiții 
pentru îmbunătățirea vieții materiale 
și spirituale a poporului. Realiză
rile dobîndite în acest domeniu, pe 
care le dorim mereu mai mari, do
vedesc că orînduirea noastră nu 
cunoaște țel- mai înalt decît o- 
mul, bunăstarea și fericirea lui.

Marile succese în domeniul pro
ducției materiale constituie premisa 
esențială, fundamentul solid al îna
intării țării pe drumul 
și civilizației socialiste, 
neîncetată a forțelor de 
perfecționarea relațiilor 
ție, continuarea în ritm 
industrializării, al cărei 
tor va pătrunde — cum
Manifest — cu intensitate sporită în 
județele și localitățile mai puțin in
dustrializate, accelerîndu-le dezvol
tarea social-economică și culturală, a 
fost și rămîne factorul hotărîtor al 
progresului societății noastre, al ri
dicării nivelului de trai al popu
lației, al .asigurării independenței și 
suveranității naționale.

Gradul înalt de maturizare al orîn
duirii socialiste din România per
mite ca în prezent să ne putem pune 
ca obiectiv nu numai realizarea supe
riorității pe plan economic, compa- 
rîndu-ne cu propria noastră situație 
din trecut, dinainte de eliberare sau 
cu aceea din țările capitaliste mai 
puțin dezvoltate, ci și să atingem ni
velul unor state avansate, ceea ce, 
evident, reprezintă o trăsătură cali
tativ nouă a progresului social, a 
drumului ascendent pe care-1 stră
bate țara.

Socialismul și democrația sînt de 
nedespărțit. Iată concepția care stă la 
baza întregului proces de perfecțio
nare a relațiilor de producție și a 
raporturilor dintre oameni, caracte
ristic societății noastre. Se asigură 
astfel, în fapt, nu declarativ — cele 
mai largi drepturi și libertăți tutu
ror cetățenilor patriei, fără deosebire 
de sex, rasă, naționalitate. Este a- 
cesta unul din factorii principali 
care au descătușat inițiativa crea
toare a maselor, unul din nesecatele 
izvoare care alimentează energia lor 
în lupta pentru înflorirea patriei so
cialiste. Democrația a devenit în 
anii noștri o realitate vie, întruchi
pată în guvernarea țării de către 
popor, o realitate palpabilă, fireas
că, pentru întreaga colectivitate, 
pentru fiecare individ In parte, un 
adevăr care străbate prin toți porii 
societății. Politica partidului și sta
tului reprezintă expresia intereselor 
-maselor, sinteza experienței și înțe
lepciunii lor colective.

Avînd la temelie proprietatea so
cialistă asupra mijloacelor de pro
ducție, înlăturînd orice fel de obsta
col spre accesul maselor la condu
cerea țării, orînduirea noastră pla
sează Româjjia printre țările cu cea 
mai înaltă orînduire socială din 
lume.

acesteia — exploatarea 
de către om — element 
care exprimă cu maximă 
ma din trăsăturile funda- 

tocialismului, a eliminat 
mental" la care se re- 

-are făcea ca de roa
să nu beneficieze 

contribuția cărora 
Dezvoltarea intensă a

progresului 
Dezvoltarea 

producție, 
de produc- 
susținut a 

suflu înnoi- 
se arată în

Adîncirea și perfecționarea conti
nuă a democrației, proces ireversi
bil, care se află într-o strînsă core
lație cu dezvoltarea bazei tehnico- 
materiale a societății socialiste, re
prezintă una dintre inepuizabilele 
surse de progres ale orînduirii noas
tre. Forța de nezdruncinat a alian
ței muncitorești-țărănești, unitatea 
și prietenia frățească a poporului 
român cu naționalitățile conlocuitoare
— bazate pe rezolvarea marxist-le- 
ninistă a problemei naționale, parti
ciparea tot mai activă a maselor la 
conducerea treburilor obștești, valo
rificarea experienței și inițiativei lor, 
stimularea schimbului de opinii, con
tactul strîns, permanent al conduce
rii partidului și statului cu poporul
— iată factori dintre cei mai impor
tanți care își pun amprenta asupra 
desfășurării întregii vieți sociale din 
țara noastră.

Marile posibilități de progres 
caracteristice orînduirii socialiste 
sînt cu adevărat inepuizabile, dar, 
firește, aceste posibilități nu se trans
formă de la sine în realitate. Pen

tru aceasta, sînt necesare, așa 
cum a subliniat tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, „o linie politică justă, o 
vastă activitate organizatorică și po
litică, mobilizarea forțelor întregii 
societăți, conducerea și îndrumarea 
competentă a tuturor domeniilor vie
ții sociale".

Toate aceste premise există. In
tr-adevăr, o politică justă avem — 
politica profund științifică a parti
dului, bazată pe studiul atent al le
gilor obiective ale vieții sociale. O 
conducere competentă avem — 
conducerea înțeleaptă de către partid. 
La aceasta se adaugă energia mili
oanelor de oameni, a întregului po
por, unit strîns în jurul partidului, 
însuflețit de țelul suprem al con
struirii socialismului și comunismu
lui. înfăptuim politica partidului de 
întărire a prieteniei frățești cu ță
rile socialiste, de dezvoltare a co
laborării cu toate țările lumii. Toate 
acestea constituie chezășia de nă
dejde a înaintării României spre 
cele mai înalte culmi ale civilizației 
socialiste.

t
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cum prea bine se știe, organizarea 
școlii, procesul de transmitere a cu
noștințelor și de educație are la 
bază ideea de ordine, de plan și 
program de studiu, de succesiune 
gradată a noțiunilor, de norme rigu
roase de comportare. Preocupările 
exterioare studiului și pregătirii ge
nerale, perturbarea acestui program 
ordonat, favorabil acumulării cu
noștințelor tocmai în acea stapă a 
vieții cînd ființa umană prezintă ma
ximum de receptivitate și capacitate 
de dezvoltare intelectuală, nu pot 
duce decît la diminuarea rezultatelor 
pozitive, la insuficienta împlinire 
a personalității în formare a tînăru- 
lui în cauză. Se pot da exemple 
nenumărate în susținerea acestei a- 
firmații. Absențele repetate de la 
lecții — regretabile cu atît mai mult 
cînd nu au drept sursă cauze de 
forță majoră — întrerup firul logic 
și firesc al însușirii în succesiune a 
cunoștințelor, provocînd goluri greu 
de recuperat chiar cu prețul unor 
eforturi ulterioare susținute. Un 
program nerațional de lucru și de 
odihnă acasă, pierderea exagerată a 
timpului la cinematograf, la televi
zor, la diferite alte distracții, obo
sește organismul, nu-i mai permite 
o activitate normală, aptă de acumu
lare intensivă a cunoștințelor știin
țifice și de cultură generală".

Acceptînd unanim principiul că 
respectarea unei conduite școlare a- 
decvate reprezintă o condiție a pre
gătirii temeinice a tinerilor, interlo
cutorii noștri au subliniat necesita
tea ca problemelor legate de stilul 
de muncă și de viață al elevilor să 
li se acorde o atentie constantă, deo
sebită, 'din partea principalilor fac
tori educativi : școala și familia.

— Amîndoi acești factori, cu mij
loacele și metodele loiț specifice pot 
și trebuie să vegheze asupra discipli- 

com- 
prof. 
Unl- 
Cluj.

preocupare se cuvine să fie prezentă 
începînd de la întocmirea orarelor, 
la alternarea diverselor forme de 
activitate a elevilor — în așa fel în- 
cît să le sporească randamentul și 
capacitatea de muncă, pasiunea și 
interesul pentru studiu, mai presus 
de alte ocupații minore, periferice 

— pînă la elaborarea și respectarea 
de către întreaga populație școlară a 
unui regim zilnic de lucru — în 
clasă și acasă — adecvat particula
rităților de vîrstă și individuale.

„Școala, întregul corp profesoral 
— spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu la Conferința națională a 
cadrelor didactice — trebuie să fo
losească mai bine largile posibilități

la lași
A început construcția noii 

stații de „Salvare" din Iași, 
care va fi una dintre cele mai 
moderne din țară. Rețeaua 
medico-sanitară a municipiu
lui Iași se lărgește și cu alte 
unități. S-a terminat construc
ția dispensarului dublu-urban 
amplasat in cartierul „Nicoti
nă”, care cuprinde 4 circum
scripții medicale. In cartierul 
Tătărași urmează să înceapă 
curînd construcția unui dis
pensar similar, pe lingă care 
vă funcționa și un centru sto
matologic, iar un spital de pe
diatrie cu 420 de paturi se 
află în curs de finisare.

Un nou dar
pentru elevi

, Pe malul Mării
Năvodari, constructorii con- 
stănțeni înalță încă un obiec
tiv destinat vacanțelor de 
vară : o nouă tabără a pionie
rilor și școlarilor. Se lucrează 
concomitent la cinci pavili- 
oane-dormitor, la un grup 
gospodăresc și la o cantină, 
care vor fi terminate și date 
în folosință în vara aceasta, 
în final, noua tabără va asi
gura condiții optime de o- 
dihnă și recreere pentru 6 000 
de copii pe serie. Ea va cu
prinde grupuri de cîte două- 
trei vile legate între ele prin 
pasaje acoperite, pavilion de 
primire și repartizare a copii
lor, dispensar, teatru în aer 
liber, stadion, terenuri de 
sport, locuri de joacă.

(Agerpres)

Negre, la

Orșova nouă
La Orșova a fost terminată 

construcția și s-a dat în ex
ploatare conducta de aduc- 
țiune a apei potabile. După 
ce parcurge pe „magistrala 
albă" 13 km, începînd de la 
captarea Bîrza, apa ajunge în 
noul oraș cu un debit ce de
pășește 100 litri pe secundă, 
asigurînd astfel necesarul de 
consum al populației și al u- 
nităților industriale. De men
ționat că vechea Orșova nu 
dispunea de alimentare cen
tralizată cu apă potabilă.

(Agerpres)

a elevului. O 
mai multe ju- 
din 102 lecții

muncă independentă 
cercetare recentă în 
dețe. ne-a arătat că 
la principalele obiecte de învătă- 
mînt. munca independentă a ele
vilor a reprezentat doar 24 mi
nute. adică 0,5 la sută din întrea
ga activitate didactică. Or, este cu
noscută valoarea formativă ridica
tă a muncii independente, impli
cațiile ei în formarea conduitei, a 
atitudinii față de muncă ; ea procu
ră satisfacții. îi mobilizează pe e- 
levi și contribuie la formarea de
prinderilor de muncă intelectuală si 
de conduită demnă, la dezvoltarea 
conștiinței si răspunderii îndeplini
rii îndatoririlor școlare.

sa

opiniei cetățenești

demult — observa
Gheorghe Cante-

Dobîndind o considerație pe măsura 
înaltelor valori ce le poartă în sine, 
cuvîntul cetățeanului este socotit as
tăzi ca un punct esențial de refe
rință în orice sector de activitate. în 
orice compartiment al vieții noastre 
sociale. Este și firesc să se întîmple 
așa. pentru că. în fond, opinia sa 
acționează nu numai ca un instru
ment de verificare și apreciere a re
zultatelor pe care le înregistrăm în- 
tr-un domeniu sau altul de activi
tate. ci și ca un veritabil factor de 
amplificare a efortului cotidian pen
tru depășirea parametrilor obisnuiti 
ai mersului nostru înainte. Sim
plul act de a pune mîna pe condei 
pentru a-și formula părerea în legă
tură cu cele mai deferite chestiuni 
obștești este revelator în această pri
vință.

Se înțelege de la șine că fiecare 
instituție căreia I se adresează cetă
țenii trebuie să recepționeze cu grijă 
orice sugestie sau propunere utilă, 
străduindu-se să întrețină și să urce 
mereu spre cote tot mai înalte aces
te prețioase impulsuri ale spiritului 
de inițiativă.

Pînă nu
Intr-o scrisoare 
mir, locatar în- 
tr-unul din noile 
blocuri construite 
în cartierul Sud 
din Ploiești — cî
teva mii de cetă
țeni mutați în ul
timul timp în a- 
ceastă parte a o- 
rașului întîmpi- 
nau dificultăți se
rioase legate de 
aprovizionarea cu 
produse alimentare. Scrisoarea sa 
viza un obiectiv precis: găsi
rea unei soluții operative pentru 
înlăturarea risipei de timp și a tu
turor celorlalte consecințe negative 
ce decurgeau din această cauză pen
tru fiecare familie. Și, într-adevăr, 
ea a avut darul de a grăbi rezolva
rea acestei probleme. Direcția co
mercială județeană Prahova a luat 
de îndată măsurile necesare pentru 
deschiderea. în imediata apropiere a 
blocurilor, a unor noi unități co
merciale.

Intr-un mod oarecum asemănător 
s-au petrecut lucrurile și în urmă
torul caz. Spre sfîrșitul anului tre
cut. zile în șir. Ia centrele de pîine 
din orașul Roman nu se vindea decît 
pîine nedospită, de calitate ne- 
corespunzătoare. Cetățeanul Constan
tin Mitocaru a început să se intere
seze îndeaproape de cauzele acestei 
situații. Era necesară o interven
ție promptă. Primind și alte sem
nale în legătură cu această pro
blemă. comitetul executiv al consiliu
lui popular municiDal a întreprins 
o analiză amănunțită ne întreaga fi
lieră de fabricație și desfacere a 
pîinii, stabilindu-se totodată măsuri 
pentru înlăturarea tuturor defecțiu
nilor menționate.

Adesea cetățeanul nu se mulțu
mește doar cu simpla aducere în dis
cuție a problemei, ci caută el însuși 
să descopere mijloacele cele mai les
nicioase de soluționare a ei. La un 
moment dat. posesorii de mașini ara
gaz din comuna Bărbătești, județul 
Gorj. erau nevoiti să se deplaseze 
cale de aproape 20 de kilometri pînă 
la depozitul din Tg. Cărbunesti pen
tru . preschimbarea buteliilor. Trans
portul era destul de costisitor pen
tru că nu se putea efectua decît cu 
prețul imobilizării atelajelor coope
rativei agricole de producție. Incon
venientul — după părerea locuitoru
lui Nicolae C. D. Ștefănescu — pu
tea fi înlăturat fără nici o dificul
tate : trebuia doar ca mașinile care 
aprovizionau depozitul să lase bute
liile în comunele prin care treceau, 
fără a le mai duce la Tg. Cărbunesti. 
Soluție simplă si economică. Drept 
pentru care Baza de desfacere a pro
duselor petroliere din Craiova a 
pus-o imediat în aplicare.

Marin Rădut din satul Ponînzălesti. 
județul Dolj, a cerut de curînd să 
se analizeze posibilitatea mutării în 
această localitate cu o populație mai 
numeroasă a dispensarului medical 
din satul Drăgotesti. Localul existent 
aici — arăta el — ar permite și în-

PE MARGINEA
UNOR SCRISORI

ființarea unei case de nașteri, pre
cum și a unui punct farmaceutic. Di
recția sanitară a județului Dolj a 
constatat că. într-adevăr. asa stau 
lucrurile și a luat măsuri în conse
cință.

Asistăm, după cum se vede, la o 
extindere continuă a ariei de inter
venție și acțiune, a opiniei publice, 
imprimînd pretutindeni un spirit de 
lucru dinamic și înnoitor. Cu atît mai 
distonante apar pe un asemenea fun
dal cazurile de desconsiderare, fățișă 
sau voalată, a părerilor exprimate 
de cetățeni, de superficialitate si 
formalism în studierea si soluționa
rea propunerilor șl sugestiilor lor.

Se spune că o idee prețioasă se 
Impune prin ea însăși. Si este ade
vărat. Tot atît de adevărat este însă 
și faptul că intervenția fermă este 
neapărat necesară pentru a-i grăbi 
procesul de fructificare.

„De mai multe luni de zile — ne 
relatează E. Brădescu — membrii 
echipei de control obștesc de pe 
șantierul hidrocentralei de pe Lo
tru consemnează, în urma vizite
lor lor prin unitățile comercial’’ si 
de deservire de aici, aceleași defi
ciente. solicită luarea de măsuri ur

gente pentru în- 
lăturarea lor, sub
liniază mereu ne
cesitatea înfăptui
rii unor propu
neri făcute cu 
mult timp în ur
mă și absolut ne
cesare pentru bu
nul mers al aces
tei activități. Toa
tă munca noastră 
este însă în zadar 

pentru că noi vorbim, noi auzim. 
Mai grav este însă că această situa
ție creează un climat nefavorabil 
combaterii atitudinilor necorespunză
toare ale unor lucrători din comerț 
fată de consumatori, contribuie la 
perpetuarea lipsurilor, făcîndu-i pe 
multi să creadă că asemenea 
ții anormale ar fi... normale I 
gur. nu putem fi de acord cu 
mod de a privi lucrurile. în 
noi nu dorim altceva decît să . . 
ferim un ajutor celor ce răspund de 
aprovizionarea si deservirea con
structorilor de pe acest șantier. De 
ce ni se refuză atunci sprijinul pe 
care 11-1 dăm î"

Tot atît de nocive șl paralizante 
se dovedesc a fi și încercările de a 
împinge activitatea propriu-zisă de 
rezolvare efectivă și eficientă a pro
blemelor aduse de oameni în discu
ție pe pistele formalismului. Lo
catarii mai multor blocuri de 
pe strada Aroneanu din Bacău s-au 
adresat în repetate rînduri I.L.L. și 
consiliului popular municipal, cerîn- 
du-le să ia măsuri pentru combate
rea zgomotelor pe care le produc 
instalațiile centralei termice din a- 
propiere. Aproape nici un semnai 
n-a rămas fără răspuns. S-ar putea 
alcătui un volum întreg cu cores
pondența purtată pe această temă. 
Pînă acum, nu s-a rezolvat însă ni
mic. în urma unei noi sesizări, la 
sfîrșitul lunii octombrie 1988. Consi
liul popular al municipiului Bacău 
preciza, în sfîrsit. că „s-a stabilit ea 
sarcină pentru I.L.L. Bacău să co
mande un studiu de specialitate prin 
care să urmărească atenuarea zgo
motelor reclamate de locatari". Nu 
se știe dacă studiul a fost comandat 
sau nu. „Ceea ce se știe este că — 
după cum observă locatarul Sergiu 
Suciu — practic, nici nu este nevoie 
de el ! Pentru că propunerile pe care 
le-am făcut noi nu necesită nici 
studii savante si nici fonduri de sute 
de mii de lei irosite, ci numai puțină 
bunăvoință și puțin interes".

Nu mai este necesar să insistăm 
asupra efectelor dăunătoare ale u- 
nor asemenea practici. Pretutindeni 
ele trebuie să fie combătute cu ho- 
tărîre. cultivîndu-se o atitudine 
plină de grijă și respect față de o- 
pinia cetățeanului. Iar acest dezide
rat se realizează numai printr-o 
muncă atentă și pasionantă de re
zolvare operativă și eficientă a pro
punerilor și sugestiilor lui.

Dumitru TÎRCOB

situa- 
Desi- 
acest 
fond, 
le o-

DIVERS
S-a mtimplat 
pe Dunăre
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se comunică, acțiunea de urmă- >1 
rire pentru stîrpirea celorlalți * 
lupi semnalați continuă. Ches- 
tiunea este absolut autentică. «

Spărgătorul de gheată „Vol
nicul" se îndrepta dinspre mare 
spre Brăila. Remorca un car
gou. La un moment dat s-a a- 
flat în imposibilitate de ma
nevră. Ce se întîmplase ? O 
parîmă ruptă se înfășurase pe 
elice. Transportarea vasului Ia 
docurile din Constanta ar fi în
semnat 15—18 zile de inactivi
tate. O asemenea soluție nu pu
tea fi acceptată. S-a făcut apel 
la scafandrii militari, care au 
răspuns imediat. Maistrul șef 
scafandru Gheorghe Mocanu, 
împreună cu soldați! Nichifor 
Maftei, Dumitru Cojocaru, Cos- 
tică Marin șl Nicolae Manole 
au terminat în numai 2 zile a- 
ceastă operație grea și riscantă. 
„Voinicul" brăzdează 
apele reci ale E_..ă.

A "i din nou 
Dunării...

între două
statii«

discutau tn tro- 
disperate. Sora 

__  ... __ găsea la mater
nitate în stare gravă. In urma 
unor complicații, avea nevoie 
urgentă de singe — grupa zero 
— de la o persoană care n-a 
suferit niciodată de hepatită. 
Vn pasager, cetățean necunos
cut, aude despre ce e vorba 
și se oferă să doneze sîngele 
necesar. împreună cu surorile 
pacientei, el merge la centrul 
de hematologie unde se recoț^ 
tează singe. Și astfel viata bol
navei este salvată. Am aflat și >■ 
cine este donatorul: Gheorghe 
Paul Vrînceanu, inginer la în
treprinderea pentru raționaliza
rea si modernizarea instalațiilor 
energetice. Gestul semnificativ 
prin el însuși nu mai necesită 
comentarii.

Două femei 
leibus. Erau 
lor, S. D., se

Vânătoare
de lupi

O dată cu zăpezile, cu gerul 
și viscolul, și-au făcut apariția 
și lupii. Semnalați în mai mul
te zone ale tării, dar cu deose
bire în Moldova și Maramureș, 
împotriva lor au pornit de în
dată vînătorii. Intr-o singură zi 
la o astfel de vînătoare, orga
nizată în ocolul Somcuta (Ma
ramureș) au căzut „pradă" șase 
animale de pradă. După cum ni

în flagrant
delict

Dumnealui, Ion Potolea, teh
nician la șantierul 3 construc
ții din Orșova, avea un obi
cei. Ca șef al serviciului de 
normare a muncii, pretindea 
șefilor de echipă sume de bani 
pentru a-i, ponta cu lucrări în 
plus. Dar 1 mai zilele trecu
te, pe cînd „încasa" 2 000 de 
lei de la brigadierul Dumitru 
Staicu, a fost surprins de or
ganele de cercetare venală. A- 
cum își așteaptă -ăsplata. Dar 
nu acasă. Și-a schimbat domi
ciliul. Și ll pontează alții.

