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în condițiile actuale, cînd se manifestă tot mai pregnant năzuința tuturor popoarelor pentru soluționarea problemelor ce s-au acumulat în viața internațională, în raporturile dintre state, realizarea ds progrese pe calea păcii și destinderii, în orice parte a lumii, răspunde intereselor vitale ale întregii omeniri. în acest cadru, o contribuție deosebită la asigurarea păcii și îmbunătățirea climatului mondial ar avea reglementarea problemelor litigioase din Europa, instaurarea pe acest continent a unui climat de securitate, • de liniște și conlucrare fructuoasă între țări și popoare.în Europa există state cu un potențial economic, uman și tehnico- științific considerabil, care au îndeplinit și continuă să îndeplinească un rol de seamă în viața internațională. De continentul european sînt asociate în istoria mondială numeroase evenimente epocale, care au marcat schimbări adînci în evoluția societății, în viața popoarelor. Și în perioada contemporană, inepuizabila forță creatoare a popoarelor europene se manifestă ca un puternic izvor al progresului spiritual și material al omenirii, al dezvoltării civilizației mondiale. Pe de altă parte, însă, Europa a fost, nu o dată, și teatrul unor acute conflicțe care — anga- jînd puteri de prim rang — au atras în viitoarea războaielor nu numai țările continentului, ci întreaga lume. Tată de ce securitatea europeană a făcut și face,' de mai mulți ani, obiectul' unei vii preocupări a diferitelor cercuri politice, a opiniei internaționale. O examinare amplă și obiectivă a acestei probleme a fost realizată de țările socialiste în cadrul Consfătuirii din 1966 de la București; Declarația adoptată atunci, pornind de la analiza temeinică a realităților vieții internaționale, a înfățișat opiniei publice un program de măsuri și acțiuni pentru statornicirea unui climat de bună înțelegere și colaborare multilaterală pe continentul nostru, a dat expresie voinței de pace a popoarelor europene, aspirației lor legitime spre liniște și siguranță. Acesta este de altfel și sensul apelului pe care țările socialiste participante la Tratatul de la Varșovia l-au adresat recent, cu prilejul consfătuirii de la Budapesta, tuturor statelor din Europa.Rezolvarea problemelor în Europa. crearea unui sistem de securitate colectivă pe continentul nostru ar avea o importanță excepțională pentru întreaga lume, și cu deosebire pentru țările europene, ar oferi un exemplu elocvent și stimulativ tuturor popoarelor în lupta lor pentru pace și destindere. Normalizarea și dezvoltarea relațiilor dintre țările Europei ar veni în sprijinul forțelor antiim- perialiste de pretutindeni, al popoarelor care militează pentru libertate și independență națională, al luptei pentru pace și securitate pe plan mondial. Orice pas înainte pe calea securității europene întărește lupta forțelor păcii și progresului, deschide tot mai larg riersnRctiva dezvoltării pașnice și a îptre țări și ,po- 1 propășirii lor, ivilizației între-
ivă a situației te face abstracție de raportul generai de forțe existent pe plan mondial ; ea ne cere să examinăm multilateral — în lumina concepției noastre mar- xist-leniniste — întreg ansamblul de tendințe șl fenomene ce caracterizează dezvoltarea actuală a societății.Cercetarea realității demonstrează că trăsătura caracteristică dominantă a vieții internaționale din ultima vreme o constituie dezvoltarea ascendentă a forțelor progresului și păcii. Este adevărat, procesele social-nolitice contemporane nu urmează întotdeauna o evoluție rectilinie, ele avînd un caracter complex și contradicto- •riu. Ceea ce este însă esențial este fantul că forțele progresului și 

păcii se află în continuă dezvol
tare, influențînd într-o măsură tot 
mai importantă cursul evoluției 
social-politice actuale. Prin am
ploarea uriașă și capacitatea lor 
combativă, aceste forțe pot deter
mina rezolvarea problemelor con
temporaneității în interesul po-
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poarelor, al stabilității și secu
rității mondiale.Acțiunile întreprinse de cercurile imperialiste în ultimii ani evidențiază că reacțiunea depune e- forturi îndîrjite pentru a-și menține și recîștiga privilegiile, pentru a-și consolida pozițiile de dominație. In acest scop, cercurile imperialiste agresive atentează la suveranitatea și independența altor popoare, acționează pentru răsturnarea unor guverne progresiste din țări africane, asiatice, sud-americane, pentru înăbușirea mișcărilor revoluționare și democratice dintr-o serie de state ; ele se străduiesc să învenineze relațiile internaționale, provocînd conflicte și încordare în diferite părți ale lumii. Este o realitate că pe continentul nostru acționează forțe retrograde, că' cercurile imperialiste agresive, îndeosebi cele revanșarde și neonaziste dinR. F.G., neținînd seama de învățămintele istoriei, vor să continue vechea politică militariștă. Din a- naliza fenomenelor care au.loc în lumea contemporană șe desprinde concluzia incontestabilă că imperialismul nu și-a schimbat caracterul agresiv, că el dispune încă de un însemnat potențial economic și militar ; atîta timp cît există imperialismul se menține și pericolul războiului — ceea ce implică o permanentă vigilență din partea popoarelor.în zilele noastre se remarcă însă tot mai. evident că. politica promovată de cercurile imperialiste primește riposta hotărîtă a popoarelor decise să-și apere dreptul la independență și libertate. O vie ilustrare, în această privință, o constituie însuși războiul din Vietnam ; în pofida uriașei concentrări de forțe armate în Vietnamul de sud și a atacurilor aviatice îndreptate împotriva Republicii Democrate Vietnam, S.U.A. nu au putut Infringe rezistența eroică a poporului vietnamez, care s-a ridicat cu energie și curaj pentru apărarea dreptului sfînt de a hotărî singur^ asupra destinelor sale. Curentul de opinii împotriva unei asemenea politici se exprimă concret și în refuzul. unor state capitaliste de a participa la războiul din Vietnam, în desolidarizarea lor față de o serie de aspecte ale politicii de forță, de mare putere a Statelor Unite ale Americii.Iau amploare mișcarea socială- a forțelor democratice pentru o politică de pace, acțiunile de masă împotriva războiului, inclusiv înS. U.A. De asemenea, asistăm la o intensificare a contradicțiilor inter- capitaliste pentru cucerirea de poziții în.viața economică și politică internațională. Merită subliniate și tendințele unor state de a ieși din N.A.T.O., puternica mișcare a opiniei, publice dintr-o serie de țări occidentale împotriva reînnoirii angajamentului în cadrul acestui pact militar.'Este, deosebit de pozitiv că tendințele, din ultima vreme, de a reînvia politica de forță, de revitaii- zare și consolidare a N.A.T.O.. de intensificare a cursei înarmărilor, nu mai găsesc ecou în opinia publică vest-europeană, nu se bucură de sprijinul maselor populare. Dimpotrivă, în multe cazuri, încercările de reeditare a războiului rece provoacă reacții dezaprobatoare, de- monstrînd dorința arzătoare a popoarelor de a continua eforturile pentru destindere, pentru înseninarea orizontului vieții internaționale.Cercetarea atentă a realității demonstrează că intensificarea acțiunilor cercurilor agresive nu poate conduce în nici un caz la concluzia că imperialismul a devenit mai puternic, că omenirea s-ar afla în prezent în fata unui iminent pericol de război. Trebuie apreciate just forțele imperialismului și reacțiunii, raportul de forțe pe plan mondial. Dacă o subapreciere a a- cestor forțe ar putea provoca daune evidente luptei antiimperialiste, este neîndoios că și o supraapreciere a acestora ar avea consecințe negative, ar duce la pierderea perspectivei în lupta popoarelor pentru apărarea cauzei păcii și progresului, ar putea duce la luarea unor măsuri și întreprinderea unor acțiuni neconforme cu rapor-

tul real de forțe, cu interesele păcii mondiale. O analiză apro
fundată a ansamblului luptei ce se 
duce între forțele antiimperialiste 
și reacțiunea internațională de
monstrează pregnant că în zilele 
noastre există posibilitatea reală 
de a bara calea unei * noi confla
grații mondiale, de a asigura tri
umful politicii de colaborare între 
popoare, pacea în lume.

*) Articol apărut în revista „Pro
blemele păcii și socialismului" nr. 
6/1969.

O trecere sumară în revistă a factorilor de importanță internațională care acționează împotriva politicii de dominație și agresiune, pentru pace și destindere în relațiile dintre state ne oferă, în a- ceastă privință, o perspectivă profund mobilizatoare, optimistă.
în lupta pentru pace și progre

sul lumii contemporane, un rol ho- 
tărîtor au țările socialiste, siste
mul socialist mondial — principa
lul sprijin al popoarelor și prin
cipala forță economică, politică și 
militară care se opune reacțiunii, 
imperialismului. întărirea continuă a forței materiale și politice a fiecărei țări socialiste contribuie la creșterea capacității ș.istemultți socialist de a influența cursul desfășurării evenimentelor internaționale, de a asigura victoria popoarelor lumii în lupta pentru pace și progres social.O puternică forță de șoc în mișcarea revoluționară antiimperialis- tă o reprezintă proletariatul in
ternațional, clasa muncitoare din 
țările capitaliste, în frunte cu de
tașamentele ei de avangardă — 
partidele comuniste și muncito
rești. Desfășurarea evenimentelor reliefează că intr-o serie de țări capitaliste partidele comuniste și muncitorești joacă un rol major în viața politică națională, că ele exercită o înrîurire tot mai puternică în orientarea politicii țărilor respective. Partidele comuniste din multe țări occidentale fac progrese în intensificarea dialogului cu toate forțele sociale ale națiunii dornice de progres și înnoire — imperativ esențial al luptei revoluționare pentru realizarea țelurilor tuturor celor ce muncesc. Tendințele ^spre apropiere și unitate de acțiune în rîndul partidelor de stingă, între partidele comuniste și partidele social-democrate fac să crească tot mai mult influența clasei muncitoare în lumea contemporană, forța și capacitatea sa de luptă.în rîndul forțelor sociale ce acționează în direcția dezvoltării progresiste a omenirii se înscriu de a- semenea masele țărănimii, care, în unele țări cu o economie mai puțin avansată, dețin o pondere importantă în viața socială, au un rol politic deosebit în societate. De a- semenea, în mișcarea antiimperia- listă se înscriu pretutindeni'pătu
rile mijlocii ale populației — micii meșteșugari, micii comercianți etc. — care au de făcut față concurenței marilor monopoluri și care în mod obiectiv sînt interesate în promovarea unei politici de apărare a intereselor naționale, de colaborare pașnică între popoare.Se impune ca o forță remarcabilă în zilele noastre intelectualitatea, care, atît prin numărul său în continuă creștere, cît și prin rolul deosebit de important pe care-1 ocupă în producția materială și spirituală a societății moderne, se impune tot mai pregnant pe planul vieții sociale și politice, exercitînd o puternică influență în marile mișcări democratice și progresiste, în lupta pentru pace și destindere internațională.O profundă rezonanță au în lumea capitalistă multiplele manifes
tări cu caracter social ale tinerel 
generații, care își exprimă protes
tul împotriva realităților econo
mice și sociale din societatea în 
care trăiește, împotriva subordonă
rii țărilor imperialismului interna
țional. Mișcările sociale desfășurate în ultimii ani într-o serie de țări vest-europene au arătat că tineretul intră cu vigoare crescîndă în arena luptei revoluționare, alături de clasa muncitoare, țărănime și intelectualitâtea progresistă din țările capitaliste, pentru făurirea unei lumi mai bune, mai drepte, pentru pacea și securitatea popoarelor. Chiar dacă, în unele împrejurări, mișcările de tineret cuprind- curente variate, păreri și concepții diferite, în ansamblu ele au un important rol pozitiv, servesc pro-