Nici în
ceasul
al 12-lea

loacele și metodele loiț 
și trebuie să vegheze as, 
nei și conduitei de studiu și de 
portare a elevilor — ne spune 
univ. Andrei Dancsuly, de la 
versitatea „Babeș-Bolyai" din 
în privința școlii, bunăoară, această

delungat de viată. Drept argument, 
relatez un fapt ce mi se pare con
cludent. Făcînd un sondaj — pe 
bază de teste experimentale — a- 
supra elevilor din ultima clasă a 
unei școli generale bucureștene, 
mi-au retinut atentia două cazuri 
ceva mai ieșite din comun. Re
zultatele testului de inteligentă a- 
rătau că elevul A. B. are o dez
voltare intelectuală sub nivelul me
diu al clasei respective. Cu toate 
acestea, rezultatele lui la învăță
tură. erau bune. Colegul său, C. D. 
în schimb dovedea o neașteptată 
ascuțime de spirit, inteligentă re
marcabilă. deși rezultatele sale Ia 
învățătură erau mai mult decît me-

Școala disciplinei
de care dispun pentru formarea eti
că și civică a tinerei generații, pen
tru a sădi in conștiința acesteia res
pectul față de muncă, dragostea față 
de patrie, internaționalismul socialist, 
devotamentul față de cauza socialis
mului ' și comunismului, principiile 
dreptății și echității sociale, normele 
unei comportări înaintate în viață. 
Cadrele didactice au datoria să cul
tive spiritul de disciplină și ordine 
în îndeplinirea obligațiilor ce revin 
elevilor și studenților atît în școli 
și facultăți, cît și în muncă și viață". 
Din păcate, în practica școlară dese
ori sînt neglijate sau scăpate din ve
dere chiar și unele cerințe elemen
tare, a căror utilitate este cît se 
poate de evidentă, se fac numeroase 
greșeli de ordin pedagogic, cu reper
cusiuni nedorite asupra nivelului de 
pregătire al elevilor.

— Intre acestea — adaugă tov. 
Irimia Iacob — aș menționa și in
suficienta preocupare a profesori
lor de a stimula acele procese psi
hice care duc la formarea deprin
derilor de ordine șl disciplină, de

Pentru eliminarea unor asemenea 
neajunsuri, consideră pedagogii cu 
care am stat de vorbă, nu este 
suficientă numai convingerea elevi
lor asupra utilității respectării u- 
nor reguli exigente de conduită — 
în care se includ neapărat prezen
ta cu regularitate la cursuri, ur
mărirea cu atenție a lecțiilor și 
luarea notițelor, organizarea unui 
program judicios și ordonat de lu
cru individual acasă, modestia și 
decenta în ținută ș. a. — ci este 
necesară elaborarea în acest spirit 
a unor obișnuințe șl deprinderi du
rabile care să devină o a doua na
tură a tînărului în formare. Dar o 
dată formulate, aceste cerințe tre
buie să fie controlate permanent de 
corpul profesoral, de elevii înșiși 
și de ceilalți factori educativi — 
organizațiile de pionieri și U.T.C., 
părinți. „Iar această ordine din 
școală — spune psiho-pedagogul 
Nicolae Crăciunesca — elaborată de 
oameni cu înaltă pregătire pedago
gică și psihologică, se cere pre
lungită și acasă. în mediul în care 
elevul își petrece un timp mai în-

diocre. Curios, am stat de vorbă 
cu profesorii, cu părinții si „mis
terul" a fost dezlegat. Primul elev 
era foarte atent si disciplinat în 
clasă, iar acasă părinții i-au alcă
tuit un program rațional de lucru, 
de odihnă și recreație, după mo
delul școlii. Cel de-al doilea, mare 
autor de „șotii" și de abateri dis
ciplinare la școală, era lipsit de 
controlul atent al părinților. 
pierdea timpul mai mult la ioc și 
cinematograf".

De multe ori. atunci cînd vina 
vorba de programul de lucru de la 
școală și de acasă al elevilor, de 
rigorile disciplinei și conduitei șco
lare, de cerințele îndeplinirii lor 
exemplare, anumiti profesori și pă
rinți înclină să pună insuccesele la 
învățătură ale unor elevi pe seama 
„programelor prea încărcate" sau 
pe „lipsa de aptitudini și de in
teres" a școlarilor respectivi. Ase
menea „cauze" ar motiva, se spune, 
tendința unor elevi de a „evada" în 
timpul liber în exclusivitate spre 
activități distractive, spre film și 
televizor, spre purtări ce vin în con-

își

tradîcție cu calitatea de elev. Oare 
aceasta să fie realitatea ?

— Personal consider că este o pă- 
• rere greșită — replică la această în

trebare dr. Mihai Peteanu din Cluj. 
Este evident că numărul de cunoș
tințe asimilate de elevii de azi este 
cu mult mai variat si mai bogat de
cît cel însușit pe vremea cînd eram 
noi școlari si că elevii de mîine vor 
fi în situația de a-și însuși noțiuni 
mai ample si complexe decît cei de 
azi. Dar tinerea pasului cu progre
sul științei și tehnicii este pe de
plin posibilă, fără a dăuna sănătă
ții și dezvoltării psiho-morale a ele
vilor. desigur printr-o mai bună or
ganizare a 
acasă ei 
alcătuiască 
de lucru 
consolideze 
a-1 respecta. Dar acestei cerințe i se 
acordă încă prea puțină atentie. 
Puțini profesori și părinți înțe
leg că sarcinile mari pe care 
le impune. în mod firesc, pro
grama școlară elevilor pe măsură 
ce urcă pe scara școlarizării se cer 
satisfăcute în principal nu prin mă
rirea orelor de muncă în clasă sau 
acasă, ci printr-o mai bună disci
plinare a activității școlare în an
samblul ei. a conduitei tinerilor în 
viata de toate zilele, a creșterii res
ponsabilității lor fată de îndepli
nirea obligațiilor pe care Ie im
plică situația lor socială de elevi.

Interlocutorii noștri au subliniat 
în mod deosebit că respectarea nor
melor de conduită școlară de că
tre elevi prezintă o deosebită im
portantă nu numai pentru ridica
rea randamentului activității lor 
intelectuale, succesul la învăță
tură. ci si pentru formarea lor ca 
oameni capabili, după absolvirea 
școlii, să continue procesul de îm
plinire multilaterală a propriei per
sonalități. Numeroasele calități și 
deprinderi care sînt necesare parti
cipării active la viata socială, 
deplinirii îndatoririlor meseriei 
lese, locului de muncă ocupat, 
cer sedimentate, dezvoltate încă 
pe băncile scolii, tocmai pentru 
se realiza o trecere firească și

muncii lor. La școală și 
trebuie îndrumați să-și 

un program rațional 
în timpul liber, să-și 
deprinderea si voința de

O întîmplare, ieșită cu totul 
din comun, a indignat pe multi 
cetățeni din Turda. Decedînd 
recent, Ilie Durus, în vîrstă de 
52 de ani. a trebuit să fie în- 
mormîntat pe cheltuiala Consi
liului popular municipal. N-avea 
familie, rude ? Avea. Doi băieți: 
Viorel Durus de 26 ani (anga
jat la fabrica de sticlărie) și 
Ilie Durus de 22 de ani (mun
citor la Electroceramica din lo
calitate). Invitați la organele 
locale de stat, pentru a-i de
termina să-și facă, măcar în al 
12-lea ceas, datoria de fii, cei 
doi Durus au refuzat pe motiv 
că părintele lor a divorțat, cu 
multi ani în urmă, de mama 
lor. Fiii legitimi și-au dus ni
micnicia pînă Ia capăt, lipsind 
pînă și de la înhumarea tată
lui. Ce fel de oameni sînt ?

Pe nepre 
gătite

Din 230 de candidați prezen
tați anul trecut, în județul Si
biu. la examenul de tractoriști 
rutieriști. au fost admiși nu
mai... 15. Adică 0,53 la sută. 
„Ghinionul" i-a urmărit și pe 
cei care au obținut carnete de 
conducere de tractoriști: ei au 
comis 10 accidente grave. Nu 
știm ce... argumente vor adu
ce tovarășii din conducerile în
treprinderilor de mecanizare a 
agriculturii din județ, precum 
și cei din întreprinderile care 
organizează cursuri de scurtă 
durată pentru 
toriștilor. Fapt 
rele o cam iau 
riștilor. Vorba 
lîngă drum, pe

pregătirea trac- 
este că tractoa- 
înaintea tracto- 
cîntecului: „Pe 
lingă gard“...în- 

a- 
se 
de 

a 
o

legătură organică între activitatea 
instructiv-educativă școlară și ac
tivitatea practică din viață.

CU l, 
„Scînteii1

Rubricâ
Ștefan ZIDARITA
Gheorghe DAVID 
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ÎN CONSTRUCȚIA DE MAȘINI» »

a sporit avutul obștesc 
veniturile cooperatorilor

Adunarea generală a co
operatorilor din comuna 
Tudor Vladimirescu, jude
țul Galați, care a avut 
loc sîmbătă 8 februarie, a 
analizat. în spiritul unei 
înalte exigențe, activitatea 
economică, financiară, or
ganizatorică pe anul tre
cut. a dezbătut sarcinile pe 
1969, a stabilit măsurile 
pentru îndeplinirea lor. 
Din darea de seamă a con
siliului de conducere, pre
zentată de către președin
tele cooperativei, tov. Io- 
niță Apostu, a reieșit că 
și în condițiile climatice 
mai puțin prielnice din a- 
nul trecut, prin aplicarea 
măsurilor agrotehnice s-au 
obținut, în medie la hectar. 
1 996 kg de grîu. 2 806 kg de 
porumb boabe. 1 676 kg de 
floarea-soarelui și 28 084 kg 
sfeclă de zahăr. Drept ur
mare. au fost livrate sta
tului aproape 1 080 tone de 
produse. obtinîndu-se un 
venit de 12 milioane.

în adunarea generală s-a 
criticat faptul că. în unele 
ramuri de producție, cum 
sînt legumicultura, pomi
cultura și creșterea anima
lelor. care nu au depins 
direct de condițiile natu
rale din anul trecut, sarci
nile nu au fost îndeplinite, 
în legumicultura, de exem
plu. datorită eșalonării ne
raționale a culturilor, apro
vizionării defectuoase cu 
semințe șl materiale, 
coltării șl valorificării 
întîrziere a produselor, pla
nul de venituri nu a fost 
realizat cu aproape 300 000 
de lei. De asemenea. în zo-

otehnie, prin nerealizarea 
efectivelor de animale pre
văzute, datorită slabei fu
rajări și îngrijiri, produc
ția de carne și lapte nu a 
crescut suficient, ceea ce 
a făcut ca veniturile din 
zootehnie să nu se realizeze 
cu 543 000 de lei.

„E adevărat că terenu
rile irigate, care cresc cu 
fiecare an ne aduc, indife
rent de timp, recolte mari 
— a spus Gheorghe Bute. 
Eu socotesc că, anul tre
cut. producția la porumbul 
irigat n-a corespuns posi
bilităților. Sistemele vechi 
de irigații nu au fost bine 
întreținute, utilajele si in
stalațiile au fost folosite 
nerațional. Asemenea lu
crări. în care noi am in
vestit milioane de lei. tre
buie folosite cu multă chib
zuială. De aceea, să se în
ceapă încă de pe acum 
pregătirile necesare".

Despre posibilitățile de 
dezvoltare a zootehniei și 
sporirea producției ani
male s-au referit mai multi 
cooperatori, printre care 
Necula Popa, Ghiță Gheor
ghe și alții. Ei au subliniat 
faptul că, dacă în 1968 s-a 
înregistrat o mortalitate ri
dicată. îndeosebi la anima
lele tinere — 63 bovine. 363 
porci, 137 oi și aproape 8 500 
de păsări — aceasta se 
torește în primul rînd 
respectării condițiilor 
zooigienă a animalelor,
au propus instituirea unei 
evidente stricte a furajelor 
și respectarea rațiilor, sta
bilirea prin planul de pro
ducție a unor suprafețe

corespunzătoare pentru cul
tura furajelor și altele.

Cum era și firesc, în an
samblul discuțiilor un loc 
important au ocupat pro
blemele privind organiza
rea muncii. „Se observă, 
de la un an la altul — spu
nea Nicolae Boldea — o 
preocupare tot mal atentă 
pentru utilizarea rațională 
a fondului de zile-muncă. 
în 1968, față de prevederi, 
s-au economisit 33 000 zile- 
muncă. Este un fapt lăuda
bil, dar să nu facem econo
mie neexecutînd lucrările 
care condiționează recolta, 
ci reducînd funcțiile inu
tile. Avem o mulțime de 
paznici care se încurcă 
unii pe alții, iar în sectoa
rele de construcții, la ate
liere. se atribuie zile- 
muncă fără prea mult dis- 
cernămînt".

Alți participant! la discu
ții s-au referit la stilul de 
muncă al consiliului de 
conducere al cooperativei 
și au recomandat ca în
treaga lui activitate să 
aibă la bază munca colec
tivă, să se respecte cu 
strictețe prevederile statu
tului. Pentru îndeplinirea 
sarcinilor pe 1969. aduna
rea generală a aprobat, o 
dată cu planul de produc
ție. un plan de măsuri teh- 
nico-organizatorice. cu- 
prinzînd responsabilități 
concrete pentru toți mem
brii consiliului de conduce
re. pentru specialiștii coo
perativei.

Radu APOSTOL 
corespondentul „Scînteii

® Dure ca diamantul

Membrii cooperativei a- 
gricole din comuna Henig, 
județul Alba, întruniți în 
adunarea generală, au ana
lizat cu exigență rezultatele 
economico-financiare pe 
1968 și au adoptat planul de 
producție pe acest an.

Anul trecut, așa cum a 
reieșit din darea de seamă 
prezentată de președintele 
cooperativei, tov. Simion 
Perța, la porumb și secară 
producțiile prevăzute în 
plan au fost realizate și de
pășite, în timp ce la orz, 
ovăz și cartofi recoltele au 
fost nesatisfăcătoare. Care 
sînt cauzele ? Unele țin de 
planificarea producției, pe 
cînd altele de efectuarea 
lucrărilor agricole.

Din discuții a reieșit că 
nu s-a reușit să se găseas-, 
că o structură corespunză
toare producției care să 
ducă la realizarea unor can
tități mai mari de produse 
agricole Referitor la această 
problemă, cooperatorul loan 
Hulea arăta : „în cei nouă 
ani de existență a unității 
noastre, recolta de cartofi 
a fost slabă. Cu toate efor
turile făcute nu am realizat 
producția planificată. Pen
tru 1969, se prevede extin
derea culturii cartofilor cu 
5ha. De asemenea, se pre
vede să semănăm orz și 
ovăz. Dar nu există, în coo
perativa noastră, condiții 
pentru a realiza acest lu
cru. Părerea mea este ca, 
cu sprijinul Direcției agri
cole județene, să stabilim 
ce culturi dau randament 
mare în terenul nostru. De 
ce să nu cultivăm mai mult 
porumb, cultură valoroasă 
de care avem nevoie și noi 
și statul, și la care, chiar 
în condiții mai vitrege cum 
au fost anul trecut, reali
zăm producții de circa 2 000 
kg la hectar ?“. La a- 
ceastă problemă s-a refe
rit. în cuvîntul său, și coo
peratorul Gheorghe Cră
ciun. El a arătat că veni
turile cooperativei sînt di
minuate și de amplasarea 
necorespunzătoare a cultu
rilor.

în recenta plenară a Con
siliului Uniunii Naționale a 
Cooperativelor Agricole de 
Producție s-a subliniat ne
cesitatea ca în cadrul ju
dețelor, repartizarea supra
fețelor ce se vor cultiva cu 
principalele culturi trebuie 
să se facă de către organele 
locale în raport cu condi
țiile existente. Or, faptul 
că la Henig se obțin, an de 
an. recolte atît de mici la 
cultura cartofului și ovăzu
lui și se prevede extinde
rea lor, în continuare, con
stituie o dovadă 
discernămînt cu 
cesc specialiștii 
recția agricolă 
Alba. De altfel,
adunare n-a participat ni
meni nici de la Direcția a-

gricolă și nici 
nea județeană 
velor agricole.

La Henig există o veche 
tradiție în creșterea porci
lor. Extinderea, în mai 
mare măsură, a acestui sec
tor ar aduce venituri sub
stanțiale cooperativei.

Consiliul de conducere a 
fost criticat pentru 
scăzut al producției 
nice. Cooperatorul 
Ileană a arătat că
consiliul de conducere 
s-au arătat receptivi 
propunerile făcute pentru a

nivelul 
zooteh- 
Roman 
cei din 

nu 
la

împiedica risipa de nutreț, 
pentru a asigura animale
lor condiții mai bune de 
cazare. „Indisciplina, schim
barea repetată a brigadie
rului zootehnic — a spus 
Nicolae Albu — au influ
ențat în rău dezvoltarea a- 
cestui sector".

Este de datoria Uniunii 
județene a cooperativelor 
agricole de producție Alba, 
a Direcției agricole să a- 
corde un sprijin efectiv a- 
cestei unități.

Șlefan DINICA 
corespondentul „Scînteii"

Mă aflam, deunăzi, în biroul șefu
lui serviciului de proiectări al unei 
uzine constructoare de mașini. La un 
moment dat, pe ușă intră grăbit un 
salariat. După ce-și ceru scuzele de 
rigoare, noul venit îi întinse inter
locutorului meu spre avizare cîteva 
foi de hîrtie, care nu cred că mi-ar 
fi atras atenția dacă n-ar fi purtat, 
fiecare, cîte 5—6 apostile și semnă
turi. Nu mi-a fost greu să-mi dau 
seama că vederea lor n-a avut nici
decum darul să-1 entuziasmeze pe 
cel căruia i-au fost aduse :

— Iar veniți cu chestii de-astea ? 1
— Dacă n-avem profilele pe care 

le-ați indicat dumneavoastră... Doar 
nu putem lăsa producția să stea 1

Era clar. Asistasem, ca să spun 
așa, la „binecuvîntarea" fortuită a 
înlocuirii în procesul de producție 
a unor materiale de anumite dimen
siuni și calități, cu altele, de dimen
siuni mai mari și cu caracteristici 
mecanice superioare.

Interesîndu-mă ulterior cum stau 
lucrurile în trei întreprinderi cu 
profil asemănător, am făcut cu
noștință cu adevărate avalanșe de 
derogări. Numărul lor a fost anul 
trecut de 7 356 la .uzina „Vulcan" din 
București, de 2 496 la „1 Mai" — 
Ploiești și de 831 la întreprinderea 
mecanică de utilaje — Medgidia. Și 
fenomenul continuă să existe și să 
aibă cam aceeași „vigoare" și în 
prezent. De ce se recurge atît de! 
frecvent la fel de fel de înlocuitori 
ai sortimentelor optime de semifa
bricate metalice ? Cum poate fi pre
venită, practic, apariția situațiilor în 
care — alte soluții acceptabile nc- 
existînd — se recurge la derogări ?

Multe elemente indispensabile for
mării unei păreri obiective în legă
tură cu problema în discuție au fost 
ușor de procurat. Am aflat, bună
oară, că în afară de timpul irosit 
cu întocmirea și aprobarea lor, de
rogările amintite au determinat 
o depășire cu 744 tone a con
sumurilor de metal necesare în 
mod normal. Derogările au diminuat, 
deci, serios economiile de metal rea
lizate anul trecut Prin reproiecta- 
rea produselor, perfecționarea teh
nologiilor de fabricație și prin mai 
buna gospodărire a metalului în pro
cesul de producție. La aceste pier
deri mai trebuie adăugate apoi și 
cheltuielile nejustificate — neevi- 
dențiate aparte ca atare — legate 
prelucrările suplimentare impuse 
unele dintre supradimensionări.

Așadar, în ciuda faptului că 
consecințe economice mai puțin ne
faste — ca proporții — decît rebu
turile, multi specialiști consideră că 
derogările reprezintă o plagă din 
aceeași „familie" cu aceea a rebu
turilor. Este cît se poate de limpe
de că în construcția de mașini 
practica atît de larg generali
zată a utilizării în procesul de fabri
cație, pe bază de derogări, a altor 
semifabricate metalice decît a celor 
indicate de proiectant! în documenta
țiile tehnice constructive generează 
pagube materiale deloc neglijabile, 
pe care economia națională nu 
mai poate suporta.

De regulă — ni s-a repetat 
zeci de ori — necazurile se ivesc 
legătură cu sortimentele necesare 
cantități mici, pe care, din acest mo
tiv — dacă nu reușim, cu totul în

tîmplător, să le obținem la schimb 
din alte uzine — n-avem cum să le 
procurăm. La „I Mai" se utilizează 
aproximativ 30 000 sortimente de me
tal, iar la „Vulcan" — 18 000. La o 
asemenea diversitate de materii pri- 

nici nu este de mirare că unele 
necesare în cantități de cîteva 
de kilograme. Directorul comer- 
al uzinei „Vulcan“-București, 
Tănase Hudea, precum și alți

me, 
sînt 
zeci 
cial 
ing. . . ,
specialiști care se ocupă nemijlocit 
de problemele aprovizionării tehnico- 
materiale a uzinelor, consideră că 
această situație provine dintr-o gre
șită orientare a proiectanților, care, 
din dorința — la origine bună — de 
a se asigura cu orice preț produse
lor pe care le concep greutăți proprii 
cit mai mici, prevăd în mod mecanic 
utilizarea a sute și mii de sortimente 
diferite de metal, mereu altele de

la un proiect la altul, făcînd abstrac
ție că această varietate nu poate fi, 
practic, respectată.

Pe de altă parte, ing. Atanase 
Niculescu, șef de atelier de proiec
tare la uzina „1 Mai", și alți proiec- 
tanți consideră că tocmai în scopul 
economisirii metalului proiectarea 
nu se poate situa în nici un caz în 
urma aprovizionării, că dimensiunile 
și calitățile semifabricatelor în
scrise în proiecte trebuie să fie cele 
care rezultă din calcule și nu cele 
mai ușor de procurat la un anumit 
moment dat. Și atunci, ce-i de fă
cut ?