gresului societății, luptei antiimperialiste.Un însemnat potențial de luptă pentru pace și destindere îl constituie mișcarea feminină internațio
nală, activitatea organizațiilor na
ționale de femei, acțiunile maselor 
de femei din întreaga lume, profund interesate în apărarea liniștii și securității căminelor lor, în eliminarea pentru totdeauna din viața omenirii a marilor vărsări de sînge mondiale.Acționează, de asemenea, ca o viguroasă parte integrantă a forțelor progresiste ale contemporaneității mișcarea, liberatoare a popoarelor, tinerele state din Africa, Asia și America Latină, care luptă pentru cucerirea și consolidarea independenței, pentru propășire economico-socială, împotriva politicii agresive, neocolonialiste a imperialismului, pentru un climat de. înțelegere și destindere internațională. Mișcarea de eliberare, popoarele țărilor care și-au cîștigat de curînd libertatea joacă un important rol în viat", internațională, poarelor, cerințelor imperioase, manîfestîndu-se ca o 'forță aâtiirh- biective, ale ‘ Odnsolîdăril păcii:perialistă activă, ca un factor puternic de promovare a ideilor păcii, libertății și securității popoarelor.Merită, de asemenea, relevată 
influența pe care o exercită în lu
mea contemporană forțele demo
cratice naționale care se manifestă activ în toate țările în apărarea independenței și suveranității, a libertăților și drepturilor cetățenești, se pronunță împotriva politicii de forță, de amenințări și încordare, pentru destindere internațională, pentru cooperare între state, pentru pace și securitate. Un rol activ împotriva politicii agresive imperialiste ÎI au organizațiile obștești, între care și mișcarea de luptă pentru pace.Este caracteristic vieții internaționale actuale faptul că realismul și luciditatea în abordarea problemelor contemporane cîștigă tot mai mult teren. Pentru o asemenea politică se pronunță cercuri 
și pături sociale de cele mai dife
rite convingeri și orientări politi
ce, filozofice și religioase, inclusiv 
reprezentanți ai cercurilor condu
cătoare din diferite țări capita
liste.Un factor deosebit de pozitiv al lumii de azi este faptul că statele 
mici și mijlocii se manifestă tot 
mai ferm pe arena mondială, ho- 
tărîte să-și aducă contribuția acti
vă la instaurarea unor relații de 
deplină egalitate între națiuni, de 
respect fața de voința și aspira
țiile fiecărei țări. Aceste popoare, care reprezintă numericește o mare parte a lumii, pot juca un rol de seamă în viața internațională, pot influenta în măsură considerabilă evoluția evenimentelor, contribuind la salvgardarea păcii și securității mondiale.Constituie o trăsătură esențială 
a epocii noastre faptul că proble
mele apărării păcii și evitării răz
boiului au devenit pe toate conti
nentele, inclusiv în Europa, o pre
ocupare majoră, vitală, a maselor 
celor mai largi, cauza a sute de 
milioane de oameni, a tuturor 
popoarelor. In fața întregii omeniri se înfățișează cu cea. mai mare a- cuitate problema alegerii căilor pentru eliberarea definitivă a omului de coșmarul unui război nimicitor. Această impresionantă ridicare a conștiinței politice a omenirii contemporane, hotărîrea sa fermă de a se angaja fără preget în lupta pentru pace și securitate constituie principala ceastă luptă va fi■ succes, că forțele păcii vor triumfa, 
permanent seama 
ceste vaste și profunde depla
sări sociaj-politice care se pe
trec pe arena europeană și 
mondială, de tendințele pozitive 
care acționează în viața interna
țională, încurajînd și stimulînd a- 
ceste tendințe, acționînd pentru 
lărgirea rîndurilor partizanilor u- 
neî politici pătrunse de răspunde
rea pentru soarta omenirii, for
țele socialismului, democrației și 
progresului pot deschide popoare
lor o perspectivă clară și mobili
zatoare în Iujpta pentru pace și 
destindere, pot înfățișa lumii un 
program concret de măsuri și ac- 

garanție că a- încununată cu progresului și 
Tocmai ținînd 

de toate a-

țîunl pentru eliminarea războiului 
din viața statelor și instaurarea u- 
nui climat de deplină siguranță, în
credere și colaborare între popoare 
— program în care un loc principal 
revine înfăptuirii securității euro
pene.

IIDupă cum se știe, în urmă cu a- proape 3 ani, țările socialiste participante Ia Tratatul de la Varșovia, întrunite în Consfătuirea de Ia București, au făcut o amplă analiză a problemelor securității pe continentul european. Declarația semnată cu acest prilej a avut un larg ecou în opinia publică din Europă și din întreaga lume. A fos't pentru prima dată cînd o- propunere a țărilor socialiste nu numai că nu a fost respinsă de cercurile politice din Occident, dar a stîrnit un deosebit interes în toate țările europene, precum și în state de pe alte continente. 'Ac^st răsunet al Declarației de la Bucufești trebuie pus în legătură cu faptul că ea s-a întemeiat pe o examinare multilaterală și obiectivă a realităților^de pe continent; totodată, aceasta denotă că ideile promovate în Declarație — și reafirmate în recentul Apel al statelor socialiste întrunite la Consfătuirea de la Budapesta — corespund intereselor tuturor po-păcii: T/c perioada care a trecut de la Consfătuirea de la București, guvernul român a avut tratative și convorbiri practic cu reprezentanții tuturor statelor de pe continent. Cu a- cesțe ocazii ne-am putut convinge că în rîndul unor largi cercuri politice, inclusiv cercuri guvernamentale din Europa, se dezvoltă do-. rința expresă de a căuta, prin negocieri și discuții, soluții realisțe pentru eliminai-ea focarelor de neînțelegere acumulate pe continent, pentru așezarea relațiilor dintre state pe baze noi, sănătoase.
Există în prezent largi posibili

tăți favorabile pentru desfășurarea 
cu succes a acțiunilor îndreptate 
spre realizarea securității pe con
tinentul european. în calea înfăptuirii acestui obiectiv se mai ridică, firește, o serie de obstacole ce trebuie depășite ; nu ne facem în nici un caz iluzia că securitatea europeană s-ar putea obține numai prin declarații generale și exprimarea bunelor intenții. Dar. prin eforturile stăruitoare, comune, ale tuturor țărilor, printr-o politică activă de dezvoltare a contactelor între state, prin explorarea cu perseverență și răbdare a tuturor posibilităților de reglementare pașnică a problemelor în suspensie, tendința spre destindere pe continentul nostru poate cîștiga teren, putîndu-se obține progrese reale în direcția realizării securității europene.Ecoul larg la recentul Apel de la Budapesta al statelor participante la Tratatul de la Varșovia în țările ves't-europene confirmă încă o dată interesul opiniei publice pentru instaurarea în Europa a unui climat de conlucrare activă, de destindere și pace. Acest Apel a fost primit favorabil în rîndul celor mai diverse categorii sociale — oameni ai muncii, intelectuali, figuri remarcabile ale vieții culturale, personalități politice proeminente, reprezentanți ai vieții obștești, militanți pentru pace din numeroase țări. Merită subliniate în acest context, aprecierile pozitive și pozițiile exprimate de unii conducători de state, de reprezentanți ai partidelor politice, de factori de răspundere ai statelor europene, care au salutat Apelul si au exprimat adeziunea lor la obiectivele formulate în legătură cu atenuarea încordării și crearea unui climat de încredere și colaborare pașnică pe continent) Faptul că ideile exprimate în Ane1 au stîrnit ecouri pozitive în numeroase cercuri politice si guvernamentale din țările europene și de pe alte continente demonstrează că orice propunere și acțiune concepute în sensul destinderii europene, întrunesc adeziunea opiniei publice, stimulează forțele care se pronunță pentru menținerea și consolidarea păcii.O conferință a țărilor europene ar permite o amplă dezbatere colectivă a problemelor securității pe continent, ar Înlesni găsirea soluțiilor pentru depășirea dificultăților care există în calea spre destindere, ar putea prilejui o e- voluție pozitivă a ambianței internaționale în Europa. Pentru ca o asemenea conferință să aibă sorți
(Continuare în pag. a III-a)

Combinatul siderurgic Galați. Aspect din cadrul oțelâriei
Foto : Agerprc®

ÎN COOPERATIVELE AGRICOLE

DE PRODUCȚIE SE IMPUNE

Mobilizarea tuturor 
forțelor la b 

întreținerea culturilor
Obținerea unor recolte mari la cul

turile prășitoare este determinată, 
în mare măsură, de timpul de execu
tare și calitatea lucrărilor de între
ținere. Acum, cînd porumbul, floa- 
rea-soarelui, Sfecla de zahăr, legu- 

. meie .prese, văzind. cu ochți» ajutate 
Si de tiihpuT lawjSabil, este decesar 
să se intervină cu prasile repetate. 
Executînd aceste lucrări la tlmo. se 
asigură condiții optime de dezvoltare 
a plantelor și deci de obținere a 
unor recolte mari. Tinînd seama de 
aceste cerințe, membrii multor coo
perative agricole și lucrătorii din 
întreprinderile agricole de stat inten
sifică lucrările de întreținere a cul
turilor. în ultima săptămînă, de 
exemplu, în cooperativele agricole și 
întreprinderile agricole de stat din 
județul Ilfov s-a lucrat din plin. Ca 
urmare, s-a terminat prima prașilă 
la sfecla de zahăr și floarea-soarelui 
pe întreaga suprafață de aproape 
56 600 ha. întreprinderile agricole de 
stat au terminat și prășitul carto
filor, iar în cooperativele agricole 
această lucrare s-a făcut pe aproape 
80 la sută din suprafața cultivată. 
Prășitul porumbului s-a executat pe 
54 _la sută din suprafața însămîn- 
țată. Cooperatorii din județele. Buzău 
și Prahova au executat prașila întîi 
pe întreaga suprafqță cultivată cu 
sfeclă de ■ zahăr și floarea-soarelui, 
iar prașila a doua — pe mai mult de 
8 000 ha. Cooperativele agricole de
servite de I.MzA. Ciorani, Stîlpu, Po
goanele, Inotești și altele au efectuat 
prașila întîi pe aproape jumătate 
din suprafața cultivată cu porumb, 
iar în unele unități din județul 
Buzău a început a doua prașilă 
la porumb. Cu toate că dezvoltarea 
culturilor și starea terenului im
pun ca peste tot să se execute, fără 
întîrziere, lucrările de întreținere, 
în unele unități agricole se negli
jează această problemă. Situația este 
determinată de unele lipsuri care 
există în organizarea muncii și în fo
losirea mijloacelor mecanizate.

Paralel cu plivitul păioaselor, cu 
lucrările din legumicultura, în ju
dețele în care s-a organizat raidul de 
față — Dolj, Gorj și -Satu Mare — 
s-a trecut din plin, în majoritatea 
unităților, Ia prășitul porumbului, 

Telegrame

Moiesfâțn sale HUSSEIN IBN TALAL
Regele Iordaniei AMMANCu ocazia zilei naționale a Regatului Hașemit al Iordaniei, am plăcerea să transmit Maiestății Voastre sincere felicitări și cele mai bune urări de bunăstare și progres poporului iordanian;

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Excelenței sale
Domnului JUAN CARLOS ONGANIA

Președintele Națiunii Argentinene BUENOS AIRESIn numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal, am plăcerea de a adresa Excelenței Voastre, cu prilejul aniversării zilei naționale a Republicii Argentina,, felicitări cordiale și urări pentru progresul poporului argentinean, pentru continua dezvoltare a relațiilor prietenești dintre țările noastre.
NICOLAE CEAUȘESCU

Președintele Consiliului de Stat 
' al Republicii Socialiste România

florii-soarelui și sfeclei de zahăr. In 
unitățile unde munca a fost bine 
organizată, unde secțiile de mecani
zare ale I.M.A. s-au pregătit din vre
me, lucrările de întreținere sînt fă
cute la vreme și plantele se dezvoltă 
în condiții optime. Iu județele Dolj 
șî'trdfj' Siht'nihiieroasd unități agri
cole în care prășitul este avansat. 
Așa sînt cooperativele agricole Ga- 
licea Mare, Goicea Mare, Bîrza din 
județul D.olj, Tînțăreni, Gilort. Bră- 
nești, județul Gorj, și multe altele.

Aceeași preocupare se constată șl 
în unele cooperative agricole din ju
dețul Satu Mare. „în cooperativa 
noastră întreținerea culturilor este 
la ordinea zilei și se lucrează cu 
toate forțele de care dispunem — ne 
relatează inginerul agronom Fran- 
clsc Moser de la cooperativa agricolă 
din Petrești. Zilnic sînt la cîmp peste 
700 de țărani cooperatori șl toate cele 
40 de atelaje pe care le avem. Așa 
am reușit să executăm două prașile 
pe toată suprafața de aproape 900 
hectare, însămînțată cu porumb, sfe
clă de zahăr și cartofi". Activitate 
rodnică depun și cooperatorii din 
Pișcolt și din alte comune. Peste tot 
unde lucrările de întreținere se fac 
la timp și de bună calitate culturile 
se dezvoltă excelent, ceea ce consti
tuie o premisă sigură pentru obți
nerea unor recolte mari;

Cu toate că peste tot se cunoaște 
importanța prașilelor și influenta a- 
cestor lucrări asupra nivelului pro
ducției, în unele locuri se tărăgă
nează executarea lor la timp. Aceasta 
se datorește. în principal, defecțiuni
lor care există în organizarea muncii, 
ceea ce face ca nu toți cooperatorii 
să participe la lucru. La coopera
tiva agricolă Perișor, județul Dolj, 
participarea la lucru nu este cores
punzătoare. iar în multe zile se 
pleacă de la cîmp mult prea de
vreme. Din această cauză, pe unele 
tarlale porumbul este puternic îm- 
buruienat. Este adevărat că, în a- 
ceaslă unitate, prima prașilă la floa
rea-soarelui a fost făcută la vreme,

Nistor TUICU 
Ion PITÎCU

(Continuare în pag. a III-a)
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Rămas bun

leri după-amiază liceele bucu- 
reșțene s-au îmbrăcat în straie 
sărbătorești. Prima promoție a 
absolvenților școlii de doispre
zece ani și-a luat rămas bun de 
la școală. într-un cadru festiv, 
profesori și elevi (sau pentru a 
respecta adevărul „foști elevi") 
s-au reîntîlnit de astă dată fără 
catalog. S-au depănat amintiri, 
s-au profilat proiecte, țeluri, nă
zuințe. în încheiere, elevii au 
mulțumit călduros școlii, celor 
care i-au educat și îndrumat, iar 
profesorii le-au urat drum bun 
și multe succese. Ne alăturăm 
felicitărilor, urîndu-le totodată 

vieții
xcuvitaiiiux, uimuu-ic 
să obțină îr® „catalogul" 
numai note bune.