Se pare, după cum consideră mulți 
dintre specialiștii cu care am dis
cutat pe această temă, că soluția tre
buie căutată în restrîngerea judicioa
să a diversității sortimentelor la care 
apelează în mod curent proiectanții. 
Precizăm că nu este nicidecum vorba 
de rotunjiri acoperitoare de dragul 
de a reduce cu orice preț numărul . 
derogărilor — măsură care ,n-:ar de
termina nici o economie de metal 
— ci de alegerea soluțiilor construc
tive și de elaborarea calculelor de 
rezistență pornind de la cunoașterea 
exactă și încadrarea în sortimentul 
de materiale realmente utilizabil în 
prezent în construcția de mașini. De
sigur, stabilirea acestui sortiment 
optim presupune un efort colectiv al 
specialiștilor din proiectare, industria 
metalurgică și din construcția de ma
șini.

Din investigațiile pe care le-am 
întreprins s-a mai desprins ideea că 
ar fi cu totul nerealist să se consi
dere că în viitorul apropiat n-o să 
mai existe nici un fel de cereri de 
materiale în cantități mici. Anumite 
sortimente vor continua să fie ne
cesare, cînd într-o uzină, cînd în- 
tr-alta, și în cantități inferioare ce
lor care pot fi luate în considerare, 
din motive obiective, de către in
dustria metalurgică. în aceste cazuri, 
cea mai adecvată soluție ar 
fabricarea pe stocuri bine dimen- 

asemenea . _" 
lor în baze de 
apoi procurate

oricînd cu ușurință. Nu este, desigur, 
vorba de înființarea unor noi baze 
de aprovizionare-desfacere, ci pur și 
simplu de depozitarea — eventual în 
custodie, chiar în cîteva uzine con
structoare de mașini — a unor stocuri 
tampon de proporții relativ mici. O 
altă posibilitate ar consta în cumu
larea necesarului — la anumite sor
timente bine precizate — pe mai 
multe trimestre și eventual pe mai 
multe uzine.

Uneori, departe de a avea cauze 
cît de cît obiective, derogările se da
toresc necorelării programărilor din 
industria metalurgică cu eșalonarea 
cererilor industriei constructoare de 
mașini, precum și lipsei de solicitu
dine, comodității sau neglijenței fur
nizorilor, insuficientei operativități 
a unor întreprinderi de comerț ex
terior. Afirmația se bazează pe un 
lung șir de argumente concrete. Anul 
trecut, întreprinderea mecanică de 
utilaj e-Medgidia a solicitat reparti
zarea a 516 tone țeavă OLT 35 cu 
diametrul 68 mm și grosimea pere
telui 14 mm. Uzina „Republica“-Bucu- 
rești n-a acceptat însă să livreze 
decît 300 de tone la dimensiunile 
cerute, în rest punînd Ia dispoziția 
uzinei țeavă de 70X15 mm. Dintr-un 
condei, o pierdere de 19 tone de > 
oțel. Recent, în loc să primească de 
la Combinatul siderurgic-Hunedoara 
profile de oțel I de 10 mm, conform 
contractului, aceeași întreprindere 
din Medgidia a primit profile U de 
10 mm. Pînă 
punct, uzina 
sume profile 
circa 7 tone 
de metal se 
tablele de oțel se livrează adesea la 
grosimi superioare celor 
tate : 8 mm în loc de 7,
mm în loc de 9 ș.a.m.d. Multe de
rogări se 
respectării _________
combinatele siderurgice din Galați și 
Hunedoara, uzina de țevi „Republica" 
din Capitală și de către alți mari 
furnizori de materii prime, a terme- 

znelor contractuale de livrare.
— Este mai presus de orice îndo

ială — ne spunea dire.ctorul-adjunct 
al T.M.U.M., Emil Lurtz — că spo- 
rindu-și receptivitatea față de cere
rile uzinelor constructoare de mașini 
și respectînd cu strictețe clauzele 
contractelor încheiate cu acestea, 
furnizorii de materii prime pot pre
veni apariția multor derogări. După 
cum același efect l-ar avea și inten
sificarea eforturilor întreprinderilor 
de comerț exterior îndreptate spre 
asigurarea onorării întocmai a tutu
ror obligațiilor similare ale unor fur
nizori externi.

Calcule estimative arată că lichi
darea practicii frecvente a derogări
lor înseamnă, în construcția de ma
șini, sistarea risipirii a circa 20 000 
tone de metal anual. Este absolut 
necesar, de aceea, ca posibilitățile 
de preîntîmpinare a derogărilor — 
doar în parte prezentate în relatarea 
de față — să fie valorificate din plin, 
cu prețul oricăror eforturi. O cer 
interesele economiei naționale. O im
pune sarcina trasată de partid ca
drelor din economie de a gospodări 
cît mai bine metalul, de a-i conferi 
o valoare maximă.

Străpungerea stra- 
telor profunde ale 
subsolului. prin son
de. prelucrarea meta
lelor. precum si alte 
operații nu sînt posi
bile fără scule pre
văzute cu plăcute a- 
vînd aproape 
diamantului, 
plăcute din 
dure, aduse pînă a- 
cum din import, au 
fost recent asimilate 
în tară, pe baza stu
diilor efectuate de 
Institutul de cerce
tări metalurgice, în 
colaborare cu uzine și 
combinate de specia
litate. In „palmare
sul" de realizări de 
ultim moment ale 
cercetătorilor de aici 
se numără, de aseme-

tăria 
Aceste 
aliaje

nea. producerea 
tablă groasă din ote
luri slab aliate pen
tru construcții de na
ve si stabilirea unui 
nou regim de 
ment 
tabla fabricată 
lăți.

termic
Printr-o

să conlucrare cu,spe
cialiști de la Combi'z- 
natul siderurgic Hu
nedoara, a fost îm
bunătățită calitatea o- 
țelului pentru țevi, 
osii de vagoane, e- 
lectrozi. Tenacitatea 
muncii cercetătorilor, 
statornica lor legătu
ră cu producția — 
iată trăsături ce ca
racterizează tot mai 
pregnant activitatea 
colectivului de 
ICEM.

(Urmare din pag. I)

a lipsei de 
care mun- 
de la Di- 
județeană 
la această

rioada următoare. Astfel, atragerea 
unor noi resurse minerale, introdu
cerea anumitor produse în circuitul 
economic se realizează în ritm nesa
tisfăcător. în bună parte, această si
tuație se datorează activității geolo
gice, care explorează și conturează 
rezervele de substanțe utile în pe
rioade nejustificat de lungi. De 
exemplu, la zăcămintele Ghelar-Est, 
Leșul Ursului, Moldova Nouă, Delni- 
ța și Băișoara, cercetările geologice 
s-au extins pe perioade variind între 
5 și 10 ani. De asemenea, sînt o se
rie de 
rarea 
urmă, 
logice 
pot fi 
car pentru proiectare.

Această situație se datorește fap
tului că după executarea primei 
etape de prospecțiune și explorare 
preliminară, faza de explorare de 
detaliu necesită un volum important 
de lucrări miniere (puțuri de mină, 
galerii lungi), din cauză că zăcămin
tele noastre prezintă o tectonică și 
caracteristici complicate. Faptul a- 
cesta. deosebit de important, impune 
ca pe viitor. în cadrul explorării de 
detaliu și paralel cu acesta, să se 
execute în anumite zăcăminte mine 
pilot, a căror dezvoltare ulterioară, 
în funcție de rezultate, să constituie 
baza de valorificare a zăcămintelor 
în ansamblul lor. Ar mai trebui a- 
dăugat că. chiar după evidențierea 
rezervelor, lucrările de deschidere și 
pregătire la unele zăcăminte nu s-au 
efectuat la timp, ori s-au desfășurat 
în ritm lent, neasigurîndu-se crește
rea planificată a producției. De ase
menea. nu s-a asigurat întotdeauna 
o coordonare riguroasă a cer
cetărilor tehnologice din diversele 
ramuri ce contribuie la valorificarea 
unor noi resurse, ceea ce a provocat 
întîrzieri pe întregul lanț al produc
ției — extracție, preparare, pre
lucrare.

Lucrătorii industriei noastre mi
niere se găsesc în prezent în plin 
efort pentru realizarea importante
lor sarcini pe anul 1969. an hotărîtor 
în ce privește crearea capacităților 
de producție și atingerea nivelurilor 
prevăzute în planul cincinal pentru 
anul 1970. Planul pe anul în curs 
prevede sporuri însemnate față de 
anul 1968 la toate sortimentele $1 in-

dicatorii tehnico-economicl: volumul 
producției globale industriale este 
prevăzut să crească cu circa 8 la 
sută, productivitatea muncii cu 4 Ia 
sută, industriei miniere fiindu-i tot
odată alocate în acest an investiții în 
valoare de

Industria 
continuare 
tuată. în 
a se extrage o producție cu 
mativ 2,5 milioane tone mai mare 
față de realizările din 1968. Pe lîngă 
dezvoltarea capacității minelor vechi 
cu 10—20 la sută, vor continua în 
ritm intens lucrările de deschidere

2,7 miliarde lei. 
cărbunelui va 
o dezvoltare 

anul în curs

avea în 
accen- 

urmînd 
aproxi-

6 la sută la cupru — planul de in
vestiții are în vedere în primul rînd 
creșterea capacităților de producție, 
la minele în funcțiune, în medie cu 
15—50 la sută, precum și construcția 
unor obiective noi. Pentru această 
ramură, trebuie subliniată în mod 
deosebit acțiunea inițiată la începu
tul acestui an în vederea creării 
capacităților necesare pentru asi
gurarea nivelelor de producție pre
văzute pentru 1970. 
pentru dezvoltarea 
a acestei ramuri, 
analize aprofundate 
mintelor ce prezintă

sectorul metalurgiei

zăcăminte la care deși explo- 
a început cu multi ani în 
nici pînă acum lucrările geo- 
nu sînt încheiate și ele nu 
luate în considerare nici mă-

precum și 
în continuare 

Pe baza unei 
a tuturor.zăcă- 
premise favora-

intim legate de 
neferoase, fiind necesar a se asigura 
continuu o colaborare cît mai strînsă 
între cele două sectoare.

In cadrul acțiunii arătate mai sus 
la ramura neferoase, și pentru sec
torul minereurilor de fier au fost 
studiate posibilități de valorificare 
a unor zăcăminte noi, ce vor asigura 
producția prevăzută în cincinal si 
dezvoltarea în perspectivă a ramu
rii. Astfel, vor fi executate lucrările 
de mărire a capacității minei Teliuc, 
care pînă la sfîrșitul anului trebuie 
să atingă o capacitate de 1 009 000 
tone pe an minereu de fier. în para-

Dezvoltarea Industriei
mineritului

a minelor Dîlja. Paroșeni. Livezeni și 
Bărbăteni din Valea Jiului. în ba
zinele de lignit ale Olteniei se va 
lucra intens la deschiderea minelor 
noi, Roșiuța și Lupoaia, ce vor avea 
în final o capacitate de 1 milion tone ■ 
pe an fiecare, precum și la deschi
derea carierelor noi Beterega. Gîrla 
Și 
an 
nei 
de 
de 
odată, pentru a economisi resursele 
de lemn ale tării si a le valorifica 
mult mai judicios, precum si pentru 
a asigura populației un combustibil 
superior, vor continua în ritm sus
ținut lucrările la instalația de 
chetare Coroești — ce trebuie 
în funcțiune în prima parte a 
lui viitor, cu o capacitate de 600 000 
tone pe an — si vor începe lucrările 
la instalațiile de brichetare a lignitu
lui de la 
Muscel.

In ramura 
în care, de 
metale prezintă 
fată de anul 1968 
plumb, cu 12 la sută la zinc, cu circa

Tismana. Vor începe în acest 
lucrările de deschidere a u- 
noi mine de lignit la Suplacu 

Barcău. precum si a unei mine 
nisip bituminos la Budoi. Tot-

bri- 
pusă 
anu-

Căpeni si Cîmpulung
minereurilor neferoase, 

asemenea, producția de 
creșteri însemnate 
— cu 6 la sută Ia

bile unei viitoare exploatări, a fost 
stabilit un program ce ’prevede, în 
paralel cu 
deschiderea în acest an a 6 mine ex
perimentale de neferoase, cu o pro
ducție mai mică la început, care să 
permită 
mintelor 
tehnologiilor de extracție și 
prelucrare a minereurilor, pentru a 
putea trece în continuare la capaci
tatea de profil corespunzătoare po
tențialului ce va fi delimitat.

Pe lîngă aspectele arătate. în a- 
ceastă ramură un accent deosebit 
se va pune si pe valorificarea unor 
noi resurse care pînă în prezent, din 
lipsa unor tehnologii adecvate, nu 
au fost atrase în circuitul economic. 
Este cazul valorificării complexe a 
piritelor și a cenușelor de pirite — 
din care 
cantități 
și unele 
care în 
preună 
Chimice, se vor definitiva 
și documentațiile necesare- în vede
rea începerii lucrărilor. Acțiunile 
privind intensificarea valorificării 
metalelor neferoase sînt. de altfel.

lucrările de explorare.

însă cunoașterea zăcă- 
respective. definitivarea 

de

se pot obține însemnate 
de fier, cupru, plumb, zinc 

metale rare — pentru 
cursul acestui an, îm- 

cu Ministerul Industriei 
soluțiile

lei cu lucrările de explorare, vor 
fi deschise trei mine de fier expe
rimentale la Iulia (în Dobrogea), 
Rușchita (Hunedoara) si Eăișoara 
(Cluj) cu instalațiile de preparare 
aferente, a căror dezvoltare ulte
rioară. în funcție de rezultate, se va 
face o dată cu definitivarea tehnolo
giilor de extracție și preparare.

Scurta trecere în revistă a princi
palelor probleme ce vor trebui re
zolvate în cursul acestui an de către 
fiecare subramură a industriei mi
niere în parte 
faptul că 
planului 
scurtarea 
funcțiune 
constituie 
ror lucrătorilor din industria minieră 
în anul 1SG9. Numai astfel vom putea 
intensifica punerea în valoare a re
surselor minerale utile necesare in
dustriei, asigurînd atît nivelurile pre
văzute în planul cincinal pentru anul 
1970 cît și dezvoltarea în continuare 
a bazei de materii

Concomitent cu 
blului de măsuri 
rea. îndeosebi sub 
a valorificării resurselor de substan-

scoate în evidentă 
realizarea exemplară a 

de investiții, precum și 
termenelor de punere în 
la obiectivele prevăzute 

sarcina principală a tutu-

prime a tării, 
realizarea ansam- 

privind rezolva- 
aspect cantitativ.

Găina face ouă, stă 
trei săptămîni de le 
clocește și apoi ies 
puii. Tehnica modernă 
a înlocuit cunoscuta 
cloșcă creînd incuba
torul. Este o reali
zare remarcabilă dacă 
se ține seama de 
faptul că un asemenea 
incubator clocește, în 
decurs de trei săptă
mîni, mii de ouă, iar 
■puii nu sînt mai pre
jos decît cei de la o 
cloșcă adevărată. în 
cooperativele agricole 
din județul Ilfov sînt 
20 centre de incubație, 
multe din ele „clocind" 
din plin în aceste zile 
de iarnă. Altele fac ex
cepție : la această oră

In urmă cu cîțiva 
ani, cînd Uzina „Teh- 
nometal"-Timișoara a 
început să producă a- 
paratul de muls tip 
„Banatul", s-a hotărît 
ca ea să livreze benefi
ciarilor și țevile care 
se instalează în graj
duri. Motivul ? Pentru 
a se asigura rentabili
tatea producției de a- 
parate de muls. Anii 
au trecut, produsul a 
devenit rentabil, dar 
„procedeul" de apro
vizionare cu țeavă a 
unităților agricole nu

țe minerale utile solide, se impun să 
fie rezolvate și alte aspecte de primă 
importantă pentru îmbunătățirea. în
deosebi calitativă, a activității in
dustriei miniere. în activitatea geo
logică. vom avea în vedere să fie 
mărită eficacitatea lucrărilor. în pri
mul rînd prin orientarea mai judi
cioasă a acestora în zonele cu po
tențial minier valorificabil indus
trial și. totodată. prin reducerea 
costurilor la lucrările fizice de cer
cetare.

în același timp. în activitatea cu
rentă. ministerul a preconizat măsuri 
de intensificare a lucrărilor de des
chideri și pregătiri la zăcămintele 
aflate în exploatare. îndeosebi acolo 
unde — ca urmare a neconfirmării 
premiselor geologice inițiale — s-au 
înregistrat rămîneri în urmă în asi
gurarea capacităților planificate, 
bunăoară la Moldova Nouă și Leșul 
Ursului. în acest scop, pe baza unui 
program elaborat pentru fiecare 
unitate minieră în parte, vom ur
mări permanent realizarea planului 
si a recuperărilor prevăzute.

Un alt aspect pe care aș dori să-1 
subliniez este faptul că întreaga dez
voltare a industriei miniere are la 
bază introducerea pe scară largă a 
progresului tehnic, factor hotărîtor 
în ridicarea eficientei economice a 
întregii noastre activități. Cum pro
cesul de producție din industria mi
nieră este caracterizat printr-un con
sum mare de mfincă vie. care în 
bună parte se desfășoară în subte
ran. direcțiile principale ale promo
vării progresului tehnic în minerit 
sînt tocmai ridicarea gradului de 
mecanizare a operațiilor grele si cu 
volum mare de muncă, introducerea 
și extinderea procedeelor tehnologi
ce avansate în procesul de extracție, 
de preparare și de construcție a mi
nelor noi. dezvoltarea producției in
terne de utilaje miniere, precum și 
concentrarea producției pe guri de 
mină si incinte, pe locuri de muncă 
si pe linii tehnologice, astfel ca ma
șinile să poată lucra cu o e^cientă 
cît mai ridicată. Este nevoie să se im
pulsioneze asimilarea de utilaje mi
niere moderne — perforatoare, ma
șini de încărcat, utilaje de susținere, 
de preparare etc. — ce trebuie asi
gurate la nivelul tehnicii mondiale 
și să se desfășoare o intensă activita
te de modernizare a utilajelor ce se 
fabrică în mod curent. în acest do
meniu al modernizării utilajului din 
subteran și de la suprafață, ministe-
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O problemă cart 
soluționată este ac ■ 
permanentizării ca- 
tori minieri, mai 
miniere noi sau în 
re. Industrializare 
prezentă în toate colțurile tării, iar 
pentru a atrage muncitorii spre ex
ploatările miniere se cer create con
diții de lucru și de viață corespunză
toare muncii din mină, mai grea șl 
mai pretențioasă. Un ansamblu de 
măsuri, armonizat cu acțiunile gene
rale care se întreprind în toată țara 
pentru ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc, va trebui să rezol
ve această problemă încă din cursul 
acestui an.

Inițiativa creatoare 
lucrătorilor din ramura 
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altă tribună educativă I
Dina COCEA

Identificarea cu viața 
triei

ju

de peomulcarein

1 „sigur" succes 
onsiliul artistic 
intransigent și 

nă l-a ' respins, 
ucru s-a întîm- 
rul „Barbu De- 
unde, cu sigu- 
:zbatere temei- 
us la concluzia 
»a piesei lui 
oamna de la 
numai că nu 

iltil teatrului, 
re nu servește 
e care înțele- 
cordăm orică- 
1.
ciul său 
>prlul său crl- 
c competent, 
:igent și chiar 
teatrul. In in
și asumă un 
re însemnă- 
mdere pe mă- 

sale.
a putea face 

fel de sarcini 
nzătoare și a 
procesul unor 
i colective, 
r sau regizor 
să, în preala- 
teresului in- 
nuind să se 
upra lui în- 
creatiei sale 
sau specta- 
atinge cele 

i ale măies- 
ile. el tre- 
spre a-și 

că persona- 
e. să pă- 
;a lume a 
ptelor con- 
ă învețe a 
iprecia po- 
gic-artistice 
tă și se în- 
în lume, 
din multi- 

icte de ve
le și mode, 

nici de pro
va ști să 
a teatrului 
l-ar putea 
educativă, 
ntru pro- 
j ceea ce 
e energie

nenea, că 
de ener- 
:onstituie 

nostru.
1 carac- 
ibuie să 
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noastre 
în care 
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ști și a 
că un 
jere pe 
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mpartă

■urat, 
■ for- 
•i, cu 
ome- 
li pe 
llita- 
ă de

pxuxvne privi) e.
zîmbet si lacrimă eroului 
interpretat. Prin actor, fil
trată prin talentul și datele 
sale personale, ajunge la 
spectator imaginea eroului 
din opera dramatică Aici 
este marea răspundere a 
meseriei noastre. Trebuie 
să ne facem suportul viu, 
palpabil al marilor idei și 
pasiuni din literatura dra
matică universală, clasică 
și contemporană. Puterea 
de pătrundere în sufletul 
spectatorului, de influențare 
a felului său de a privi și 
gîndi lumea este marele 
secret al succesului. Eroul 
model, demn de urmat, 
jucat în așa fel încît să fie 
crezut, iubit și înțeles, este 

"’erbinte al oricărui 
are și-a făcut din 

un crez. Forța e- 
i a teatrului și fil- 
nai ales pentru tî- 
neratie. este cunos- 
i acest capitol ar fi 
e spus. Mă mărgi- 
afirm că după pă

rea pentru tînăra 
e se joacă prea pu- 
ru romantic și cla- 
! o goană după mo- 

nu întotdeauna

xuce, 
stradă să se recunoască. Ne 
trebuie personaje directe, 
adevărate, sincere, care să 
poată fi crezute.

Marea forță educativă, 
puterea de .influențare pe 
care o are eroul de teatru 
și film asupra spectatoru
lui, constă în primul rînd 
în veridicitate. Ori cit am 
juca de bine și de intere
sant un rol. atunci cînd 
eroul nu este străbătut de 
fiorul adevărului, persona
jul interpretat nu se înti
părește în conștiința spec
tatorului. II amuză, îi incită 
interesul în timpul specta
colului, dar după aceea 
cînd spectatorul reintră în 
viata adevărată, dincolo de 
zidurile teatrului, ne uită. 
Un erou adevărat îl ur
mărește pe spectator pe 
stradă, acasă, îi apare în 
gînd, se confruntă și se 
compară cu situații și eve
nimente din viata de toate 
zilele. Cînd se întîmplă așa, 
avem de-a face cu arta a- 
devărată. Ea se face sim
țită încă de la prima ridi
care de cortină și ne înno
bilează mai tîrziu tăcerile 
și îngîndurările, ne înfru
musețează viața.