Așteptăm 
| epilogul

In luna februarie, la maga
zinul „Electro-sport" Cărei (Satu 
Mare) a izbucnit un incendiu. Au 
ars mărfuri in valoare de vreo 
350 000 lei, iar altele, valorînd 
cam tot atît, s-au degradat în 
asemenea hal incit nu mai sînt 
bune de nimic. Tot atunci s-a 
deschis și o anchetă pentru 
stabilirea cauzelor incendiului 
și a vinovaților. Au trecut însă 
trei luni și ancheta inițiată nu 
a ajuns la nici o concluzie. Să 
nu fii supărat... foc ? Oricum, 
„ardem" de nerăbdare să vedem 
ce va urma.

Invitatie 
la prudență

Sezonul călduros este și sezo
nul scăldatului. In ce măsură 
părinții și educatorii se preocupă 
de reînnoirea sfaturilor la pro- 
dență, pentru copil ? Lipsa de 
supraveghere a minorilor are 
consecințe nefaste. In comunele 
Gostovăț și Rușănești, ca și în 
Slatina s-au înecat în Olt cîțiva 
copii care nu știau să înoate 
(au făcut baie în locuri pericu
loase). Lucruri asemănătoare 
s-au petrecut și în județul Si
biu. In Capitală, numărul aces
tor accidente este în ultimele

• zile îngrijorător de mare. în a- 
. fara măsurilor ce se iau cu ca
racter general, sarcini deosebite

Silef.tr.evin celor cefs aii îrj supra- .'
• veghere joaca copiilor*  — părin

ților, cadrelor didactice. Proble
ma este foarte serioasă și 
buie privită ca atare.

De la sucursala județeană Ia
lomița a Băncii Naționale aflăm 
că in depozitele întreprinderii 
de legume și fructe Ialomița 
(centrul Fetești) sînt în curs de 
degradare 60 tone ceapă uscată. 
Această-cantitate a fost stocată 
în perioada optimă de desfacere. 
(Din dispoziția cui ?). Amintim 
că în același loc au degerat în 
iarna aceasta 24 tone cartofi (din 
110 cite au fost însilozate) și 6 
tone mere (din 40 cîte au fost în 
depozit). Procentul este destul de 
ridicat. Deci, există o tradiție 
„conservatoare" la cei ce lasă 
să se strice mărfuri mult ce
rute pe piață. Dacă ar intră în 
tradiție și recuperarea pagube
lor din buzunarele, celor vino- 
vați, lucrurile ar lua o direcție 
interesantă. Poate așa s-ar stoca 
și aceste obiceiuri costisitoare. 
Ar fi o idee. .

strămoși>

Doi cetățeni din Cluj săpau 
fundația pentru un stîlp de sus
ținere la rețeaua electrică. De
odată casmaiele au lovit obiecte 
de metal. Surpriză ! Erau obiecte 
de podoabă din aur, pe care 
specialiștii le-au apreciat ca da- 
tînd din perioada migrației po
poarelor —- în greutate de 495 
grame. Ulterior, cercetători ai 
Institutului de istorie și arheolo
gie (filiala din Cluj) au continuat 
săpăturile descoperind și alte 
obiecte de aur din aceeași epocă 
istorică, ornamentate cu pietre 
semiprețioase.

La uzina chimică „Valea Că
lugărească", secția IV-Ploiești, 

de vază într-una din 
Florea Aurel. Si ven- 
că tot era ' de pază 

și noaptea-i lungă, s-a a- 
pucat să descuie (el știe cum) 
casa de bani, de unde și-a însu
șit 10 000 lei. La terminarea ser
viciului, devine gentil: invitîn- 
du-și cîteva prietene, pornește 
în vizită pe la 'restaurantele din 
Ploiești, București și Sinaia. Si 
— țin-te, chiolhanI Ca măsură 
de precauție, și-a întrebat o 
companioană 
pre el, nu-l 
Femeia i-a răspuns că 
mină de om necinstit!“. Nu-i 

curind contra- 
de miliție...

Rubricd
Ștefan ZIDARIȚA 

Gheorghe DAVID 
sprijinul corespondenților 

„Scînteii"

PREGĂTIREA VIITORILOR
MESERIAȘI

a cooperativelor
meșteșugărești

9 9 W 9

Astăzi, unul din trei lucrători ai 
cooperației meșteșugărești este ab
solvent al școlii profesionale sau teh
nice ori a primit atestarea de mese
riaș prin ucenicie sau practică la 
locul de muncă. în acest cincinal, în 
întreaga țară vor fi pregătiți peste 
32 000 de meseriași în aproape 150 de 
specialități, ceea ce reprezintă mai 
mult de jumătate din numărul total 
al celor ce au fost pregătiți în toți 
ceilalți 17 ani anteriori. Se poate de
duce oare de aici că necesarul de 
cadre este în întregime acoperit, că 
toate unitățile sînt încadrate cu per- 

‘ sonal corespunzător, că avem destui 
meseriași 
pentru a 
lației ?

Fără a 
nute de sectorul cooperației nu se 
poate trece totuși peste faptul că 
există încă o penurie de cadre în 
unele meserii. Consecința firească : 
dificultăți și întîrzieri în obținerea 
unor servicii elementare, în efectua
rea unor lucrări de comandă. Bună
oară, pentru o pereche de 
sau un costum, ești nevoit 
tepți săptămîni și chiar luni 
alte lucrări, de cele mai 
tipuri, sînt refuzate din cauza per
sonalului insuficient, sau a slabei 
pregătiri a celui existent.

Dacă aceasta este situația acum, ne 
întrebăm cum se conturează preocu
parea de a asigura viitoarele cadre 
în perspectiva creșterii volumului 
serviciilor a căror gamă se lărgește 
și se diversifică '?

Ar fi de așteptat ca planurile de 
învățămînt ale cooperativelor, uniu- ■ 
nilor județene și al UCECOM — pla
nuri pe,baza cărora se pregătesc me
seriașii — să reflecte aceste per
spective. Ce rezultă înkă din analiza 
proiectului planului de școlarizare pe 
anul 1969/1970 ? Corelația-elite :ar tre
bui sa existe intre cerințele prezente 
și de viitor. între creșterile de vo
lum, pe de o parte, și creșterea pro
ductivității muncii pe meseriaș, a 
calității produselor, schimbările de 
structură ale prestațiilor etc., pe de 
altă parte, este în mică măsură rea
lizată. Astfel, la meseriile cu pregă
tire prin ucenicie la locul de muncă 
îmbinată cu pregătirea teoretică prin 
cursuri de scurtă durată (forma prin
cipală de învățămînt), sînt încă des
tule acele uniuni județene ale căror 
propuneri sînt minime : Bistrița-Nă- 
săud intenționează să pregătească 17 
tineri, Mehedinți — 20, Vîlcea — 28. 
Pentru meseria de lenjer ori pentru 
cea de dulgher în construcții gene
rale — meserii solicitate în întreaga 
țară — foarte multe uniuni nu fac 
nici o propunere. în meseriile de zi
dar, rosar, tencuitor. cifra totală a 
cadrelor propuse a fi pregătite este 
relativ mulțumitoare ; dar în spatele 
acesteia se ascunde lipsa de preocu
pare a unor uniuni județene ca Bu
zău, Olt, Suceava, Mehedinți, Con
stanța, care nu solicită nici un loc. 
Situația este similară și în cele 16 
meserii la care pregătirea se face 
prin ucenicie și cursuri teoretice cu 
durată de 2—3 luni anual. Astfel, ju
dețele Bistrița-Năsăud, Iași, Botoșani, 
Buzău, Gorj. Satu Mare, Harghita, 
Vîlcea, Tulcea nu solicită nici, un loc 
de tinichigiu ; județele Arad, Sălaj, 
Buzău, Satu Mare, Vaslui — în me
seria de taoițer, iar județele' Bacău, 
Harghita, Ialomița, Cluj, Iași — în 
meseria de instalator tehnic-sanitar 
și de gaze. Exemplele nu se reduc la 
acestea. Este un fapt de largă noto
rietate că desfacerea obiectelor de uz 
casnic cunoaște o curbă ascendentă. 
Totuși, șaote județe — printre care 
Tulcea. Vîlcea, Ilfov — se abțin să 
facă vreo propunere de școlarizare 
pentru electromecanici de specialita
te, mulțumindu-se cu efectivul ac
tual.

Am vizitat unul din județele noi — 
Sălajul. Cum stau lucrurile din punct 
de vedere al rețelei de servicii ? In 
orașul Zalău — reședința de județ, cu 
importante perspective de dezvoltare 
— se resimte nevoia acută a unor ate
liere de tapițerie, cojocărie, repara
ții diverse. în momentul de fată, 
pentru a-și curăța sau călca o pălă
rie, locuitorii orașului sînt nevoiți să 
se deplaseze pînă la Cluj, cale de 
87 kilometri. Unitățile existente, prin
tre care cele de radio și televizoa
re, croitorie bărbătească, încălță
minte de comandă, sînt solicitate cu 
mult peste capacitatea de care dis
pun, resimțindu-se puternic nevoia de 
meseriași. Ilustrează prevederile în 
domeniul pregătirii cadrelor intenția 
de a asigura într-un timp cît mai 
scurt meseriașii necesari ? După pă
rerea organelor locale ale cooperației 
meșteșugărești — s-ar părea că da, 
de vreme ce pentru a-și definitiva 
planurile au revenit de două ori a- 
supra propunerilor inițiale. Dar ce 
arată o analijă mai atentă ? Tocmai 
în meseriile care lipsesc sau sînt de
ficitare nu s-a prevăzut școlarizarea 
unui număr corespunzător de cadre. 
I-am întrebat pe tovarășii din con
ducerea uniunii județene și a coope
rativei „Meseșul" din Zalău, cum 
cred că vor face față obligațiilor ce 
le revin. Răspunsul pe care ni l-au 
dat, întemeiat pe credința că se vor 
„descurca" atestă o activitate lipsită 
de perspectivă, bazată pe soluții de 
moment, pe inerție, pe așteptarea ca 
alții — de la centru ori din alte ju
dețe — să le trimită, cînd vor avea 
nevoie, meseriași. Dezinteresul mer
ge atît de departe încît chiar inspec
torul cu probleme de învățămînt și 
personal al cooperativei „Meseșul" 
nu cunoștea măcar profilul secțiilor 
ce urmează să ființeze în noul com
plex de deservire din oraș, pentru 
a-i asigura efectivul de cadre.

Revenind la planul UCECOM, 
ne-am fi așteptat ca, cel puțin pen
tru școlile profesionale, propunerile 
să fie . mai bine repartizate între ju
dețe, dat fiind faptul că pentru 
această formă de pregătire coopera
tivele nu mai au obligații similare 
privind instruirea elevilor ca in ca
zul uceniciei la locul de muncă. Une
le uniuni, cum ar fi Timiș, Teleor
man, Cluj, Prahova, Mureș, au ce
reri ridicate ; altele însă, din păcate 
destul de numeroase, analizînd în 
insuficientă măsură nivelul solicită
rilor, nu fac același lucru. Astfel, 
județul Satu Mare propune doar un 
loc pentru o singură meserie — 
aceea de electrician în construcții și 
instalații industriale ; județul Mehe
dinți — un electrician auto și un op- 
tician-montor de ochelari ; județul

Bacău 2 electricieni auto și 3 lăcă
tuși mecanici auto-moto, deși ar fi 
fost firesc să facă propuneri dacă nu 
în toate, măcar în 5—6 din cele 8 
specialități din nomenclatoriil db 
școlarizare respectiv. Analizînd pro
punerile pe meserii, se constată că 
și pentru cele mai solicitate profile 
— lăcăluș-mecanic și lăcătuș auto- 
nioto, electrician în construcții și in
stalații electrice — pentru care, prin 
plan, s-au rezervat 2/3 din locuri, 
unele județe au manifestat rețineri 
cu totul de neînțeles.