Ecaterina OPROIU

Spectacolul este 
întotdeauna o pledoarie
Piesa de teatru este, fi

rește, parabola unui ideal. 
Un spectacol este întot
deauna o pledoarie. De la

un cap la altul al repre- 
zentației-proces, autorul* 
avocat este în mijlocul sce
nei. Ni se adresează, ne în

fruntă, ne momește, ne în
duioșează, ne amenință, ne 
promite, ne smulge zîm- 
bete, ne stoarce lacrimile, 
uneori ne lingușește, alte
ori ne insultă, ne face au
topsia, ne cîntă osanale, și 
toate acestea numai și nu
mai ca să ne cîștige de 
partea sa. Firește, există 
pledoarii scăpărătoare, ple
doarii încîlcite, pledoarii 
limpezi și pledoarii cețoase, 
pledoarii răspicate și ple
doarii bîlbîite. Pentru ce 
pledăm ? Cum pledăm ? ia
tă întrebările care ne pre
sează azi mai mult decît 
ieri și mult mai mult decît 
alaltăieri.

Prima rațiune a criticii 
este de a decupa din a- 
necdota unei piese, din mi
ile ei de cuvinte, din pi
ruetele și giumbușlucurile 
ei, din tăcerile și gemetele 
ei înăbușite — crezul auto
rului. Aceasta este rațiu
nea oricărei critici, dar cu 
precădere a criticii noastre 
marxiste, care nu poate și 
nu vrea să înțeleagă arta 
în afara angajării sociale.

Firește, nimeni nu poate 
să-i indice unui autor sti
lul care i se potrivește, ge
nul care îl așteaptă. Mo
dalitățile dramaturgiei și 
ale spectacolului sînt și 
trebuie să rămînă infinite. 
Succesul ține de factori 
foarte diferiți. Dar șansa 
unui succes general și du
rabil, înăuntru sau în afara 
granițelor țării, tine mai 
ales de un imperativ co
mun : dramaturgul să ră
mână permanent în mij
locul experienței poporu
lui din care face parte, să 
se hrănească permanent din 
experiența lui istorică, să 
exprime concluziile cele 
mai avansate Ia care a 
ajuns această experiență 
— în cazul nostru, Ideile 
socialismului. Aici e vlaga 
artei. Aici e marea ei șan
să de a fi cu adevărat ori
ginală.

Criticul trebuie să vadă 
într-un spectacol jocul li
niilor de forță și să calcu
leze nu numai puterea unei 
linii, ci puterea rezultan
tei. Judecata lui trebuie să 
pornească de la detaliu, 
dar să nu se poticnească în 
el. Numai viziunea globală 
a unei piese, numai re
zultanta ne poate da o i- 
rrjagine exactă despre un 
tel moral, artistic, filozo
fic.

Din păcate, de multe ori 
critica parcelează și par- 
celînd începe să analizeze 
moleculele unei piese ca 
pe niște bucăți autonome. 
De aci primejdia arbitra
rului, de aici un sentiment 
de judecată sfărîmicioasă. 
Este ca și cum judecind 
o casă te-ai apuca să-i de
montezi cărămizile, ușile, 
ferestrele și ai spune : 
piatra asta e bună, asta 
nu-i bună. Bună în raport 
cu ce ? Rea în raport cu 
ce ? E ca și cum ca să-ți 
faci o idee despre un flu
viu 1-al opri să curgă. Un 
personaj nu poate fi ju
decat în. el însuși decît ca 
portret. Ca portret de sine 
stătător. Ca rotiță a unui 
mecanism dramatic el nu 
poate fi analizat decît în 
raport cu celelalte rotițe și 
pîrghii. adică numai în con
textul unei acțiuni. Ele
mentele artei nu se pot di
socia si izola. Ele rămîn 
toate solidare și prima 
datorie a criticii este 
să descopere miezul a- 
cestei solidarități. Ce se 
blamează ? Ce se apără ? 
Ce senzație produce, nu 
replica a șaptea din ta
bloul trei, ci clipa care 
urmează după ce s-a tras 
cortina. Important este 
deci ca substanța de 
idei, „verdictul" pe care 
autorul îl dă de pe 
pozițiile unei gîndiri și u- 
nei etici comuniste să a- 
jungă la spectatori.

S-a întîmplat ca la teme
lia unor eșecuri să stea o 
seamă de intenții lăudabile. 
Nu neg că în aceste eșecuri 
s-a investit (din păcate) o 
mare cantitate de speran
țe și energie. La ce bun 
însă atîta trudă, dacă re
zultatele nu pot să tran
sforme sudoarea în lauri. 
La ce bun ecranizăm sau 
dramatizăm o carte cele
bră și iubită, dacă aceas
tă prelucrare îi face să se 
întrebe pe acei care n-au 
citit cartea : „de unde atîta 
faimă ?", iar pe cei care 
au citit-o îi face să n-o 
mai recunoască. Mai e 
ceva enigmatic în „Enig
ma Otiliei" dramatizată ? 
E adevărat, scheletul cărții 
s-a păstrat în noul text cu 
o fidelitate destul de pioasă. 
Intîmplările importante sînt 
trecute în inventar. Ceea 
ce lipsește este spiritul că- 
linescian cu toate implica
țiile lui filozofice-artistice.

Recunosc că ideea de a 
dramatiza o carte cum e 
„Enigma Otiliei" presupu
ne un curaj imens. Așa 
cum s-a văzut, doar cura
jul nu ajută. Nu ajută 
chiar atunci cînd e însoțit 
de un colectiv artistic de 
valoarea celui pe care l-a 
folosit Naționalul, un co
lectiv care avea ca șef un 
regizor experimentat, ta
lentat, apreciat și aplaudat 
nu de puține ori pentru 
spectacole cu totul remar
cabile.

Nu vreau să contraba
lansez exemplificarea prin- 
tr-un argument pozitiv, dar 
nu se poate ca pe firul a- 
cestor preocupări să nu 
ajungi la o altă dramati
zare, care presupune, de a- 
semenea, o îndrăzneală a- 
proape de temeritate, „Bal
tagul". Acest spectacol 
cred că poate fi o mostră 
a dramatizării care nu este 
și nu poate fi „traducerea 
prozei în limbajul scenei".

ci o regîndire, o recreare 
a operei. Pe scena Teatru
lui Mic cartea retrăiește 
nu numai prin urzeala ei, 
prin întîmplările Vitoriei 
Lipan, ci mai ales prin
duhul sadovenian, prin
simplitatea curată, prin
demnitatea nobilă, prin
sentimentul statorniciei și 
prin alte însușiri ce te 
conduc la cele mai adînci 
resurse sufletești ale po
porului nostru.

Critica nu s-a eliberat 
încă de un șir de complexe. 
E de vină și snobismul. E de 
vină poate și fragilitatea 
pregătirii noastre filozofice. 
Dar cert este că există un 
fel de inhibiție în a dis
cuta teatrul sub raportul 
ideilor, de a-1 supune unei 
analize marxiste profunde. 
De-a lungul anilor judecă
țile noastre „strict profe
sionale" au cîștigat în sub
tilitate. Sîntem mai recep
tivi în fața unui decor ra
finat, înțelegem mai bine 
convențiile teatrului mo
dern etc. Sîntem însă foar
te timizi atunci cînd e vor
ba să cîntărim fondul de 
idei al unui text, profesiu
nea de credință a unui dra
maturg, pledoaria sa în 
favoarea idealurilor filozo
fice și morale ale comunis
mului ; rămînem deseori 
la suprafață atunci cînd 
trebuie să urmărim flu
xul subtextelor, să apre
ciem „morala" unei piese, 
nu prin replicile ei finale, 
ci prin capacitatea acelei 
piese de a ne neliniști, de 
a ne obliga să ne punem 
întrebări și să căutăm răs
punsuri.

Simțul noului funcțio
nează destul de anevoios 
și printre noi criticii.. Mă 
uit în jur și mă întreb 
cîte talente dramaturgice, 
regizorale, actoricești a 
depistat și a promovat cri
tica noastră în ultimul

timp. E adevărat, după ce 
se creează în jurul unui 
nume un curent de opinii 
favorabile, critica este gata 
„să recunoască" și „să sus
țină". Dar mă întreb de 
ce această inițiativă apare 
atît de tîrziu Aceasta este 
valabil și în legătură cu 
unele spectacole. îmi amin
tesc cu destulă amărăciune 
cronicile în doi peri, unele 
din ele aproape acre, care 
s-au scris la premiera lui 
„Troilus și Ciesida". După 
ce spectacolul a început să 
culeagă aplauze, după ce a 
început să circule prin 
lume, după ce critica din 
alte țări a scris așa cum a 
scris, adică elogios, unii 
critici și-au înmuiat tonul 
și au început să descopere 
în ei o mare admirație 
pentru spectacol. Dar a- 
ceasta după, nu înainte de 
consacrare.

Trăim un moment de ex
periențe istorice fundamen
tale și teatrul, ca o parte 
din ființa poporului nostru, 
nu mai poate întîrzia în 
cotloanele prăfuite ale me
lodramelor și nu se mai 
poate pierde în jocuri de 
copii întîrziati.

în general nu mai ne pu
tem permite luxul jocuri
lor.

Acest moment trebuie să 
fie momentul unei maturi
tăți înțelepte și al unei an
gajări blindate de simțul 
răspunderilor noastre.

O scenă este întotdeauna 
o tribună. Un spectacol este 
întotdeauna o pledoarie. A- 
cest moment așteaptă ple
doarii artistice răspicate în 
spiritul marilor idealuri ale 
epocii noastre, al umanis
mului socialist. Nu-i loc, 
nu-i timp pentru discursuri 
încîlcite, pentru vorbe săl
cii, pentru fleacuri parfu
mate. Nu-i loc, nu-i timp 
pentru cei „închiși în ei". 
Nu-i loc, nu-i timp, pentru 
tagma indiferenților.

de aceea că nu întotdeauna 
e cel mai indicat să mer
gem în întîmpinarea dorin
țelor spontane ale unei 
părți a publicului. Am în
cercat să adoptăm față de 
ele o atitudine activă. De 
exemplu, cînd am observat 
apariția, la unii tineri, ă 
unui anume scepticism față 
de dragoste, le-am propus 
texte care' să-i invite la 
dăruire și pasiune — atît 
piese originale, cît și opefe 
din dramaturgia universa- , 
lă clasică și Contemporană, 
care glorifică puritatea Sen
timentelor.

Cîte odată, însă, „atitu
dinea activă" a unor tea
tre — în sensul celor dis
cutate mai sus — este con
tracarată de unele feno
mene comerciale. După 
părerea mea, un spectacol 
cum ar.. fi acela prezentat 
de teatru! din Turda cu 
„Barul aventurilor" de 
Stefan Berciu reușește 
printr-un senzațional pre
fabricat, printr-o gîndire 
mediocră dar mimetică să 
deruteze gustul publicului, 
Să-l conducă pe căi ce-1

împiedică să-și formeze si
gure criterii de apreciere. 
Un fenomen asemănător se 
întîmplă și cu valoroase 
companii teatrale din Ca
pitală și. provincie (un e- 
xemplu sînt Teatrele Na
ționale) care poartă prin 
turnee nu cele mai intere
sante spectacole, ci acelea 
a căror condiții de depla
sare comportă mai puțină 
bătaie de cap sau care ar 
avea „mai multă priză la 
public" : „Cînd luna e al
bastră", „Topaze", „Come
die pe întuneric" și lista 
exemplelor ar putea fi 
continuată.

Desigur rezultatele nu 
sînt imediat controlabile. 
Dar reflectînd asupra unei 
probleme (fie prin reper
toriu. fie prin tratarea pie
selor în spectacol) cum ar 
fi acelea ale idealului so
cial, a valorii și nonvalorii, 
■a adevărurilor tonifiante, 
teatrul îl poate sensibiliza 
pe tînărul spectator pentru 
ideile și acțiunile cele mai 
generoase. In aceasta mi se 
pare că rezidă și marea ac
tualitate a teatrului.

Margareta NICULESCU

Participare la formarea 

viitoarei personalități

Andrei STRIHAN

Rațiunea finală a artei
Se spune că fenomenul 

estetic se simte, nu se gîn- 
dește ; se afirmă că feno
menul ideologic se gîndește, 
nu se simte. Dacă ne-am 
apleca cu mai multă în
țelegere asupra vieții am 
observa că ceea ce poate 
fi o eroare a individului 
datorită unei viziuni limi
tate. schematice, unilate
rale. este de obicei corec
tată de optica dialectică și 
practica dinamică ale so
cietății. Deși sînt zone deo
sebite ale spiritului, ideo
logicul și esteticul își află 
în teatru. în artă în genere, 
reala lor existentă, com
pensație și complementare 
într-un proces de determi
nare și de influențare re
ciprocă dînd naștere unei 
viziuni specifice asupra 
existentei omenești, în care 
aprecierea condiției umane 
este însoțită de o semnifi
cație ce se referă la om. 
„Principiu] fundamental al 
artei în genere este inten
ția de a transmite o con- 
cepțiunp prin mijloace 
convenționale de la om la 
om... Aci stă rațiunea fi
nală a artei umane : înțe
lesul omenesc" (I. L. Cara- 
giale).

Coordonata imanentă a 
teatrului, relația dintre i- 
deologic și estetic are o 
existentă la fel de îndelun
gată ca și aceea a teatrului 
însuși. Prin substanță și 
funcție, teatrul s-a mani
festat și se manifestă ca o 
artă cu vaste aderente so
ciale. în textura căruia 
ideile filozofice, politice, 
morale dobîndesc o preg
nantă expresivitate. Evi
dent. toate aceste afirmații 
nu sînt descoperiri de ul
timă oră. Dimpotrivă, prin 
faptul că sînt unanim re
cunoscute si cunoscute ele 
au devenit axiome. Păcatul 
e că le considerăm uneori 
ca adevăruri banale, ca 
truisme și le depozităm în

tr-un ungher uitat al me
moriei. Tocmai de aceea, 
oricît de paradoxal s-ar 
părea, mai înainte de a fi 
o preocupare a gnoseologiei 
și esteticii, interpretarea 
acestei relații complexe și 
dialectice reprezintă un 
act de ordin etic, ține de 
ceea ce aș numi stabilitatea 
convingerilor, de unicita
tea unei poziții constant 
echilibrate. Este un non 
sens etic să judeci acest 
raport dintr-un unghi de 
vedere conjunctura!, chiar 
și pentru simplul motiv că 
relația ideologie-estetic se 
refuză, după opinia mea. 
fluxului și refluxului con
juncturii.

A respecta principiile, 
ideologiei marxiste în
seamnă a le aplica. A le 
aplica în teatru înseamnă 
a avea conștiința limpede 
a faptului că alcătuirea re
pertoriului reprezintă
prima treaptă a procesului 
de realizarp a unității din
tre ideologic și estetic, e- 
chilibrul, dozarea cuviin
cioasă, selectarea artistică 
exigentă a dramaturgiei 
clasice românești și univer
sale. a teatrului contempo
ran românesc și străin, 
constituind elementele prin 
care se materializează pro
gramul ideologic și estetic 
al teatrului. Absolutizarea 
sau favorizarea unuia din 
termenii inițiali în relație 
nu se repercutează, așa 
cum sîntem înclinați să 
credem uneori, doar asu
pra termenului în sufe
rință, ci poate anihila în
săși rațiunea de a fi a an
samblului, a teatrului ca 
tribună de cunoaștere, de 
dezbatere, de instruire și 
de comunicare cu benefi
ciarii actului artistic — 
spectatorii. Să nu uităm că 
teatru] are menirea să 
creeze un public care să 
înțeleagă arta capabil să 
aprecieze frumusețea.

Eduard COVALI

în intîmpinarea 
exigențelor publicului

Nu știu dacă este nece
sar să evoc nume de poeți, 
esteticieni, oameni de tea
tru. pentru a afirma că e 
aproape de neconceput a 
face artă și în special tea
tru fără a pune în miezul 
actului de creație un sens, 
și acest sens să slujească ca 
pildă și îndemn specta
torului. Strălucite condeie 
ilustrează de-a lungul se
colelor acest necontenit a- 
devăr în tandem: teatru- 
educație. teatru-comandă 
socială.

Și poate că într-un do
meniu mai puțin comentat, 
teatrul al cărui spectator e 
omul de mîine, teatrul pen
tru copii, acest adevăr ca
pătă dimensiunea eviden
tei.

Necesitatea copilului de 
a afla înțelesul a tot ceea 
ce îl înconjoară, dorința sa 
de a desluși în lumea în 
care el intră valori etice și 
sociale, îl fac receptiv, o- 
bișnuit a se instrui, dispus 
să asculte, să preia ca suc
cesor firesc ceea ce exis
tența umană a acumulat de 
milenii De la început co
pilul întreabă : ,.E bun ? — 
E rău Ca apoi spre a- 
dolescentă să se întrebe : 
„E drept sau nedrept ?“ „E 
adevărat sau neadevărat ?“

Această nevoie a omului 
de a desprinde în viața sa 
sensuri- de a generaliza 
experiența sa și de a pre
lua de la semenii săi. de la 
societate, experiența colec
tivă. de a despărți valorile 
perene de cele trecătoare 
sau înșelătoare există cu 
o șl mai mare acuitate la 
omul copil, la omul tînăr.

Educativul capătă astfel 
dimensiuni de o mare com
plexitate estetică și socială 
angajînd pe artistul care 
se dedică acestui spectator 
într-o încordată cercetare 
nu numai artistică, dar și 
filozofică, pedagogică, de a- 
gitator combatant în dez
voltarea societății. Aceasta 
constituie criteriul funda
mental în activitatea tea
trului pentru copii în tara 
noastră, slujit cu convin
gere și consecventă.

Este, din acest punct de 
vedere, îmbucurător și 
semnificativ faptul că scri
itori din generații diferite
— Victor Eftimiu, Gellu 
Naum, Niha Cașsian, Al. 
Mitru, Alecu Popovici, A- 
lexandru Popescu și alții
— au aderat cu dăruire în 
lucrările pe care le-au 
destinat tînărului specta
tor la rosturile educative, 
astfel înțelese.

Tema vitejiei șî a patrio
tismului („Pui de om"), a 
pasiunii cunoașterii („Ele-

fănțelul curios"), a . edu
cării conștiinței și respon
sabilității („Iarmarocul pi
ticului Clip"). au dat con
sistență și forță de înrîu- 
rire lucrărilor, inspirînd 
spectacole de înaltă ținută 
morală și spirituală, și în 
același timp de certă a- 
tractivitate.

Apariția unor instituții 
teatrale ce se adresează cu 
precădere spectatorului tî- 
năr, și care întrerup im
provizația, înjghebarea o- 
cazionalu. este relativ re
centă șî — după cum se 
știe — ele se bucură de o 
existentă favorabilă în con
dițiile socialismului. Puține 
teatre depășesc 20—25 de 
ani și este firesc ca abia 
de curînd cercetători, psi
hologi. teoreticieni de tea
tru, dramaturgi, interpreți, 
să încerce să analizeze în 
profunzime fenomenul tî- 
năr spectator-teatru.

Așa se explică existenta 
diletantismului sau a men
talității diletante care con
fundă opera de artă adre
sată spectatorului nevîrst- 
nic cu recuzita de joacă, 
care așează arta adresată 
copilului la capitolul „dex
terități".

Asemenea concepții dile
tante există și la unii din 
cei ce scriu piese pentru 
copii, de unde și puerilita
tea ideilor și a formelor, 
nematuritatea argumentu
lui scenic. Ele există și în 
critică. Apare astfel inexpli
cabil că după două decenii 
de existentă a unei mișcări 
teatrale pentru copii, rele
vabile sub aspect estetic, 
să nu poată fi semnalată 
decît o palidă activitate 
editorială, o slabă preocu
pare pentru consemnarea 
și teoretizarea prin studii 
și articole a practicii din 
acest domeniu, a situării și 
analizării lui în relația cu 
celelalte arte. Și. de ce să 
nu o spunem, există insu
ficientă atenție și la foruri 
administrative și de îndru
mare care improvizează în
tru rezolvarea unor pro
bleme ale „profesiunii de 
teatru" soluții hibride, in
eficiente. Pentru unii tea
trul pentru copii este o joa
că. Dar, e dificil să te joci... 
în serios.

Aflat în avangarda miș
cării teatrale destinate tî
nărului spectator, teatrul ro
mânesc si-a alăturat poeți, 
dramaturgi, compozitori, 
artiști, personalități ce-i 
dau originalitate, vigoare, 
vibrație națională. El este 
și trebuie să fie o înaltă 
si totală formă de educație 
estetică si socială.

Horea POPESCU
In ciuda marii sale ac

cesibilități teatrul, ca și 
celelalte domenii de acti
vitate artistică, folosește un 
limbaj propriu și se adre
sează unui „simpatizant", 
unui spectator obișnuit cu 
acest mod de delectare spi
rituală. Există desigur și 
spectatori întîmplători, dar 
așa cum unui om care a 
citit o carte nu-i poți spune 
cititor, tot așa, unui om 
care a nimerit din greșeală 
într-o sală de teatru și care 
n-a mai repetat experi
ența nu-i poți spune spec
tator. Cu excepția fenome
nului de „dragoste de la 
prima vedere". legătura 
trainică dintre teatru și 
public, atragerea unui nu
măr de spectatori din ce 
în ce mai mare e o pro
blemă care se realizează în 
timp.

în multitudinea de para
metri variabili, de factori 
subiectivi și obiectivi ce vi
zează spectatorul virtual 
există însă și unele ele
mente certe iar educația 
tînărului spectator mi se 
pare a fi unul din cele mai

importante. Așa cum învă
țătorului sau profesorului 
de literatură îi datorăm 
gustul nostru pentru citit, 
teatrului și școlii îi dato
răm gustul nostru pentru 
arta spectacolului : institu
ției artistice pentru modul 
în care iese în întîmpina- 
rea tînărului spectator, 
școlii pentru felul în care 
dirijează organizat elevii 
către o sursă de sensibili
zare estetică.