Cei care poartă ‘răspunderea direc
tă a pregătirii meseriașilor, acțiune 
fără de care nu poate fi conceput 
însuși procesul de muncă al unită
ților, deservirea cetățenilor — sînt 
cooperativele. Dar conducerile aces
tora nu manifestă întotdeauna grija 
ce se cere față de asigurarea în 
perspectivă a brațelor de muncă ca
lificate. Modul în care s-au făcut pro
punerile pentru planul de învățămînt 
(prin natura sa, un plan de perspec
tivă) și situa.ția de cadre a unor pro
file de meseriași ne îndreptățesc să 
tragem această concluzie.

Cărui fapt i se datoresc toate aceste 
„goluri" ? Iată o altă întrebate Ia care 
am căutat să căpătăm răspuns tot la 
nivelul uniunilor județene. Cercetînd 
toate cele 40 de proțgcte de 
plan ale acestor uniuni se con
stată că, in numeroase cazuri, 
conducerile lor au tratat cu superfi
cialitate întocmirea și fundamentarea 
planului de școlarizare. Deși

UCECOM solicitase din partea 
fiecărui U.J.C.M. un memoriu justi
ficativ pentru proiectul de plan, u- 
niunile județene Bistrița-Năsaud și 
Botoșani, de exemplu, se eschivează 
de la sarcina primită și trimit doar 
o foaie cu cifre seci, lipsite de orice 
comentariu sau justificare. Și exem
plul nu se reduce doar la cele două 
județe. în această situație, UCECOM 

- se transformă practic într-o simplă 
mașină de adunat și centralizat date, 
fără a putea analiza și examina în 
profunzime cifrele înscrise în pro
iectele ce i-au fost înaintate. De 
altfel, și uniunile județene joacă în 
momentul de față un' rol de 
simplu intermediar între cooperativă 
și UCECOM. Practica actuală a ridi
cat la rang de principiu funda
mentarea planului la nivelul cen
tralei UCECOM numai _ pe baza 
unei simple însumări aritmetice a 
propunerilor uniunilor, urmată de 
discuții ale direcției personal-învă- 
țămînt cu direcțiile de specialitate, 
care nu pot cunoaște nici ele, în mod 
obiectiv, situația din fiecare județ . 
și oraș al țării, pe fiecare profil în 
parte.

Ce arată aceste defecțiuni în sta
bilirea necesarului de cadre, in. 
fundamentarea planului pregătirii 
viitoare ? Ele arată. în mod evident 
—' aproape în toate, județele si u- 
nitățile cooperației meșteșugărești — 
o insuficientă studiere a realității, 
a evoluției cererii de servicii și a 
structurii ei. a fenomenelor con
crete ale acestui sector de larg in
teres social. în fond, stabilirea ne
cesarului de cadre, pe structuri de 
profesii, trebuie să fie. în ultimă . 
instanță, corolarul evoluției viitoare 
a solicitărilor de servicii ale popu
lației. Deci, dincolo de aspectele 
pur organizatorice amintite în aceste 
însemnări., care tip — unele — de . 
discinlifia. unor' cadre din conduce*-  
rile uniunilor juddțene sau ale altor 
verigi ale cooperației, este vorba, 
în esență, tocmai de eforturile care 

A trebuie făcute pentru cunoașterea 
în profunzime a realităților, a vieții. 
Aceasta este., de altfel, pe cit so
cotim. direcția în . care ar trebui să 
se facă simțit rolul si sprijinul 
UCECOM: în. organizarea 
studii foarte bine documentate, 
să definească tocmai structura 
viciilor în funcție de nevoile 
zente și de perspectivă. Rolul 
planificare al unui organ central 
constă, în principal, în a elabora și a 
veghea la resoectarea unor principii 
general valabile, în lumina cerințe
lor de ansamblu și în concordanță cu 
orientarea de principiu a politicii e- 
conomice a statului.

Pregătirea cadrelor de meseriași 
este o problemă care interesează 
economia, întreaga populație a țării. 
Rezolvarea ei trebuie făcută pe baza 
unei concepții clare a înșiși factori
lor de conducere din cooperația meș
teșugărească, într-un cadru bine pre
cizat. Numai asigurînd necesarul de 
lucrători calificați în toate unitățile 
— sarcină pe care nici un alt for nu 
i-o va putea rezolva — acest sec
tor de mare utilitate, socială va fi în 
măsură să satisfacă cerințele cres- 
cînde de servicii ale populației.

POPASURI
,ZS//Z//ZS/ZS/ZZ/ZZZZZ/ZZZ/ZM

TURISTICE

Iubitorii de drumeție știu că orele petrecute în mijlocul naturii sînt reconfortante, creează bună dispoziție. Șl buna dispoziție sporește cînd poți dispune de serviciile u- nor agreabile' unități de popas, cu promptă deservire.Cei ce se îndreaptă spre Călărași, Ostrov sau spre Constanța pot face un plăcut popas la „Hanul din salcîmi", situat între Ștefănești și Leh- liu.Răcoros, mobilat cu gust — cu mese, scaune și lavițe din lemn de brad ars — cunoscutul ,,Han din salcîmi" al cooperației de consum constituie un punct de atracție pentru drumeții ce trec pe acolo. în ambianța salcîmilor acum în floare se poate lua masa în pădurea din jurul hanului, unde sînt plasate mese și scaune din trunchiuri de copac. Decorul e întregit de miresmele îmbietoare ale mîn- cărurilor tradiționale ce se servesc permanent. Toate bunătățile pot fi stropite cu vinuri renumite.Sînt și alte locuri pentru popas ale cooperației de consum, nu departe de Capitală.La 31 de kilometri de centrul orașului, spre Slobozia, este situat popasul Sinești. Condiții prielnice de recreere oferă, de asemenea, campingul, restaurantul și crama de la Săftica — km 22, spre Ploiești. Tot spre Ploiești, la km 35, funcționează braseria Snagov, și nu departe de a- ceasta, restaurantul cu camping de la Românești.