Teatrul oferă idei, le con
firmă sau le modifică sau. 
cum spunea Jouvet „teatrul 
este o însămîntare și o cul
tură a senzațiilor, a senti
mentelor și a ideilor". Exis
tă în viata generațiilor ce 
se perindă idei ca să zic 
așa „la modă" : unele ad
mirabile. altele cel puțin 
bizare. Observarea atentă a 
acestor idei ce plutesc în 
aer. stimularea lor — a- 
tunci cînd e cazul — sau 
contracararea lor trebuie 
să constituie și preocuparea 
teatrelor 1 Teatrul are dato
ria de a contribui la for
marea profilului moral al 
spectatorului. Ne-am gîndit

Sfetnic al
Printr-o seculară tradi

ție. teatrul românesc e un 
loc unde, ca să folosesc 
cuvintele lui Alecsandri,

conștiinței
se dobîndesc idei, se în
dreaptă moravurile. Pe 
scurt, se educă spectatorul. 
Este acum această tradiție

depășită ? Nu cred, deși era 
firesc în secolul trecut — 
fără mijloacele actuale de 
comunicare — radio, cine
ma, televiziune — să se pu
nă un accent deosebit pe 
teatru, ca instituție mora
lă și educativă. Consider 
că acest caracter a fost 
păstrat și de teatrul con
temporan, iar multiplica
rea așa numitelor mass
media nu i-a știrbit de loc 
menirea, cl. într-un fel, 
chiar i-a întărit-o. Aceas
tă viziune asupra drama
turgiei și a artei specta
colului e veche, foarte ve
che, dar de loc învechită.

Evident, nimeni nu neagă 
caracterul „deconectant", 
de desfătare, de divertis
ment al spectacolului tea
tral și e de prisos să-l in
vocăm pe același „vesel" 
Alecsandri sau pe Cara- 
giale, pentru a demonstra 
cît de atenți și de sensibili 
au fost acești autori la ne
voia de a delecta, de a 
produce plăcere publicu
lui, transmițîndu-ne gîndu- 
rile lor, ideile epocii lor pe 
cale artistică.

S-a scris și se vorbeștv 
mult în jurul noțiunii „tea
trului de idei", ca despre 
un teatru abstract, sau. în 
cele mai fericite cazuri, ca 
despre o dezbatere pură de 
teze și convingeri. Perso
nal, prefer să mă asociez 
acelor esteticieni și gîndi- 
tori contemporani care văd 
în teatrul de idei reprezen
tarea unor pasiuni legate 
de moravurile timpului, cu 
soluții artistice care să re
prezinte „drama" pârtii 
celei mai înaintate din 
punct de vedere intelectual 
și moral al societății, solu
ții dramatice care să ex
prime dezvoltarea istorică 
imanentă a conștiinței, a 
moravurilor contemporane. 
Mai trebuie, pare, să adaug 
că toate aceste idei și pa
siuni trebuie să fie repre
zentate și nu tratate ca o 
teză, cu alte cuvinte, auto
rul trebuie să trăiască în 
lumea reală, cu toate ce
rințele și nevoile sale con
tradictorii. iar nu să ex
prime sentimente inspirate 
doar de cărți sau de triste 
experiențe de împrumut.

Se vîhtură uneori preju
decata că a fi modern, a fi 
în avangardă înseamnă a 
opta pentru o literatură 
dramatică sceptică, descu- 
rajantă, sau măcar absurdă. 
In acest sens, ar însemna 
să joci numai Pinter, Albee, 
Beckett sau Ionescu. Nu 
este vorba, desigur, de a 
contesta valoarea artistică 
a operelor unor astfel de 
autori, ci de prejudecata 
că un spectacol „modern" 
ar cere neapărat un anu
me autor și mai ' ales o 
anume problematică. U- 
ncori se întîmplă ca o 
astfel de problematică, dog
matică în preferințele ei 
sceptice, să nu fie nici 
măcar atît de nouă. Să 
dăm un singur exem
plu din 1804, cînd un 
critic francez, referin- 
du-se la un anumit reper
toriu al vremii, scria : „Nu 
se poate lăsa oare tribuna
lelor sarcina de a-î pedep
si pe acei monștri care dez
onorează numele de om, și 
medicilor aceea de a căuta 
să-i vindece pe acei neno
rociți. ale căror delicte ră
nesc penibil omenirea, 
chiar dacă sînt simulate ? 
Ce atracție puternică ce 
seducție poate exercita asu
pra spectatorului tablou! 
relelor care. în ordinea 
morală și fizică, dezolează 
specia umană și ale căror 
victime demne de milă pu
tem fi noi înșine dintr-un 
moment în altul, la cea mai 
mică atingere a nervilor 
noștri epuizați ?"

E limpede că teatrul — 
ca să poată supraviețui ca 
artă — trebuie să conți
nute să fie. — iar acolo 
unde nu este să redevină
— scena marilor idei, a 
marilor pasiuni care au 
frămîntat și frămîntă ome
nirea. Prin a fi „tribuna 
ideilor înaintate", dătătoa
re de vitalitate, deschiză
toare de orizonturi teatrul 
contemporan nu numai că 
nu-și restrînge raza de ac
țiune, ci. dimpotrivă. își re
găsește esența, adevăratul 
ritm al respirației sale vas
te și pasionate. S-ar putea
— deși nu prea cred în 
veșnicia modelor — ca a- 
iurea lucrurile să se întîm- 
ple altfel, dar nu la noi, în 
realitatea pe care noi în
șine ne-o construim pe 
principii și fapte trainice, 
de înțelegere și generozita
te umană.
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17,35 — Pentru elevi. Consultații 1« 
limba română Tema : „Geortfi 
Coșbuc, cîntăreț al frumuse
ților naturii șl patriei". Pre
zintă : prof. dr. Augus- 
tin Z. N. Pop.

18,05 — Limba engleză. Lecția 46.
18.30 — Pentru copil : Micii meșteri

mari. Cum se construiesc un 
radioreceptor cu reacție șl un 
tranzistor.

19,00 — Telejurnalul de seară.
19,30 — 2 Martie 1969 — Din carnetul 

scriitorului.
19,40 — „întrebări la care s-a răs

puns... întrebări la care nu 
s-a răspuns încă..." Mecanis
mele cerebrale rămîn încă o 
enigmă 7 Prezintă : dr. Vale- 
rlu Neștlanu.

20,05 — Cronica artelor plastice.
20.20 — Seară de teatru. „Procesul 

Horia". Interpretează un co
lectiv al Teatrului Național 
din Cluj. Regla : C. Teodo- 
rescu. In distribuție : Toma 
Dimitrlu, Octavian Cosmuță, 
Liviu Doctor, Gheorghe 
Radu, Valentina Dain, Dinu 
Gherasim, Aurel Giurumia, 
Eugen Nagy, Dorel Vișan, 
Barbu Baranga și alții.

22,50 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

teatre
• Teatrul Național „I. L. Caraglale’ 
(sala Comedia) : Becket — 19,30 ; (sala 
Studio) : Castlllana — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" 
(sala din bd. Schitu Măgureanu) : 
D-ale Carnavalului — 20 ; (sala din 
str. Alex, sahla) : Photo Finish — 20.
• Teatrul „C. 1. Nottara» (sala Ma- 
gheru) : Vijelie în crengile de sassa
fras — 19,30 ; (sala Studio) : Fedra 
— 20.
• Teatrul Gluleștl : Visul unei nopți 
de Iarnă — 19,30.
O Teatrul „Al. Davila" din Pitești (la 
sala Teatrului de Comedie) : Micul 
infern — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea 
Victoriei) : Aventurile Iul Plum-Plum
— 17 ; (sala din str. Academiei) : A 
fugit un tren — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase” 
(sala Savoy) : Comici vestiți ai re
vistei — 19,30 ; (sala din Calea Vic
toriei nr. 174) : Varietăți pe portativ
— 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasilescu*: 
De la Bach la Tom Jones — 20.
« Circul de stat : Rapsodia acrobatică
— 19.30.

Teatrul nu supraviețuiește departe de frămîntările șî problematica epocii, sursele 
cele mai fecunde de inspirație și, în același timp, de cucerire a publicului. în toate 
marile momente ale istoriei sale spectacolul a avut valoarea unui document con
centrat al epocii. Plasindu-se în actualitate, încercind să o descifreze, angajînd o 
dezbatere vie cu publicul, omul de teatru poate spera că opera sa va pătrunde in con
știința spectatorilor.

Desigur, actualitatea piesei, autenticitatea eroului nu pot contribui Ia transfor
marea spectatorilor fără ajutorul unei formule scenice inspirate, al unor interpretări 
valoroase. Orice gînd înaripat se prăbușește pe puntea fără de vise a unui spectacol 
cenușiu, orice destin nobil devine iluzoriu printr-un Joc mediocru. Actul teatral 
e o școală a caracterelor și a spiritului doar cînd e realizat la un înalt nivel, in 
întreaga sa complexitate. A educa înseamnă a crea valori in spiritul dinamismului 
și al gindirii înaintate a epocii noastre.

Anchefd realizata de
George BANU
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cinema
0 Rio Bravo (ambele serii) : PATRIA
— 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20, BUCUREȘTI — 
9 ; 12,15 ; 16,30 ; 20, SALA PALATU
LUI — 16,45 (seria de bilete — 2732) ;
20.30 (seria de bilete — 2764).
e Un om pentru eternitate : REPU
BLICA — 9 ; 11,15 ; 12,45 ; 16 15 ; 18.45 ; 
21,15, CENTRAL — 10 ; 12,30 ; 15.
• Cuțitul în apă : CENTRAL — 17,30 ;
19.15 ; 21.
• Therâse Raquin : CINEMATECA 
(bilete la casă) — 10 : 12,30 ; 14,30 ;
16.30.
0 Marele șarpe : FESTIVAL — f ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, FERO
VIAR - 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 
21, EXCELSIOR — 9.45 ; 12 15 ; 14,45 ;
17.15 ; 19,45, MELODIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• Un delict aproape perfect : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,45 ; 16,15 ; 18,30;
20.45 DACIA — 8 30—16,30 în conti
nuare ; 18,45 ; 20,45, VOLGA — S ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30.
® Căderea Imperiului Roman (ambele 
serii) : LUMINA — 9,30—16 în conti
nuare ; 19,30.
• Concertul animalelor ; Despre pî- 
țigoi ; Nu va mai fi război ; Istețul 
si fiii săi : TIMPURI NOI — 9—21 
în continuare.
• Ce noapte, băieți I : DOINA — 11,30;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
« Program pentru copii : DOINA — 
9 ; 10.
• Clovni pe pereți t UNION — 15 ;
16.45 ; 18,30 ; 20,15.
O Primăvara pe Oder : GIULEȘTI —
15.30 ; 18 ; 20.30 AURORA — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Hombre : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
e Pantoful cenușăresel : BUZEȘTI —
15.30 ; 18, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18 ; 20,15.
0 Răzbunarea haiducilor : BUZEȘTI
— 20,30.
0 Columna (ambele serii): CRÎNGAȘI
— 15,30 ; 19, VIITORUL — 15,30 ; 19.
0 Expresul colonelului von Ryan,: 
GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ;
18.15 ; 20 30. FLAMURA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 : 20,30.
• Astă seară mă distrez : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Feldmareșala : GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS — fl ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
0 Operațiunea San Gennaro: UNIREA
— 18 ; 20,30.
0 Mica romanță do vară : UNIREA —
15.30.
0 împușcături sub spînzurătoare 2 
FLACĂRA — 15 30 ; 18.
o Aventura : FLACĂRA — 20,30.
0 Ziua în care vin peștii : VITAN —
15.30 ; 18 ; 20,15.
0 Becket : MIORIȚA — 9,45 ; 18;
16.30 ; 19,45.
0 Prințesa : POPULAR — 18 ; 20,30.
0 Răscoala : POPULAR — 15,30.
0 Samuraiul : MUNCA — 18 ; 20.
0 Balul de sîmbătă seară : MUNCA
— 16.
0 Aventurile lui Tom Sawyer ; Moar
tea lui Joe indianul : MOȘILOR —
15.30 ; 19, DRUMUL SĂRII — 15,30 ; 19.
0 Viva Maria : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
O Profesioniștii : FLOREASCA — • ;
11.30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 întoarcerea vrăjitorului : RAHOVA
- 15,30.
0 Tarzan, omul-malmuță ; Fiul lui 
Tarzan : RAHOVA — 18,30.
0 Made In Italy : PROGRESUL — 18 ;
20.15.
g Telegrame : PROGRESUL — 15.30.
O Urletul lupilor : LIRA — 15,30 ;
18 ; 20.
0 înțeleptul de pe muntele blestemat; 
FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Planeta maimuțelor : COTROCENI
- 14,45 ; 17,30.
0 Nikolai Bauman : COTItOCENI —
20.15.
0 Vera Cruz : PACEA — 15,30 ; It | 
20,30.
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CEA DE-A XVII A ȘEDINȚĂ
A COMISIEI PERMANENTE C.A.E.R.

PENTRU PROBLEME ECONOMICE
Zilele acestea a avut loc la Bucu

rești cea de-a XVII-a ședință a co
misiei permanente C.A.EJi. pentru 
probleme economice.

La ședință au participat delegațiile 
țărilor membre ale C.A.E.R. : Repu
blicii Populare Bulgaria, Republicii 
Socialiste Cehoslovace, Republicii 
Democrate Germane, Republicii 
Populare Mongole, Republicii Popu
lare Polone, Republicii Socialiste Ro
mânia, Uniunii Republicilor Socia
liste Sovietice și Republicii Populare 
Ungare.

în conformitate cu acordul dintre 
C.A.E.R. și guvernul Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia privind 
participarea Iugoslaviei la lucrările 
organelor consiliului, la ședința co
misiei a luat parte o delegație a 
R.S.F.I.

Cu ocazia celei de-a zecea aniver
sări a activității comisiei, participan
ts la ședință au fost salutați de vice
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Rădulescu, reprezentantul 
permanent al Republicii Socialiste 
România în Consiliul de Ajutor Eco
nomic Reciproc.

Comisia a ascultat raportul pre
ședintelui comisiei privind aniversa
rea a 10 ani de activitate a comi
siei permanente C.A.E.R. pentru pro
bleme economice și cuvîntările con
ducătorilor delegațiilor țărilor. în ra

Cronica zilei
SOSIREA NOULUI 

AMBASADOR 
AL CEYLONULUI

Luni a sosit în Capitală M. V. P. 
Peiris-Obe, noul ambasador extraor
dinar și plenipotențiar al Ceylonului 
în Republica Socialistă România.

★
Ministrul energiei electrice, Octa

vian Groza, a plecat luni seara la 
Sofla^ pentru a examina cu partea 
bulț ră probleme privind încheierea 
primei etape a sarcinii de proiectare 
a Complexului hidrotehnic Islaz-Sb- 
movit.

La plecare. în Gara de Nord erau 
prezent! membri ai conducerii Mi
nisterului Energiei Electrice, precum 
și Gheorghi Bogdanov, ambasadorul 
R. P. Bulgaria la București.

★
La 10 februarie s-a semnat Ia 

Consiliul Superior al Agriculturii 
Convenția între guvernul Republicii 
Socialiste România și guvernul Re
publicii Populare Polone privind co
laborarea în domeniul protecției 
plantelor și carantinei fito-sanitare.

Convenția este menită să faciliteze 
schimburile de plante si produse ve
getale și să reglementeze măsuri în 
vederea împiedicării pătrunderii pe 
teritoriul celor două țări a unor boli, 
dăunători si buruieni periculoase 
pentru culturile si produsele agri
cole

Din partea română convenția a 
fost semnată de Petru Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, iar din par
te? polonă de Andrzej Kacala. sub
secretar de stat în Ministerul Agri
culturii.

La semnare au fost prezent! mem
brii celor două delegații, funcționari 
superiori din Consiliul Superior al 
Agriculturii șl Ministerul Afacerilor 
Externe.

A fost de fată Jaromir Ocheduszko. 
ambasadorul R. P. Polone la Bucu
rești.

★
Acad. prof. dr. Ion Făgărășanu a 

fost ales membru al Academiei de 
chirurgie din Paris.

★
La invitația Centrului de perfec

ționare a pregătirii cadrelor de con
ducere din întreprinderi de la Oto- 
peni, a sosit în țara noastră, într-o 
călătorie de studii, un grup de spe
cialiști de la Centrul de studii in
dustriale din Geneva.

în timpul șederii în țara noastră 
oaspeții, specialiști din 16 țări ale 
lumii, printre care Anglia, Belgia, 
Canada, India, Japonia. Franța, Nor

Știri sportive
ÎN URMA CONCURSURILOR 

DESFĂȘURATE săptămîna trecută, 
ÎN CUPA MONDIALA DE SCHI 
ALPIN, pe echipe conduce Franța 
cu 776 puncte, secundată de Austria 
741 puncte. Pe locul 3 se află S.U.A., 
cu 296 puncte. La individual mascu
lin conduce detașat Karl Schranz 
(Austria) cu 141 puncte, urmat de 
francezii Jean Noel Augert și Pa
trick Russell cu cite 76 puncte. La 
feminin Annie Famose (Franța) ac
cidentată grav la St. Anton, rămîne 
deocamdată în frunte cu 101 puncte, 
urmată de austriaca Gertrud Gabl 
93 puncte.

ÎN CÎTEVA ORAȘE AMERICANE 
S-AU DISPUTAT DUMINICĂ CON
CURSURI INTERNATIONALE DE 
ATLETISM PE TEREN ACOPERIT. 
La East Lansing. în Michigan. Bill 
Wehrwein a egalat cea mai bună per
formantă mondială în proba de 600 
yarzi cu timpul de 1’09”. în orașul 
Baltimore (Maryland), săritorul cu 
prăjina Klaus Schiprowski (R. F. a 
Germaniei) s-a clasat pe primul loc 
cu 5,15 m. Ronnie Jourdan (S.U.A.) 
a obținut un nou succes la săritura 
în înălțime cu 2.16 m. în concursul 
de la Los Angeles, proba de 1 milă 
a fost dominată de Juergen May

vremea
Ieri în țară: Vremea s-a 

menținut rece, cu cerul varia
bil. mai mult acoperit. în Mun
tenia și Dobrogea. unde în 
cursul dimineții, cu totul local, 
a mai nins. Vîntul a suflat în 
general slab, prezentînd inten
sificări locale din sectorul nord- 
estic în Dobrogea. Temperatura 
aerului la ora 14 oscila între 
minus 10 grade la Avrămenl si 
Tg. Neamț și plus 1 grad la Ca
lafat. Măgurele și Pătîrlagele. 
Local s-a produs ceată iar în 
Moldova și chiciură. în Bucu
rești : Vremea a fost umedă, cu 

port șl tn luările de cuvînt s-a re
levat că elaborarea de către comisie 
a unei serii de probleme economice 
importante, pregătirea de materiale 
metodologice și efectuarea pe baza 
lor a unor comparări între țări pri
vind principalii indicatori economici, 
coordonarea lucrărilor de cercetare 
științifică în cele mai importante 
probleme ale colaborării economice și 
organizarea de conferințe internațio
nale au contribuit la dezvoltarea și 
adîncirea colaborării economice din
tre țările membre ale C.A.E.R.

în același timp, pe baza analizei 
activității comisiei, au fost stabilite 
direcțiile principale și formele acti
vității acesteia pe anul 1969 și pe 
primul semestru al anului 1970. Di
recția principală a activității comi
siei permanente C.A.E.R. pentru pro
bleme economice în perioada ime
diat următoare o va constitui elabo
rarea problemelor economice gene
rale, legate de îmbunătățirea în con
tinuare a specializării și cooperării 
în producție între țările membre ale 
C.A.E.R. și R.S.F.I.

Comisia a examinat rezultatele ac
tivității sale efectuate în anul 1968 și 
a adoptat o serie de materiale meto
dologice.

Ședința comisiei s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească și de co
laborare frățească.

vegia, Suedia, vor purta discuții cu 1 
membri ai conducerii unor instituții | 
centrale economice privind modul de I 
organizare și conducere a întreprin- I 
derilor industriale. De asemenea, vor I 
vizita Rafinăria Ploiești, Uzinele i 
„Tractorul" din Brașov și Fabrica de I 
confecții și tricotaje din București. I 

★
Delegația Uniunii studenților din ! 

R.S.F. Iugoslavia (S.S.J.) condusă de I 
Giuro Kovacevici, președintele Uniu- I 
nii, care la invitația U.A.S.R. a efec- | 
tuat o vizită în țara noastră, a pă- I 
răsit Capitala îndreptîndu-se spre 9 
Belgrad.

★
La sediul Reprezentantei comer- I 

claie a Ambasadei R. D. Germane j 
la București a avut loc luni o con- 8 
ferință de presă eu prileiul apropia- 8 
tei deschideri a tîrgului de primă- | 
vară de la Leipzig. Despre acest e- | 
venîmerit a vorbit Heinz Mehnert, I 
director adjunct al Oficiului tîrgu- R 
Iui de la Leipzig.

★
Luni seara a plecat spre Budapesta | 

o delegație a Consiliului Superior al ffi 
Agriculturii, condusă de prof. dr. Da- | 
vid Davidescu, vicepreședinte al con- | 
siliului, pentru convorbiri privind co- | 
laborarea tehnică și științifică între 
Consiliul Superior al Agriculturii și 
Ministerul Agriculturii și Industriei 
Alimentare al Republicii Populare 
Ungare.

★ ■

Reuniunea Comitetului executiv al 
Uniunii balcanice a matematicieni
lor. care s-a încheiat luni la Uni
versitatea din București, a dezbătut 
organizarea activității comitetelor 
naționale și a elaborat planul de 
perspectivă pe patru ani al uniu
nii. Ea a oferit un binevenit prilej 
de întărire a colaborării între ma- K 
tematicienii din țările membre — fi 
Bulgaria. Grecia. Iugoslavia. Rornâ- | 
nia și Turcia — a declarat acad. Ni- | 
colae Teodorescu. secretarul general | 
al Uniunii balcanice a matematicie- | 
nilor. Participanții au hotărît ca ur- B 
mătorul congres al Uniunii balcanice | 
a matematicienilor să aibă Ioc în 0 
mai 1970 la Ankara — sub egida w 
Comitetului national turc — să edi
teze o publicație a uniunii, intitu
lată „Mathematika balkanika". ur- 
mînd ca primul ei număr să fie di
fuzat pe plan mondial. Revista, care 
va avea sediul la Belgrad, va pre
zenta articole si comunicări în do
meniul matematicii, scrise atît de 
cei mai buni specialiști din țările 
balcanice cit si din alte țări ale lu
mii. si va fi tipărită în engleză, 
franceză, germană si rusă.

(Agerpres)

(R. F. a Germaniei) cronometrat în 
4’05”8/10. Caruthers (S.U.A.) a sărit 
în înălțime 2,11 m, iar Sbinnick 
(S.U.A.). a obținut la lungime 7,76 m

TREI NOI RECORDURI MON
DIALE (două feminine și unul mas
culin) au fost stabilite de sportivii 
olandezi în cadrul concursului inter
național de patinaj viteză de la Da
vos.

în proba de 1 000 m, ELLY VAN 
DE BROM a fost cronometrată cu 
timpul de 1’30” (vechiul record mon
dial era de 1’31” și aparținea patina
toarei Stien Kaiser). Pe locul doi 
s-a clasat Ruth Schiiermacher (R. D. 
Germană) — l’30”4/10 iar pe locul 
trei Stien Kaiser (Olanda) — 
l’31'T/10.

Cel de-al doilea record mondial 
feminin a fost realizat de patinatoa- 
rea ANN SCHUT care a acoperit 
distanța de 3 000 m în 4’50”4/10 (ve
chiul record îi aparținea cu 4’52”).

Noul record masculin a fost sta
bilit de Cornelius Verkerk, clasat pe 
primul loc în proba de 1 500 m cu I 
timpul de 2'02” (vechiul record era 
deținut de norvegianul MAGNE THO- ' 
MASSEN cu 2’02”5/10). Locul secund 
a fost ocupat de sportiyul suedez 
Johnny Hoeglin cu 2’04”.

cerul variabil, mai mult acope
rit în prima parte a intervalu
lui. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit. Temperatura maximă 
a atins minus 3 grade.

Timpul probabil pentru 12. 13 
și 14 februarie. In tară : Vreme 
rece, cu cerul variabil, mai 
mult noros în sud unde vor că
dea ninsori temporare. în rest 
ninsori izolate. Vîntul va sufla 
potrivit. Minimele vor fi cu
prinse între minus 16 și minus 
6 grade, local mai coborîte la 
începutul intervalului, iar ma
ximele între minus 9 si plus un 
grad. în București : Vreme re
lativ umedă, cu cerul mai mult 
noros. Ninsori temporare. Vînt 
potrivit, predominînd din sec
torul estic. Temperatura ușor 
variabilă.

LA CONGRESUL PARTIDULUI COMUNIST ITALIAN
ROMA 10. — Corespondentul A- 

gerpres Nicolae Puicea transmite: 
In Raportul prezentat în fața celui 
de-al XII-lea Congres al Partidului 
Comunist Italian, Luigi Longo, se
cretar general al P.C.I., s-a ocupat 
pe larg de problemele actuale ale 
situației interne politice și economice 
din Italia, de problemele internațio
nale și ale mișcării comuniste și 
muncitorești, precum și de proble
mele dezvoltării politice și organi
zatorice a Partidului Comunist Ita
lian.

După ce a amintit marile lupte 
muncitorești, țărănești și studențești 
din ultimele luni, Luigi Longo a sub
liniat că în cursul ultimilor ani s-a 
extins evantaiul alianțelor posibile 
ale clasei muncitoare. Totodată s-au 
conturat posibilități noi de alianțe și 
de unitate între clasa muncitoare, 
largi pături de intelectuali, tehni
cieni și cercetători și masele studen
țești. S-a realizat astfel o lărgire 
masivă a evantaiului forțelor sociale 
interesate într-o transformare demo
crată și socialistă. Problema politică 
care derivă de aici este de a pro
mova o platformă de luptă și de ini
țiativă care să permită mai bine con
vergența și colaborarea unor forțe 
sociale atît de numeroase și diverse. 
Sînt necesare deci o transformare 
radicală a orientărilor de guvernare 
și schimbări structurale care să per
mită o nouă dezvoltare a democra
ției spre socialism.

Luigi Longo a reafirmat angaja
mentul comuniștilor italieni de a ac
ționa în vederea unei cotituri a o- 
rientărilor poljtice, pentru a se forma 
o alternativă democrată Ia actuala 
formulă guvernamentală de centru- 
stînga. Soluția guvernamentală a lui 
Rumor nu este o soluție politică. 
Caracterul precar și instabil al si
tuației este din ce în ce mai evi
dent — a spus vorbitorul.

Referitor la modalitatea de a ieși 
din criză, raportorul a arătat că răs
punsul nu este simplu, deoarece 
dacă pe de o parte există falimen
tul politicii de centru-stînga și epui
zarea sa politică și ideologică, pe 
de altă parte nu se poate spune că 
s-a format de pe acum o nouă ma
joritate. Noi. comuniștii, vrem să ac
ționăm în vederea unei soluții po
zitive a crizei și pentru a da rezul
tate pozitive luptelor muncitorilor și 
tinerilor prin noi cuceriri pe plan 
economic și politic. A da o rezolvare 
politică crizei actuale nu este o sar
cină care poate fi înfăptuită numai 
de avangărzi și nici chiar de un 
singur partid. Comuniștii nu înțeleg 
șă-și epuizeze lupta prin a opune, 
în mod abstract și propagandistic, 
situației actuale, alternativa lor. 
Dimpotrivă, vrem să înfruntăm chiar 
din opoziție problemele cele mai 
urgente, pentru a contribui și în fe
lul acesta la promovarea procesu
lui de colaborare și de înțelegere 
dintre forțele de stînga socialiste, 
catolice și democrate și la maturiza
rea condițiilor pentru o nouă majo
ritate. Luigi Longo a reafirmat apoi 
angajamentul comuniștilor italieni de 
a face să se dezvolte procesul de 

. unitate sindicală.
Este nevoie de o cotitură în poli

tica economico-socială, de o revizui
re drastică a orientării cheltuieli
lor publice, de o programare care 
să fie efectiv democrată — a spus 
vorbitorul. Longo a indicat trei di
recții fundamentale : o nouă orien
tare a politicii participărilor de stat 
în industrie, o nouă orientare a po
liticii de investiții în agricultură, re
forma învățămîntului mediu și supe
rior. El a mai anunțat pregătirea 
unei conferințe naționale pentru 
apărarea teritoriului. Aceste acțiuni 
au drept obiectiv transformarea sta
tului și accesul la putere al mase
lor muncitoare. Strategia noastră 
tinde să înfăptuiască modificări în 
relațiile de proprietate și în siste
mul politic de așa natură încît să 
rupă blocul dominant.

Referindu-se la criza democrației 
creștine și a Partidului Socialist 
Italian, Longo a arătat că P.S.I, su
portă consecințele negative ale poli
ticii de unificare social-democrată. 
Criza sa se datorește faptului că 
conștiința socialistă a unei mari 
părți a mllitantilor. ca si a unor 
grupuri conducătoare, n-a dispărut, 
ci rezistă. La rîndul său. criza de
mocrației creștine este criza politicii 
unui partid care a guvernat Italia 
timp de peste 20 de ani și care con
stată astăzi că nu mai reușește să fie 
stăpîn pe situație.

Vorbind despre dialogul cu catoli
cii., Longo a spus : Astăzi dialogul a 
ieșit din cadrul analizelor savante, 
metodologice, a devenit chiar un fe
nomen de masă și tinde să se des
fășoare în jurul marilor probleme 
ale păcii, reînnoirii sociale, eliberă
rii omului. Dialogul este pe cale să 
devină căutare de acțiune comună 
în ce privește tradițiile si ideile noi 
despre perspectivele civilizației o- 
meneștl.

Acest complex întreg de fapte a 
creat condițiile pentru un nou pro
ces unitar care a și început. S-a 
creat la stînga, între comuniști. 
P.S.I.U.P.. socialiști autonomi, per
sonalitățile și grupurile care’ se 
string în jurul lui Parri. o regrupare 
de forte mai omogene. Sarcina po
litică urgentă este cea a unei uni
tăți mai largi de forte democrate, 
laice si catolice, de convergente, co
laborări și înțelegeri. în tară și în 
parlament. între toate forțele care 
vor să soluționeze problemele pe li
nia unei dezvoltări democrate clare.

Partidul nostru, această mare for
ță democrată si socialistă, populară 
și națională, este astăzi data funda
mentală a situației politice italiene. 
Problema relațiilor cu noi. Proble
ma depășirii așa-zisei delimitări a 
majorității este o problemă obiecti
vă a democrației italiene. Dacă se 
dorește ca democrația să existe șl ca 
Italia să se reînnoiască, trebuie să 
se pună capăt nu numai în vorbe, ci 
și în fapte oricărei excluderi.

Anul 1969 va fi un an de lupte so
ciale mari si de scadente interna
ționale importante. Tn aceste teme 
se impun cuvinte clare si opțiuni 
precise. Anul 1969 va fi si un an e- 
iectoral. deoarece vor avea Ioc ale
gerile regionale si alegerile comu
nale si provinciale în întreaga Italie. 
Noi considerăm că este posibil, că 
este necesar independent de locul oe 
care îl vor ocupa. în guvern sau în 
opoziție, diferitele forte de stînga si 
democrate, să se experimenteze for
marea unei majorități noi în viitoa
rele adunări regionale. Provinciale si 
comunale.

Abordînd principalele aspecte ale 
situației internaționale L. Longo a 
spus : Trăim în epoca cuceririi spa
țiului. dar o treime din genul uman 
continuă să trăiască în mizerie si 
binele suprem al Păcii continuă să 
fie precar. In întreaga lume are loc 

o revoltă hotărîtă împotriva actualei 
stări de lucruri, explodează o voin
ță de contestare bazată pe idealuri 
de libertate, de dreptate și de ega
litate. Nici o putere constituită, nici 
o ideologie, nici o biserică nu sînt 
astăzi la adăpost de această frămîn- 
tare profundă. La originea acestei 
mari zguduiri se află chiar reflecta
rea saltului calitativ pe care î-a 
străbătut întreaga lume prin Revo
luția din Octombrie si pașii înainte 
făcuți treptat, treptat, după cel de-al 
doilea război mondial. într-o serie 
de țări europene și asiatice : de Ia 
revoluția chineză la prăbușirea co
lonialismului, de la revoluția cubană 
pînă la victorioasa, eroica rezistență 
a poporului vietnamez. Dar există o 
mare si substanțială deosebire între 
ceea ce se întîmplă în lumea capita
listă si ceea ce se întîmplă în lumea 
socialistă. In primul caz înseși struc
turile societății sînt cuprinse. în al 
doilea caz fenomenul se referă în 
esență la rămînerile în urmă în ce 
privește adaptarea suprastructurilor 
politice la marele drum parcurs de 
întreaga societate datorită socialis
mului. Vrem ca criza profundă prin 
care trece lumea să fie o criză rod
nică, în stare să promoveze o lume 
mai liberă si mai dreaptă — care va 
fi astfel numai dacă va fi o 
lume de pace. Pacea este con
diția oricărui progres civil și so
cial. In trecut. înainte de era 
atomică, un popor se putea reface 
după război. Astăzi războiul ar fi 
distrugerea omenirii. Longo a arătat 
apoi pericolele tendinței de a lăsa 
problemele nerezolvate. Aceasta se 
observă în primul rînd datorită refu
zului încăpățînat de a recunoaște ac
tuala realitate din Asia ; adică de a 
recunoaște R. D. Vietnam, R.P.D. Co
reeană, drepturile legitime ale Repu
blicii Populare Chineze în cadrul 
O.N.U., însăși existenta Chinei popu
lare și rolul ce revine acestei mari 
țări în construirea unei noi fețe a 
lumii. Dincolo de deosebirile pro
funde ideologice și politice care ne 
despart în prezent de tovarășii chi
nezi, a arătat vorbitorul, noi urăm 
Chinei socialiste să contribuie în mod 
pozitiv la afirmarea unor noi relații 
internaționale în concordanță cu cele 
cinci principii ale coexistenței paș
nice elaborate la Conferința de la 
Bandurig, la care Pekinul a fost unul 
dintre promotori, și să contribuie, de 
asemenea, pe această bază, la depăși
rea conflictului care divide lumea so
cialistă și mișcai ea comunistă inter
națională. Un lucru asemănător se 
constată în Orientul Mijlociu, unde 
refuzul Israelului de a-și retrage, așa 
cum a hotărît O.N.U., trupele de pe 
teritoriile arabe ocupate constituie 
obstacolul de fond în căutarea unei 
soluții politice care să afirme dreptul 
la existență al tuturor statelor și să 
permită stabilirea de relații de coe
xistență pașnică. Acest lucru se con
stată și în Europa prin refuzul ana
cronic de a recunoaște R.D.G. și in- 
tangibilitatea frontierelor.

La acestea se adaugă probleme noi 
și nu mai puțin pline de pericole : 
problema foametei și a subdezvol
tării, cea a cursei înarmărilor. Și 
Italia a intrat în această spirală din 
care trebuie să caute să iasă cît mai 
curînd. Vorbitorul a subliniat necesi
tatea ca Italia să promoveze o poli
tică de pace în Mediterana. Italia nu 
trebuie și nu poate juca nici rolul 
de scut, nici rolul de țintă pentru 
nimeni. De aceea este necesar să fie 
îndepărtate cît mai curînd toate 
bazele nucleare și străine care 
se află astăzi pe teritoriul nos
tru. Nu în apartenența la un 
bloc militar își poate găsi Italia 
propria securitate. Ea o poate găsi nu
mai stînd în afara blocurilor, adop- 
tînd o poziție neutră, devenind iniția- 
toarea, în primul rînd în Mediterana 
și în Europa, a unei noi orientări de 
politică internațională de pace și de 
coexistentă. Longo a cerut să se facă 
din tratatul cu privire la nedisemina- 
rea armelor nucleare un punct de 
plecare pentru acorduri mai vaste în 
problema dezarmării nucleare și con
venționale. Pentru noi este fundamen
tal ca poporul italian să aibă garanția 
că niciodată, în nici un caz, nu va fi 
atras într-un nou conflict, că nici
odată teritoriul nostru, poporul nostru 
nu vor deveni ținta unor atacuri ato
mice. Poporul italian nu vrea să ducă 
un nou război si nu îl va duce. In ca
zul în care cineva ar voi să-1 atragă 
într-un război agresiv. în baza meca
nismului N.A.T.O., împotriva voinței 
sale și încălcînd normele constituțio
nale. poporul italian va folosi toate 
arnjele pentru a răsturna regimul 
care ar înțelege să-l ducă la pieire. 
Tocmai această voință de pace side 
eliberare ne călăuzește atunci cînd 
cerem ca bazele N.A.T.O. să fie des
ființate de pe teritoriul Italiei și ca 
Italia să iasă din N.A.T.O. Nu pot fi 
subapreciate pericolele, asunra cărora 
atrage atenția situația din Grecia, ale 
prezentei necontrolate în țară a toț 
felul de servicii secrete americane și 
atlantice, care consideră drent sar
cina lor fundamentală de a pregăti 
planuri de urgentă si proiecte de lo
vituri prin surprindere care apoi. în
tr-un anumit moment, pot izbucni si 
singure.

în legătură cu situația din Ceho
slovacia. L. Longo a arătat : Poziția 
noastră de dezacord și de dezaprobare 
a fost imediată și precisă și noi con
firmăm din nou părerile pe care 
le-am exprimat despre evenimente, 
chiar în cursul desfășurării lor. și 
despre motivările lor politice si teo
retice. Această poziție a noastră con
cordă cu modul partidului nostru de 
a pune problema, care atribuie va
loare de principiu deplinei respectări 
a autonomiei si suveranității oricărui 
partid comunist și oricărui stat socia
list, respingerii oricărei teorii despre 
un partid și un stat călăuză și, deci, 
respingerii oricărei teoretizări a u- 
nei unităti politice si de luptă care 
nu este întotdeauna si sub toate 
aspectele sale rezultatul unor dezba
teri si acceptări libere, fără nici 
un fel de amestec și presiuni. Noi 
respingem orice idee despre o a- 
semenea unitate politică si orga
nizatorică care se străduiește să re
ducă totul Ia un numitor comun, de
oarece aceasta nu corespunde nici ce
rințelor actuale ale luptei mișcării 
muncitorești mondiale, nici ale lumii 
socialiste.

De altfel, acesta a fost motivul 
de fond pentru care a fost di
zolvată în 1943 Internaționala Co
munistă. Mișcarea muncitorească si 
comunistă, lumea socialistă nu not 
pune ne al doilea Dlan momentul 
national, ci dimpotrivă trebuie să-l 
recunoască si să-1 valorifice, de
oarece o colaborare internațională 
mai largă, o diviziune a muncii 
mai avansată, chiar și între ță
rile socialiste, pot fi create numai 
respectîndu-se cu rigurozitate par
ticularitățile fiecărui popor și ale 

fiecărei țări. De aceea noi înțe
legem atitudinea tovarășilor ceho
slovaci care. în condițiile dificile 
în care au fost aduși de eveni
mentele din august, lin seama, cu 
simț de răspundere, de toate ele
mentele situației și se străduiesc, 
dincolo de toate dificultățile obiec
tive și împotriva pericolelor care 
pot fi create si puse la cale îm
potriva bazelor socialiste ale Ceho
slovaciei. să ducă înainte opțiunea 
reînnoitoare din ianuarie 1968 și 
să construiască o societate socia
listă din ce în ce mai umană șt 
mai eficientă, care să corespundă 
pe deplin voinței popoarelor ceho
slovace.

Chiar si în aceste zile — într-o 
situație pe care tragicele întîmplări, 
ca sinuciderea studentului Jan Pa- 
lach, au contribuit la a face si
tuația și mai plină de încordări și 
de emoții — tinerii si popoarele 
cehoslovace au știut să-și confirme 
opțiunea socialistă fundamentală, 
iar conducătorii cehoslovaci si-au 
confirmat simțul lor de răspunde
re. Autoritatea lor este un patri
moniu prețios pentru popoarele ce
hoslovace. pentru toate țările 
socialiste. pentru toți oamenii 
din lume care cred în socialism și 
luptă pentru el. De aceea este în in
teresul comun să nu se facă nimic — 
nici în Cehoslovacia, nici în afara sa 
— care să slăbească această autori
tate. Ba chiar este în interesul comun 
al tuturor forțelor socialiste ca ea să 
fie consolidată, pentru ca poporul 
cehoslovac și partidul său comunist, 
potrivit voinței lor, șă poată dezvolta 
în deplină suveranitate societatea lor 
socialistă.

tn legătură cu Cehoslovacia trebuie 
să se respingă orice fel de mistificare 
a adeptilor atlantici ai relansării răz
boiului rece și a cursei înarmărilor. 
In această privință trebuie arătat că 
evenimentele de la 21 august 1968 se 
situează în cadrul unuia dintre cele 
două blocuri existente în Europa. 
Aceasta a fost trăsătura lor esen
țială. Ceea ce urmărim noi nu este 
slăbirea blocului occidental în fa
voarea unei consolidări a celui răsă
ritean. Noi urmărim construirea în 
Europa a unui nou echilibru de pace, 
la care se va putea ajunge numai 
prin recunoașterea actualei realități 
de pe continent și prin aplicarea, pe 
această bază, a unei politici orientate 
spre desființarea în același timp a 
„Pactului Nord-Atlantic“ și a „Tra
tatului de la Varșovia”. Securitatea 
Europei nu se poate baza pe dezbi
nare și pe opoziție. Este cu totul 
greșită părerea că după Cehoslova
cia este o utopie să se vorbească des
pre lichidarea blocurilor. Tocmai Ce
hoslovacia subliniază necesitatea unei 
acțiuni coerente în vederea desfiin
țării blocurilor. Noi vrem să desfă
șurăm această acțiune în spiritul 
hotărîrilor conferinței de de Karlovy 
Vary din aprilie 1967. Ea este sin
gurul mijloc care poate înlesni — 
prin pași concreți înainte pe calea 
destinderii — articulări mai elas
tice în cadrul alianțelor și realiza
rea, în fiecare tară, a unor echili- 
bruri democrate mai înaintate.

După părerea noastră — și n-am 
ezitat să subliniem public acest lu
cru — nu toate partidele comuniste, 
inclusiv al nostru, au acționat pînă 
în prezent cu o coerență suficiență 
pe calea indicată la Karlovy Vary. 
Dar noi considerăm că trebuie să con
tinuăm pe această cale. Vrem să a- 
mintim aici ceea ce afirma tovarășul 
Kosîghin în discursul rostit în Parla
mentul englez la 9 februarie 1967. 
„Este posibil oare — se întreba atunci 
tovarășul Kosîghin — să se bazeze 
securitatea europeană pe împărțirea 
Europei în două grupuri politice și 
militare 7 Uniunea Sovietică și aliațil 
săi — răspundea el — consideră că 
această cale nu corespunde necesi
tăților dezvoltării actuale din Eu
ropa. Noi sîntem pentru dizolvarea 
ambelor blocuri (N.A.T.O. și Tratatul 
de la Varșovia) sau, ca prim pas, 
pentru lichidarea organizațiilor lor 
militare”. Noi nu subapreciem deloc 
încordările majore care derivă de 
aici. Dar astăzi se pune problema 
de a privi înainte pentru a construi 
în Europa noi relații internaționale. 
Chiar și în viitor vrem să ne ghidăm 
după aceste exigențe de fond, cău- 
tînd înțelegeri și colaborări cu toate 
forțele de stînga din țările occiden
tale, în convingerea că aceste forțe 
nu sînt chemate numai să caute toate 
convergențele posibile în domeniul 
luptei pentru lichidarea blocurilor, 
ci și pentru a efectua o legătură în
tre luptele muncitorești și democrate 
din diferite țări la nivelul Europei 
occidentale și al Pieței comune. 
Chiar și în Parlamentul european de 
la Strasbourg noi înțelegem să ac
ționăm în această direcție pentru a 
apăra interesele poporului nostru, 
ale democrației și Europei.

In această lume, dezbinată de con
tradicții aspre de clasă, noi, comu
niștii, sîntem de partea socialismu
lui. împotriva imperialismului îm
potriva foametei, împotriva dezechi- 
librurilor dramatice pe care le-au 
creat capitalismul și colonialismul, 
sîntem și vom fi întotdeauna de par
tea marii mișcări mondiale a po
poarelor care luptă pentru pace, li
bertate șl progres — a spus Luigl 
Longo. Știm că frontierele socialis
mului nu coincid cu frontierele ță
rilor socialiste, că ele sînt mult mai 
largi, cuprind toate forțele din 
lume care luptă împotriva capi
talismului și imperialismului. Sîn
tem conștienți că rolul istoric al 
clasei muncitoare din țările capi
taliste este nu numai de a face să 
înainteze socialismul, ci si de a-1 
îmbogăți cu noi conținuturi, pen
tru a promova dezvoltarea însăși 
a învățăturii noastre și deci si a 
principiilor fundamentale ale leni
nismului. Este indiscutabil că a- 
ceastă mișcare se dezvoltă astăzi 
în condițiile cele mai diverse, o- 9 
biective si subiective. Este ușor de I 
prevăzut că cu cît mișcarea re
voluționară va fi mai largă și mai 
puternică cu atît mai mare va fi 
diversitatea. A recunoaște această 
diversitate este o premisă funda
mentală pentru a putea acționa în 
vederea unității si oentru a face 
să înainteze. în acțiune si în luptă, 
o convergentă si o viată politică 
comună.

Noi nu avem și nu trebuie să a- 
vem înfumurarea de a considera că 
mișcarea comunistă intern’Honală 
din care facem parte, și încă o 
parte considerabilă, reprezintă miș
carea revoluționară în totalitatea 
sa. a spus raportorul. Noi nu a- 
vem pretenții exclusiviste, nici con
cepții restrictive greșite. Tocmai de 
aceea simțim nevoia ca mișcarea co
munistă să aibă o atitudine des
chisă fată de toate celelalte forțe 
revoluționare progresiste si demo
crate.

Mișcarea comunistă a trăit în ul
timii ani, și îndeosebi în lunile tre

cute, momente dificile, tn care au 
apărut divergente profunde care au 
cuprins și probleme de principiu. 
Mișcarea. comunistă trebuie să se 
elibereze definitiv do metoda dău
nătoare a aprecierilor sumare și' a 
etichetărilor. Acest pas este ne
cesar șă fie înfăptuit dacă se vrea 
să se înlesnească o confruntare sin
ceră de păreri și de experiențe, 
desfășurată într-o atmosferă de 
respect reciproc, fără nici un fel 
de amestec în treburile interne ale 
celorlalte partide, pornindu-se de la 
premisa că nimeni nu este depozi
tarul adevărului. Pentru aceasta 
este nevoie de o concepție despre 
internaționalism care să fie adecva
tă realității noi din lume. De aici 
derivă concepția noastră despre u- 
nitatea în diversitate ne care am 
dus-o înainte în toți acești ani 
pornind îndeosebi de la memoran
dumul de la Yalta. Pornim de la 
convingerea că mișcarea comunistă 
trebuie să aibă o unitate nu nu
mai din punct de vedere national, ci 
și international. ..Această unitate
— afirma Togliatti la cel de-al 
VIII-lea Congres — poate fi înțe
leasă în două feluri: ca rezultat al 
unei constrîngeri externe, adică al 
unei transpuneri mecanice sau al 
unei imitări servile a orientărilor al
tuia — o astfel de unitate o respin
gem ; dar poate exista unitate care 
să se creeze în diversitatea și origina
litatea fiecărei experiențe, să se ali
menteze din spiritul critic reciproc, 
să se întărească prin autonomia fie
cărui partid — de această a doua uni
tate. avem nevoie”.

In legătură cu relațiile dintre țările 
socialiste. L. Longo a arătat că tre
buie să existe relații între popoare 
egale, libere și frățești, dacă «e do
rește să se construiască o adevărată 
comunitate socialistă, bazată pe o 
prietenie din convingere și de durată. 
Fără coexistentă pașnică, calea ome
nirii spre socialism si libertate va fi 
mai dură și mai grea și poate intr-un 
mare număr de țări va continua să 
fie barată pentru mult timp, deoarece 
în condițiile războiului rece predo
mină, prin forța împrejurărilor, o 
concepție statică și bipolară despre 
lume și. în ultimă analiză, aceeași 
concepție negativă despre zonele de 
influentă.

Noi considerăm că viitoarea confe
rință internațională a partidelor co
muniste și muncitorești — a spus 
Luigi Longo — va fi utilă numai dacă 
va reuși să marcheze un moment im
portant în procesul de relansare a 
internaționalismului de care toți a- 
vem nevoie. Acesta este, prieteni ai 
mișcării de eliberare și progresiști, 
domeniul în care vrem și putem să 
întărim relațiile noastre, deoarece a- 
ceasta este nu numai sarcina comu
niștilor, ci și sarcina tuturor forțelor 
revoluționare și progresiste.

Italia socialistă pentru care luptăm
— a subliniat vorbitorul — trebuie 
să fie o tară liberă, independentă și 
suverană, fără ipoteci și condiționări 
străine, o tară în care opțiunile poli
tice vor fi hotărîțe întotdeauna numai 
de voința și de interesele oamenilor 
muncii și ale poporului. Aceasta și 
numai aceasta va fi legea fun
damentală care va călăuzi constru
irea și conducerea noii societăți. 
Aceasta este opțiunea noastră. Con- 
turînd această societate care trebuia 
să fie pe deplin corespunzătoare tra
dițiilor și voinței poporului italian, 
vorbitorul a arătat că ea va fi o so
cietate socialistă, bazată ne existenta 
unei pluralități de partide și bogată

★

Luni. la Bologna au continuat lu
crările Congresului al 12-lea al P.C. 
Italian. In ședința de dimineață au 
luat cuvîntul Pietro Ingrao. membru 
al Direcțiunii P.C.I.. Luigl Pintor, 
membru al C.C. al P.C.I.. delegați 
din Modena. Bolzano. Pisa îi alte 
federații provinciale ale P.C.I. In 
intervențiile lor delegații au scos în 
evidentă însemnătatea acțiunilor 
muncitorești, țărănești și studențești 
din ultima vreme și ecoul acestora 
în viața politică a Italiei, rolul ac
tiv jucat de P.C.I. tn desfășurarea 
și conducerea acestor acțiuni, extin
derea legăturilor sale cu masele pro
letare. cu cercurile intelectualității 
si ale tineretului studios. importan
ta și semnificația acțiunilor lor uni
te pentru realizarea de reforme 
profunde, de structură în domeniul 
vieții economice și social-nolitice. 
Diferiți delegați — participanți la 
acțiunile de masă desfășurate tn ul
tima vreme în Italia — au vorbit 
despre experiența concretă de luptă 
revoluționară în cadrul federațiilor 
provinciale respective, despre succe
sele acțiunilor sindicale si politice 
unitare ale maselor de oameni ai 
muncii, precum si despre obiectivele 
concrete ale luptei pentru cucerirea

Spania după
stării excepționale

INTERVIU ACORDAT DE SANTIAGO CARILLO
SĂPTĂMlNALULUI „I’HUMANITE DIMANCHE”

PARIS 10 — Corespondentul A- 
gerpres. Georges Dascal. transmi
te : Săptămînalul „l’Humanitâ Di- 
manche” a publicat la 9 februarie 
un interviu exclusiv acordat de 
Santiago Carillo, secretar general al 
P.C. din Spania. în care se arată 
că lupta tineretului și a clasei mun
citoare îngrijorează serios autori
tățile de la Madrid. în momentul 
instituirii stării excepționale — a 
spus interlocutorul — exista pers
pectiva unui puternic val de lupte 
muncitorești. Decretînd starea ex
cepțională. guvernul a vrut să o- 
prească tocmai această perspectivă. 
..Baza întregii dezagregări politice 
se datorește atît situației economi
ce. foarte eravă. fără perspective 
de soluționare atîta timp cît nu 
vor putea fi realizate schimbări 
fundamentale, cît si pierderii în
crederii clasei conducătoare în 
eficacitatea si utilitatea regimului 
din punctul de vedere al garan
tării propriilor sale interese”.

In ce privește perspectivele luptei 
clasei muncitoare. Santiago Carillo 
relevă : „Majoritatea spaniolilor au 
astăzi un obiectiv comun: liber
tatea. într-o tară dominată da 30 

în articulări democrate, bazată pe 
consensul popular și pe participarea 
directă și activă a maselor, pe liber
tatea religioasă, libertatea culturii, 
a științei și a artelor, libertatea da 
informare, de exprimare și circula
ție a ideilor.

In sprijinul nostru vine, ca un 
element deosebit de important, iden
titatea profundă care există între o- 
biectivele pentru care luptăm și inte
resele națiunii și ale maselor largi 
populare. în sprijinul nostru vin 
autonomia noastră, la care nu putem 
renunța, și spiritul nostru interna
ționalist. la care, de asemenea, nu 
putem renunța.

în sprijinul nostru vine concepția 
critică, proprie marxismului, ca și 
capacitatea de a nu privi ca pe un 
mit experiența țărilor socialiste, fără 
să ascundem în aprecierea istorică a 
pașilor giganțl înfăptuiți pînă în pre
zent problemele încă nerezolvate în 
relațiile dintre state și în ceea ce 
privește dezvoltarea în toate dome
niile a democrației socialiste și deci 
manifestarea deplină și consecventă 
a întregii energii potențiale demo
crate și socialiste. Solidaritatea care 
ne unește cu toate popoarele din ță
rile socialiste și înainte de toate cu 
popoarele sovietice, care au deschis 
primele în lume calea spre socialism, 
este adevărată și profundă tocmai 
pentru că nu este vorba de solidari
tatea necritică și formală. Această 
solidaritate nu înseamnă și nu poate 
evident să însemne identificarea 
noastră cu opțiunile pe care fiecare 
țară socialistă, șl în general fiecare 
partid comunist muncitoresc le-a fă
cut și le face cu răspundere proprie 
și în fața propriilor probleme spe
cifice, ci pornește de la o autonomie 
a noastră deplină de apreciere a ex
periențelor pe care diferitele țări so
cialiste le-au înfăptuit si le înfăptu
iesc. Este o solidaritate du o lume 
care va trebui din ce în ce mai mult 
să dovedească prin fapte, dezvoltînd 
cu coerență marea dezbatere 
începută de cel de-al XX-lea Con
gres. că socialismul este punctul 
cel mai de sus al democrației si 
libertății, al demnității omului și 
al dezvoltării sale.

în ultima parte a raportului său, 
Longo a vorbit despre unele teme 
referitoare Ia viata de partid. Parti
dul nostru, a spus el. este un partid 
de luptă și de opoziție, care are o 
răspundere și un rol conducător na
țional de guvernare. Vrem să asigu
răm — a arătat în continuare se
cretarul general al P.C.I.. — o 
dezvoltare ulterioară a democrației 
de partid, să actualizăm si să re- 
înnoim organizarea partidului, nor
mele vieții sale interne, metodele 
sale de muncă si de conducere. 
Vrem să facem din ce în ce mai 
largă și mai efectivă participarea 
tuturor militantilor la elaborarea 
politicii și hotărîrilor. Sarcina pen
tru care luptăm. înaintarea spre so
cialism. în democrație și pace. în
tr-o societate avansată din punct 
de vedere industrial si bogată în 
articulări democrate și civile, este 
o sarcină nouă din punct de ve
dere Istoric, pentru care este ne
voie de fantezie, de inteligentă po
litică. de, conștiință critică, de simț al 
Istoriei, de o aprofundare din ce în 
ce mai mare a tuturor trăsăturilor 
vieții naționale. Vrem să fim la 
înălțimea așteotărilor si speranțelor 
puse în acest congres în ce pli
vește soarta si viitorul acestei Italii 
a noastre. în ce privește cauza pă
cii. democrației și socialismului, a 
încheiat Luigi Longo.

*
de noi libertăți in fabrici de către 
muncitori.

O puternică manifestație de simpa
tie si solidaritate internationalistă a 
prilejuit-o sosirea în Sala congre
selor a delegației Partidului celor ce 
Muncesc din R. D. Vietnam. Minute 
în sir. sub imensa cupolă de sticlă a 
Sălii Congresului, au răsunat aplau
ze $i ovații in cinstea eroicului po
por vietnamez, a fost scandat nu
mele tovarășului Ho Si Min.

In ședința de dimineață au mai 
luat cuvîntul. transmițînd. congresu
lui mesaje de salut în spiritul uni
tății de luptă a forțelor politice de 
stînga. reprezentanți ai Partidului 
Socialist Italian al Unității Proletare. 
Si Mișcării socialiste autonome, care 
participă, ca invitați, la congres.

în ședința de după-amiază au con
tinuat discuțiile pe marginea rapor
tului prezentat la primul punct al 
ordinei de zi de către Luigi Longo. 
Au luat cuvîntul delegați ai fede
rațiilor din Bologna. Trapani. Mi
lano și alții Congresul a fost salu
tat, de asemenea, de către senato
rul Ferruccio Parri. reprezentând 
Grupul independenților din Senat.

Lucrările Congresului P.C.I. con
tinuă.

de ani de dictatură, cuvîntul liber
tate are o semnificație deosebită. 
Pentru această libertate noi. comu
niștii. sîntem hotărîti să mergem 
alături de toate forțele progresiste, 
prin ceea ce noi numim alianța 
forțelor muncii și ale culturii, spre 
o democrație antifeudală si antimo- 
nopolistă sau. cu alte cuvinte, spre 
o democrație politică si economică. 
Pentru aceasta noi ne bazăm pe 
clasa muncitoare, pe țărani, pe ti
neret si intelectuali”.

în continuare, secretarul general 
al P.C. din Spania a subliniat: 
„Noi. comuniștii, nu avem preten
ția de a obține mononolul condu
cerii statului spaniol. Noi recunoaș
tem rolul _ altor forte si sîntem dis
puși să îl respectăm în mod lo
ial”.

Referindu-se la solidaritatea parti
delor frățești cu poporul spaniol. 
Santiago Carillo a declarat : „Ac
tualmente noi avem nevoie evi
dentă de solidaritatea lor si a tu
turor forțelor progresiste si demo
cratice din lume, întrucît lupta in
tră într-o fază mai ascuțită si vic
toria poporului spaniol nu este în
depărtată".
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© Duel de artilerie iorda- 
niano-israelian

AMMAN. — Un purtător de cu- 
vtnt militar iordanian a declarat că 
unitățile iordaniene au ripostat în 
noaptea de duminică spre luni la 
tirul artileriei israeliene, care a des
chis focul la ora 21,30 ; canonada 
israeliană s-a extins devenind gene
rală la un moment dat, de-a lungul 
întregii poziții de la sud de Marea 
Moartă. Duelul de artilerie a luat 
sfîrșit la 4,30 dimineața. S-au sem
nalat victime în rîndul populației ci
vile.

TEL AVIV. — Comunicatul ofi
cial dat publicității la Tel Aviv afir
mă că de pe teritoriul iordanian au 
fost lansate asupra unei uzine de 
potasiu din regiunea Mării Moarte 
aproximativ 10 proiectile care au 
avariat instalațiile acesteia. Forțele 
israeliene au ripostat, deschizînd tir 
de mortiere în direcția teritoriului 
iordanian.

® Un interviu al premieru
lui Eshkol

NEW YORK. — Primul ministru 
al Israelului. Levy Eshkol, a acordat 
un interviu săptămînalului american 
„Newsweek", în care prezintă pozi
ția țării sale față de situația din 
Orientul Apropiat, Levy Eshkol a 
precizat că Israelul nu revendică 
„nici o parte din teritoriul ocupat 
pe țărmul vestic al Iordanului", dar 
a subliniat că „acest fluviu trebuie 
să devină o frontieră sigură" pentru 
Israel. El a adăugat că Israelul nu 
a făcut nici o cerere pentru demi
litarizarea Peninsulei Sinai. Pe de 
altă parte însă. Eshkol a spus că 
Israelul nu va restitui colinele Golan 
și a respins orice compromis în le
gătură cu Ierusalimul.

Referindu-se la problema refugia- 
tllor palestineni, el a declarat că 
tara sa „este de acord de a reda 
unui număr de 40 000 de refugiați 
terenuri de compensație și este gata 
să plătească anumite sume drept 
compensații". El a menționat în con
tinuare că „dacă Iordania are nevoie 
de un port mediteranean i se vor a- 
corda facilități în portul Haifa sau 
Ia Ashdod". Levy Eshkol a arătat că 
dacă reprezentanți ai organizației 
„El Fatah" ar dori, partea israeliană 
este gata pentru convorbiri directe. 
Premierul israelian a declarat că 
„este oricînd gata să se întîlnească 
cu președintele Nasser".

în cursul interviului, primul mi
nistru israelian a respins planul în

clncî puncte propus săptămîna tre
cută de către președintele Republicii 
Arabe Unite. El a declarat că „nu 
este vorba de o reîntoarcere la si
tuația care a precedat războiul din 
iunie 1967, actualele linii de încetare 
a focului nu vor fi modificate decît 
dacă vor fi stabilite de comun acord 
în cadrul unei păci definitive și du
rabile care să prevadă granițe si
gure".

© Declarațiile ministrului 
de externe al Franței

CAIRO. — Intr-un interviu acordat 
postului de televiziune din Cairo, 
Michel Debre, ministrul de externe 
al Franței, a declarat, referindu-se 
la posibilitatea găsirii unei soluții 
situației din Orientul Apropiat, că 
„cele patru țări membre permanente 
ale Consiliului de Securitate trebuie 
să-și asume responsabilitățile lor și. 
în caz de nevoie, să acționeze pînă 
la capăt, inclusiv în ceea ce privește 
controlul și garanția executării hotă- 
rîrilor ce vor fi luate de către Con
siliul de Securitate". El a mențio
nat, de asemenea, „dreptul popoare
lor de a-șl hotărî singure destinul 
lor, atît pentru Israel cît si pentru 
popoarele arabe". Michel Debră a 
afirmat în continuare că evacuarea 
teritoriilor ocupate reprezintă primul 
act spre o reglementare justă și du
rabilă. Bineînțeles, este firesc, și re
zoluția Consiliului de Securitate o 
afirmă în mod expres, că „evacua
rea teritoriilor ocupate trebuie să fie 
făcută prin recunoașterea unor fron
tiere sigure".

© Președintele Shaabi des
pre tensiunea dintre Yeme
nul de Sud și R. A. Yemen

CÂIRO. — Ziarul „Al Ahram" pu
blică declarația făcută de președin
tele Republicii Populare a Yemenu
lui de sud, Kahtan Al Shaabi, în 
cursul escalei făcute duminică la 
Cairo în drum spre patrie. Guvernul 
sud-yemenit — a declarat Al Shaabi 
— este de acord cu orice încercare 
de conciliere din partea Republicii 
Arabe Unite în legătură cu actuala 
stare de tensiune dintre R.P.Y.S. și 
R. A. Yemen. Președintele sud-ye
menit — arată „Al Ahram" —' s-a 
declarat de acord cu Inițierea unor 
tratative între reprezentanții celor 
două state, indiferent la ce nivel, 
pentru soluționarea problemelor ră
mase în suspensie.

Oamenii muncii din Spania continuă lupta revendicativă, în ciuda măsuri
lor represive și a stării excepționale. Potrivit relatărilor ziarului ,.1’Huma- 
nite“, în numeroase fabrici și uzine din Madrid, Barcelona, San Sebastian și 
alte orașe spaniole, muncitorii au întrerupt lucrul în sprijinul revendicări
lor lor privind reducerea săptămînii de lucru, recunoașterea dreptului la 
grevă, constituirea unor sindicate muncitorești independente. Numai la Bar
celona se află în’ grevă 10 000 de oameni. Unități de poliție au fost plasate 
în jurul fabricilor în care se desfășoară greve. In fotografie : greviști din 

Oviedo

CONFLICTUL PETROLIER 
DINTRE PERU Șl I.P.C.

© TRATATIVELE DESFĂȘURATE LA LIMA ÎN IMPAS 
© LARGĂ MIȘCARE DE MASĂ ÎN SPRIJINUL MĂSURII 
DE NAȚIONALIZARE A BUNURILOR SOCIETĂȚII AMERICANE

LIMA 10 (Agerpres). — Tratati
vele dintre reprezentanții guvernului 
Peruvian și ai societății nord-ameri- 
cane „International Petroleum Com
pany" au ajuns la un punct mort și 
există puține speranțe în vederea u- 
nor discuții fructuoase între cei doi 
— relatează corespondentul din Lima 
al agenției Associated Press. Preșe
dintele societății I.P.C., James Dean, 
care a sosit vineri dimineața la 
Lima, a refuzat să discute cu zia
riștii stadiul în care se află acest 
conflict, dar, după cum s-a mențio
nat în capitala peruviană, o serie 
de întrevederi ce urmau să aibă loc 
între Dean și reprezentanți ai gu
vernului peruvian au fost contra
mandate.

Conflictul dintre Peru și societa
tea I.P.C., filială a trustului nord- 
american „Standard Oil of New Jer
sey", a fost declanșat, după cum se 
știe, de hotărîrea guvernului de la 
Lima de a expropria toate bunurile 
acestei societăți, deoarece ea a ex
ploatat, începînd din anul 1924, te
renuri petrolifere asupra cărora nu 
a primit nici o concesiune legală. 
Datoria societății I.P.C. față de sta
tul peruvian este evaluată la a- 
proape 700 milioane dolari. într-o 
cuvîntare radiotelevizată ținută săp- 
tămîna trecută, președintele peruvian

Juan Velasco Alvarado a denunțat 
presiunile exercitate de guvernul 
S.U.A. asupra țării sale în legă
tură cu acest conflict pe care le-a 
calificat drept o „agresiune econo
mică". Alvarado a cerut tuturor ță
rilor din America Latină să sprijine 
poziția guvernului peruvian, deoare
ce „dacă nu va fi demonstrată o 
asemenea hotărîre și unitate, mîine 
alte țări vor sucomba în fața pre
siunilor economice".

♦ *In principalele orașe ale Republicii 
Peru au. loc mitinguri prin care sînt 
sprijinite măsurile guvernamentale 
privind naționalizarea bunurilor com
paniei nord-americane „Internatio
nal Petroleum Company". Congresul 
Federației muncitorilor din industria 
petrolieră, la care au participat re
prezentanți a 12 sindicate, a adoptat 
o declarație exprimînd întregul spri
jin față de hotărîrile actualului gu
vern privind naționalizarea bunuri
lor unor companii străine de pe te
ritoriul țării.

GENEVA încheierea 
sesiunii Consiliului 

pentru comerț 
și dezvoltare

GENEVA 10. — Corespondentul 
Agerpres H. Liman transmite: 
Luni seara au luat sfîrșit la Ge
neva lucrările celei de-a opta se
siuni a Consiliului pentru comerț 
și dezvoltare. Raportul sesiunii 
enumeră o serie de hotărîri adop
tate în urma dezbaterilor, îndeo
sebi cu privire la noul deceniu al 
dezvoltării. Consiliul a hotărît re
luarea celei de-â opta sesiuni după 
ce secretarul general al UNCTAD 
se va consulta cu statele membre

Delegația română, care a partici
pat la lucrările sesiunii cooperînd 
strîns cu celelalte delegații, a făcut 
o serie de propuneri unanim apre
ciate de participanți. Raportul 
consiliului, care cuprinde o serie 
de sugestii și idei enunțate de de
legația română, subliniază impor
tanța cooperării economice și teh- 
nico-științifice și cea a formării 
de cadre specializate în probleme
le comerțului exterior. Raportul ia 
notă de opiniile delegației române 
cu privire la măsurile necesare în 
vederea informării opiniei pu
blice mondiale asupra activității 
UNCTAD.

Consiliul a adoptat prin acla
mații o rezoluție prin care se aduc 
mulțumiri fostului secretar general 
al UNCTAD, dr. Raul Prebisch, 
pentru spiritul în care și-a desfă
șurat activitatea pusă în slujba or
ganizației.

o O O B O O B

agențiile de presă transmit:
Mișcarea grevistă din Irlanda,care de cîteva 

zile paralizează aproape întreaga industrie a țării, este pe 
punctul de a se extinde și a cuprinde alte sectoare impor
tante. Se crede că o grevă de proporții ar putea fi declan
șată de lucrătorii de la centralele electrice, din transporturi 
și de la serviciile de aprovizionare cu combustibil. Pe de 
altă parte, muncitorii de la serviciile de întreținere, care au 
inițiat actuala mișcare grevistă, au respins apelul liderilor 
sindicali de a înceta greva în așteptarea unui acord între 
sindicate și patronat

Un aCOrd 'ntre Confederația națională a patronatului 
francez și sindicatele muncitorești a fost semnat luni la 
Paris. Potrivit acordului, conducătorii întreprinderilor 
sînt obligați, în caz de concedieri colective, să respecte ter
menele de preaviz, variind între trei luni In caz de urgență 
și șase luni în ipoteza fuziunilor de întreprinderi sau de 
concentrări ale producției.

Remanierea parțială a cabinetului grec, 
începută cu 10 zile în urmă, s-a încheiat luni. Ultimul por
tofoliu rămas vacant, al Ministerului Comunicațiilor, a fost 
atribuit lui Emanoil Ftenakis, specialist în urbanistică.

firdeshir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe al Iranului, și Mehr- 
dad Pahlbud, ministrul culturii și ar
telor, au vizitat luni expoziția de gra
fică românească contemporană, des
chisă în sala nouă a muzeului „Iran 
Bastan" din Teheran, sub auspiciile 
Ministerului Culturii și Artelor. în 
timpul vizitării expoziției, cei doi mi
niștri iranieni au fost însoțiți de Pa
vel Silard, ambasadorul României la 
Teheran.

Curtea supremă din Pa
kistanul de vest 3 cerut su- 
vemului eliberarea din închisoare a 
fostului ministru de externe, Zulfikar 
Aii Bhutto, și trimiterea acestuia la 
reședința sa din Larkana, unde ar 
urma să fie ținut în stare de arest la 
domiciliu — informează agenția As
sociated Press. După cum se știe, a- 
restarea sa sub acuzația că a făcut o 
serie de declarații care au incitat la 
violență a provocat vii proteste în 
rîndul opoziției.

Mareșalul I. L Iaku- 
bOVSkî, comandantul suprem al 
forțelor armate unite ale statelor par
ticipante la Tratatul de la Varșovia, a 
sosit luni la Berlin.

Forțele patriotice laoțiene 
au scos din luptăîn 1968 Peste

O violentă furtună de zăpadă, prima din această iarnă, 
s-a abătut duminică asupra New Yorkului și coastei răsă
ritene a S.U.A., paralizînd circulația rutieră și feroviară. 
Viteza vîntului de-a lungul coastelor Noii Anglii a de
pășit 60 de kilometri pe oră. La New York, autoritățile au 
declarat starea de urgență. Marile aeroporturi new- 
yorkeze, „La Guardia" și „John Kennedy", precum și 
cele din Newark și Boston, au fost închise. Foto : un 
aspect din New York.

7 000 de militari inamici, se arată în- 
tr-un raport difuzat de agenția Kaosan 
Pathet Lao. Totodată, patrioții lao- 
țieni au distrus 61 de vehicule mi
litare ale forțelor inamice și 143 a- 
vioane americane.

SI 17-lea Congres al 
scriitorilor din Polonia a luat 
sfîrșit la Bydgoszcz. La lucrări au 
participat delegați din întreaga țară, 
invitați din Bulgaria, R.D.G., Unga
ria, U.R.S.S. Din România a participat 
criticul literar Georgeta Horodincă și 
scriitorul Constantin Țoiu. Congresul 
a ales noile organe conducătoare ale 
Uniunii scriitorilor din Polonia. Pre
ședinte a fost reales Jaroslaw Iwasz- 
kiewicz. Au fost adoptate modificări la 
statutul Uniunii scriitorilor.

Persoane neidentificate 
au tras focuri de armă asuPra 
postului de gardă al depozitului de 
armament al marinei federale din Bar
gum, în noaptea de sîmbătă spre du
minică, a anunțat un purtător de cu- 
vînt al comandamentului vest-german 
al flotei militare de la Gluecksburg- 
Meierwik. Ancheta deschisă de autori
tățile polițienești nu a dus pînă în pre
zent la nici un rezultat. Acesta este cei 
de-al cincilea atac armat, în ultimele 
trei săptămîni, asupra unor depozite de 
armament ale Bundeswehrului.

Conferința anuală a par
tidului de opoziție Uniu
nea poporului din Kenya 
(K.P.U.) și-a încheiat lucrările. în pos
tul de președinte al partidului a fost 
reales Oginga Odinga.

AleXei Kosîgbin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit luni pe ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Jan Marko, 
aflat într-o vizită oficială în U.R.S.S., la invitația guvernului sovietic.

Precizările premierului Sato în problema Okinawei. 
Premierul japonez, Eisaku Sato, a declarat în Comitetul bugetar al Camerei 
Reprezentanților că el va demisiona în cazul în care va pierde încrederea 
poporului în problema retrocedării Okinawei. Răspunzînd la interpelările depu
tatului socialist Kanji Kawasaki, primul ministru a subliniat că, după ce 
Okinawa va fi realipită, el nu va accepta nici un fel de aranjamente cu Statele 
Unite în urma cărora bazele militare americane de aici ar primi statutul unui 
„district special" în afara jurisdicției nipone. ,

TURCIA

Proteste împotriva 
sosirii unor nave 
militare americane
ISTANBUL 10 (Agerpres). — Port

avionul „Forrestal" și trei distrugă
toare aparținînd flotei a șasea a 
S.U.A, staționată în Marea Medite- 
rană, au sosit luni în portul Istan
bul, într-o vizită de șapte zile. So
sirea acestor nave, militare america
ne a provocat vii proteste în rîn
dul unor largi pături ale populației 
turcești. Au fost difuzate manifeste 
chemînd populația din Istanbul să 
participe la acțiuni de protest. „A- 
cei care se pregătesc să demonstreze 
împotriva vizitei navelor americane 
vor avea tot sprijinul și simpatia 
populației în măsura în care acțiu
nea lor se va desfășura în mod le
gal", scrie ziarul independent „Mil
liyet".

Pentru a evita eventualele dezor
dini, autoritățile au luat măsuri pre
ventive. încă de duminică în port 
au fost postate importante forțe de 
poliție.

Vizita navelor militare americane a 
fost întîmpinată luni în capitala Tur
ciei cu vii proteste. In cursul după- 
amiezii, un grup de tineri au depus 
pe soclul statuii lui Atatiirk din cen
trul Ankarei o pancartă pe care se pu
tea citi: „Pentru o. Turcie tot atît 
de independentă ca în timpul fonda
torului republicii".

ACORD ECONOMIC 
1UG0SLAV0-VEST-GERMAN

BONN 10 (Agerpres). — La Bonn 
au avut Ioc convorbiri între KarI 
Schiller, ministrul economiei al R.F. 
a Germaniei, și Toma Granfil, mem
bru al Vecei Executive a R.S.F. Iugo
slavia. cu privire la relațiile econo
mice dintre cele două țări. în cursul 
convorbirilor a fost analizată evolu
ția de pînă acum a colaborării eco
nomice. Ambele părți și-au expri
mat satisfacția în legătură cu rezul
tatele obținute pînă în prezent si 
au constatat existenta unor posibi
lități de extindere continuă a colabo
rării pe bază bilaterală și multila
terală.

în urma convorbirilor. Granfil și 
Schillei- au semnat acordul cu pri
vire la colaborarea economică, in
dustrială și tehnică între Iugoslavia 
și R. F. a Germaniei. Acordul pre
vede. de asemenea, schimbul de ex
periență în domeniul tehnic, pro
ducția în comun și pătrunderea în 
comun pe piețe terte.

în vederea promovării cooperării, 
vă fi format un comitet mixt, al
cătuit din reprezentanți ai guverne
lor și economiei celor două țări. Co
mitetul va avea sarcina să exami
neze toate posibilitățile cooperării e- 
conomice. tehnice si industriale si să 
găsească soluții pentru problemele 
care se vor ivi.

SAIGON 10 (Agerpres). — Autori
tățile saigoneze continuă arestările 
în rîndul persoanelor bănuite că des
fășoară acțiuni împotriva guvernului 
sud-vietnamez. Ziarul „Saigon Post" 
relatează că 6 persoane, majoritatea 
dintre ei tineri, au fost arestate și 
vor fi deferite tribunalului militar 
pentru că ar fi difuzat lista unui 
„guvern al păcii". De asemenea, zia
rul menționat arată că, la sfîrșitul 
săptămînii trecute, tribunalul mili
tar a condamnat la 5 ani muncă 
silnică doi tineri pentru Că asupra 
lor s-ar fi găsit drapele ale Frontu
lui Național de Eliberare.

★
HANOI 10 (Agerpres). — Forțele 

Armatei populare din provincia Ha 
Tay au doborît duminică un avion 
american de recunoaștere fără pilot, 
care violase spațiul aerian al R. D. 
Vietnam, transmite agenția V.N.A. 
Numărul total al avioanelor ameri
cane doborîte deasupra teritoriului 
R. D. Vietnam se ridică în prezent 
la 3 264.

Sosirea delegatului 
Partidului Comunist Român 

la Congresul Partidului 
Comunist din Danemarca

Luni a sosit la Copenhaga tov. 
Ghizela Vass. membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la Comitetul 
Central al P.C.R., pentru a participa 
la cel de-al XXIII-lea Congres al 
Partidului Comunist din Danemarca.

La aeroport erau prezenți Ib Nor- 
lund, secretar al C.C. al P.C. din Da
nemarcă, precum și Gheorghe Plo-

Sesiunea 
Comisiei mixte 

româno- 
israeliene

între 3 și 9 februarie 1969 a avut 
loc la Tel-Aviv cea de-a treia se
siune a Comisiei mixte româno- 
israeliene, stabilită în baza preve
derilor acordului comercial și a 
acordului de cooperare economică, 
tehnică și științifică încheiate în
tre cele două țări. în cursul dis
cuțiilor purtate, părțile au consta
tat că prevederile acordurilor 
menționate mai sus au fost înde
plinite în mod satisfăcător și că 
volumul comerțului între cele 
două țări a înregistrat o creștere 
față de 1967. în domeniul coope
rării economice a fost studiată 
realizarea unor '.obiective în sec
toarele agricol, tehnic și științific. 
Convorbirile au avut loc într-o 
atmosferă de înțelegere reciprocă 
și ambele părți și-au exprimat in
tenția de a găsi soluții practice 
pentru problemele examinate în 
timpul sesiunii în avantajul celor 
două țări. Protocolul a fost semnat 
din partea română de Nicolae Gio- 
san, președintele Consiliului Supe
rior al Agriculturii, iar din partea 
israeliană de Zeef Sharef, minis
trul finanțelor, comerțului și in
dustriei.

★
La 9 februarie, prof. Nicolae 

Giosan a fost primit de Levy Esh
kol, președintele Consiliului de Mi
niștri al Israelului, și a avut o în
trevedere cu Abba Eban, ministrul 
de externe.

★
Luni, delegația guvernamentală 

condusă de Nicolae Giosan s-a îna
poiat în Capitală.

Printre persoanele care au întîm- 
pinat-o se aflau Eliezer Doron. mi
nistru plenipotențiar al Israelului la 
București și membri ăi legației.

(Agerpres)

eșteanu, ambasadorul României în 
Danemarca, și membri ai ambasadei.

★
La plecare, pe aeroportul Bănea- 

sa. erau prezenți tovarășii Nicolae 
Guină și Vasile Vlad, șefi de secție 
la C.C. al P.C.R.. Constantin Vasi- 
liu, adjunct de șef de secție la C.C. 
al P.C.R., activiști de partid.

(Agerpres)

Ambasadorul 
României primit 

de premierul Iranului
TEHERAN 10 (Agerpres). — Pri

mul ministru al Iranului, Amir Ab
bas Hoveida, l-a primit la 10 fe
bruarie pe ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Teheran, Pa
vel Silard. întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială.

Jănos Kâdâr 
și-a încheia-, 

vizita la Moscova
MOSCOVA 10 (Agerpres). — Intre 

6 și 10 februarie, Jănos Kâdâr, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., a făcut 
o vizită prietenească în U.R.S.S. Cu 
acest prilej, el a avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, 
Nikolai Podgornîi, Dmitri Polianski, 
anunță agenția TASS. In cursul dis
cuțiilor a fost efectuat un schimb de 
informații cu privire la construirea 
comunismului și socialismului în ță
rile respective și. au fost discutate 
probleme ale dezvoltării relațiilor so- 
vieto-ungare.

Reprezentanții P.C.U.S. șl P.M.S.U. 
au făcut un schimb de păreri în le
gătură cu problemele actuale ale si
tuației internaționale și mișcării co
muniste și muncitorești mondiale.

La 10 februarie, J. Kâdâr a plecat 
spre patrie.

____________________

INDIA

Ciocniri violente

Miniacordul de la Basel
BASEL 10 (Agerpres). — Luni s-a 

încheiat la Basel reuniunea de două 
zile a guvernatorilor principalelor 
bănci occidentale. Deși lucrările s-au 
desfășurat în secret și nu s-a dat 
publicității nici un comunicat, cercu
rile bancare din Basel arată că par- 
ticipanții au căzut de acord asupra 
unui proiect de măsuri menite să 
preîntîmpine noi operațiuni specula
tive, de natură să pericliteze monede
le occidentale și să declanșeze noi 
crize monetare. Guvernatorii bănci
lor centrale au fost însărcinați cu 
elaborarea acestui proiect de măsuri 
de reuniunea celor zece principale 
puteri financiare occidentale, care a 
avut loc în noiembrie la Bonn.

Potrivit cercurilor bancare, acor
dul intervenit la Basel nu cuprinde 
propunerea cu privire la „reluarea 
automată a ciclului" capitalurilor 
speculative, prezentată la reuniunea

de la Bonn de președintele băncii Ita
liei, Guido Carii. Pe baza acestui prin
cipiu, capitalurile speculative ar fi 
în mod automat transferate în ță
rile de origine, atunci cînd s-ar ivi 
primejdia unei noi crize monetare. 
Propunerea lui Guido Carii, dezbă
tută la Basel, a fost primită cu re
ticentă mai ales de R. F. a Germa
niei și de Elveția. In fond, spun ob
servatorii, acordul de la Basel se 
reduce la hotărîrea ca. în cazul iz
bucnirii unei noi crize monetare, 
guvernatorii băncilor centrale să se 
întrunească neîntîrziat pentru a se 
consulta asupra măsurilor ce urmea
ză a fi luate. Astfel. întîlnirea de 
la Basel nu s-a soldat decît cu a- 
doptarea unor măsuri procedurale, 
fără a lua nici o hotărîre de fond. 
De aceea, agenția France Presse îl 
denumește miniacordul de la Basel.

in timpul alegerilor
CALCUTTA 10 (Agerpres). — Du

minică, în timpul desfășurării alege
rilor parțiale din cîteva state din 
India, au fost înregistrate ciocniri 
violente între partizanii partidului de 
guvernămînt și ai partidelor de opo
ziție. în două localități din statul 
Bihar au fost ucise trei persoane, 
iar aproximativ 20 rănite. De ase
menea, ,1a Bombay, în timpul unei 
violente ciocniri între autoritățile po
lițienești și grupuri de demonstranți 
au fost ucise 6 persoane, iar alte 12 
rănite.

Corespondentul din Delhi al a- 
genției France Presse relatează că 
în cursul incidentelor care au a- 
vut loc în statul Uttar Pradesh, u- 
nul din candidații partidului de gu
vernămînt, Congresul Național In
dian, a fost omorît.

T9

a
Concorde si anti-„Concorde

Atunci cînd aplicarea 
tehnologiei moderne în- 
tr-un anumit domeniu im
plică efecte vătămătoare 
pentru viața oamenilor, 
proiectul respectiv ar tre
bui abandonat. Acesta este 
argumentul folosit în ca
drul unei campanii împo
triva proiectului „Con
corde". Promotorii mișcării 
fac parte dintr-o organiza
ție britanică numită „Pro
iectul anti-Concorde" (1 200 
de membri), care are legă
turi strînse cu „Liga ce
tățenilor împotriva boom
ului sonic" (S.U.A.) și cu 
„Asociația națională anti- 
bangs" (Franța). O pagină 
întreagă din ziarul „Guar
dian", plătită la tarif pu
blicitar, cuprinde astăzi un 
amplu memoriu al „Pro
iectului anti-Concorde", 
printre semnatari numărin- 
du-se profesori universi
tari și cîțiva deputați la
buriști.

Autorii expun detaliat 
„efectele nocive" ale vite
zei supersonice. S-ar fi cal
culat că la peste 1 120 km 
pe oră avionul generează

o puternică undă de șoc 
care afectează pe sol un 
coridor cu o lățime de 
80—120 km, producînd 
pocnete asurzitoare, simi
lare cu cele ale trăznetu- 
lui. Pe lingă urmările dău
nătoare asupra construcții
lor, tunetul supersonic este 
considerat ca fiind insupor-

rilor linii aeriene interna
ționale de a se înscrie pe 
lista comenzilor.

Privit inițial ca un efort 
comun în sfera cooperării 
franco-britanice, 
„Concorde" pare 
pierdut pe lingă 
mult speratul rol 
lesnl candidatura

proiectul 
să-și fi 

altele și 
de a îă- 
britanică

CORESPONDENȚA DIN LONDRA 
DE LA LIVIU RODESCU

tabil pentru nervii oame
nilor.

Intr-adevăr, în Statele 
Unite și în alte țări, ca 
Suedia, Elveția, Germania 
occidentală, Canada, Irlan
da, au și fost luate unele 
măsuri destinate să limi
teze zborurile supersonice 
deasupra teritoriului teres
tru. Aceasta pune de pe 
acum sub semnul îndoielii 
eventualele zboruri viitoare 
ale avionului „Concorde" 
pe distanțe lungi, făcînd 
totodată să devină previ
zibilă o descurajare a ma-

la Piața comună, consu- 
mînd în schimb fonduri 
imense și — după unele 
păreri — nejustificate. 
(Costul total ar putea a- 
tinge — peste încă trei ani 
de lucrări — un miliard de 
lire). De fapt, spun criticii, 
de pe urma Concorde-ului 
ar beneficia doar o catego
rie redusă de călători, care 
ar ajunge la New York în 
numai trei ore și jumătate 
de zbor în loc de șase ore 
și jumătate.

Avionul „Concorde" —

al cărui prim zbor de în- < 
cercare este prevăzut la < 
sfîrșitul acestei luni sau la < 
începutul lunii viitoare — < 
are însă și suporteri pu- < 
ternici. Aceștia afirmă că < 
pretextul zgomotului nu < 
trebuie să constituie o frî- < 
nă în calea progresului ști- J 
infei; traseele aeriene ar < 
putea evita pe cît posibil < 
trecerea pe deasupra loca- < 
lităților, iar peste unele te- < 
ritorii avionul s-ar limita < 
la viteze subsonice, deci < 
nedăunătoare. Fiind tot- , 
odată un proiect „de preș- < 
tigiu" și ajuns într-o fază < 
avansată, este greu de pre- < 
supus că partenerii brita- « 
nici și francezi ar fi dispuși < 
să renunțe la „Concorde14, J 
mai ales acum după ce a- 4 
vionul similar sovietic TU- 4 
144 a și făcut primele sale 
teste aeriene. Era pasage- < 
rilor supersonici este așadar < 
în curs de inaugurare, < 
iar actuala campanie de < 
proteste nu are probabil 4 
decît șansa de a mări ' 
preocupările pentru încer- 4 
cările de a micșora viitorul 4 
infern al circulației super- 4 
sonice. 1
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