In pădurea Păulești, de lîngă Plo
iești, într-un cadru natural pito- 

. resc. este instalat acum renumitul 
popas „Codrul • Vlăsiei". Comparti
mentat în mai multe unități, cum 
sînt coliba „Morarului", a „Pesca
rului", a „Vînătorului" și a lui „Aii 
Pașa", popasul „Codrul Vlăsiei" o- 
feră vizitatorilor cîteva preparate 
cu veche tradiție culinară, între 
care cîmăciori și pastrama de

Din multitudinea' surprizelor pe care litoralul ni le rezervă în actualul sezon, dezvăluim doar una : căsuțele ospitaliere intrate în fondul turistic existent. Ele contribuie la diversificarea spațiilor de cazare. Realizate de Combinatul de industrializare a lemnului din Bacău, într-un stil arhitectonic specific litoralului, aceste căsuțe vor oferi oaspeților condiții bune de confort, cu instalații sanitare de apă caldă și rece.

in magazinele sătești decada

Copiii așteaptă cu emoție și cu nerăbdare ziua de 1 iunie, ziua lor. Pe lîngă alte bucurii ce le sînt destinate în .mod special — serbări, concursuri, plimbări etc. — este în tradiție ca de ziua lor copiii să primească „ceva" de la cei mari. Și acest „ceva" poate fi

Pleșcoi. Specialitatea unității: batal 
întreg la proțap, împănat cu usturoi 
și cipibru, ;,cu . ii)ămăliguță caldă. Se„', 
pot cornanda ,șț alte? preparate, cum , 
ar fi pui la ceaun cu mujdei și mă
măligă, pui la frigare, la care se 
pot adăuga țuică de Văleni și vinuri 
alese de Murfatlar, Odobești, Pan- 
ciu și Valea Călugărească etc. Ta
raful cu lăutari întregește ambianța 
generală de relaxare.

Amplasate într-un cadru adecvat, în vecinătatea unor restaurante, parcaje-auto, locuri de a- grement și distracții, ele pot răspunde cerințelor de confort ale celor aflați în concediu, asi- gurîndu-le o vacanță plăcută, reconfortantă.Combinatul de industrializare a lemnului, din Bacău este, specializat și în producția de căsuțe din prefabricate, în serie, destinate dotării unor complexe turistice, de odihnă și tratament.

o hăinuță sau o rochie mult dorită, o carte potrivită vîrstei, tin joc instructiv. Există o mare varietate de daruri-adecvate acestui prilej — totul este ca alegerea să fie bună, ca „surpriza" să-1 intereseze pe copil, să Se potrivească vîrstei, preferințelor sale, pe scurt: să-i prindă bine, să-i meargă la inimă.Un dar făcut la 1 iunie — ziua copiilor — nu este un dar obișnuit. Ziua aceasta, simbolică, conferă „surprizelor" ei un caracter aparte,'sărbătoresc. Nu numai pentru cei care primesc, dar și pentru cei care oferă cadouri de ziua copiilor. Șl, într-o astfel de zi, cei mari trebuie să fie la înălțime. Mjai aleș . cg bucuria co- piijdr psțe propria noastră bucurie, a celor mari, pentru a înlemni alegerea unui dar. util și' primit cu plăcere de copil, magazinele cooperației de consum s-au pregătit în mod special în cadrul decadei „Bucuria copiilor". Părinții, toți cei care vor să facă celor mici o plăcută surpriză, au la îndemînă posibilități dintre cele mai felurite. La magazinele . cooperației de consum se găsesc tot felul de articole pentru cadouri — rochițe, fuste, pantaloni, pulovere, costumașe, pantofiori .și săndăluțe.Au sosit, în aceste zile, printre altele, și multe jocuri și jucării, care, pot fi folosite în aer liber : triciclete, trotinete, cărucioare de plimbat păpușile, mingi, diverse unelte necesare micilor grădinari, precum șl binecunoscutele jocuri care stimulează imaginația constructorilor amatori de aero și navomodele. Fără îndoială, la fața locului, în magazine, oricine poate alege cadoul cel mai nimerit pentru sărbătoarea ce se apropie.
Pe cheiul Dîmbovi

ței m-a cuprins o sete 
sahariană. Am intrat 
într-o bodegă, așezată 
mai mult pe colț de 
stradă decît pe stra
dă, și am căutat o 
masă liberă. N-am gă
sit una chiar liberă, 
ci una ocupată de un 
personaj ce merită a- 
tenția dumneavoastră. 
Avea în față o litră 
de rom și un sifon. 
Mi-a permis să-i țin 
companie. Am coman
dat o bere. Ospătarul, 
ca să mă simt ca in
tr-o excursie peste ho
tare, mi-a adus o bere 
străină, rece însă. Pri
ma sticlă am băut-o 
aproape pe nerăsu
flate.,

— V-a fost tare se
te ! — constată perso
najul care bea rom. 
Locuiți în cartierul 
ăsta 7 Nu cred. Nu 
v-am văzut pe-aici. Eu 
sînt client... vechi. 
Sînt mezelar de mese
rie și lucrez la Între
prinderile pentru in
dustria bumbacului. 
Fac mezeluri.

— Dacă dumneata 
ești mezelar și faci 
mezeluri într-o între
prindere de prelucrat 
bumbac, atunci eu de 
ce să fiu mai prejos 
decît dumneata 7 Sint 
oțelar, prim-topitor la 
fabrica de șampanie 
„Zarea".

— Oțelar la o fabri
că de șampanie ? Faci 
oțel ?

— Dacă dumneata 
faci mezeluri la o în
treprindere de prelu
crat bumbac, de ce 
n-aș face și eu oțel la 
o fabrică de șampa
nie ?

— Ce legătură are 
oțelul cu șampania ?

' — Aceeași legătură 
pe care o are bumba
cul cu mezelurile. Tot 
atît de bine puteam să 
spun că sînt scafandru 
la furnalele din Hune
doara...

— îmi pare rău că 
te-am invitat la masă. 
Ești neserios. Păcat l

După figură pari cum
secade.

Și-a retras sticla cu 
rom mai de-oparte, s-a 
întors puțin în. scaun, 
a băut un păhărel, iar 
eu, mai comandînd o 
sticlă de bere, nu știu 
de ce m-am uitat în 
tavan, apoi în jur.

— Uite, domnule — 
îmi zice comeseanul la 
un moment dat — uite 
legitimația med. Scrie 
că lucrez la Industria

bumbacului ? Scrie (și 
scoate din sacoșă o 
rudă de salam, pe care 
scria: „Confecționat
la Industria bumbacu
lui"), Vezi ? Sînt sau 
nu sînt mezelar la In
dustria bumbacului ? 
Nici acum nu crezi T 
Ospătar I Adu-mi, te

de salam de Sibiu. 
L-am întrebat:

— Din ce l-ai făcut, 
domnule ?

— Din bumbac !... 
Si, mersi pentru jig
nire I

Și-a luat sacoșa, li
tra cu rom, păhăre
lul, șl s-a dus la altă

rog, o farfurie și un 
■cuțit.

După ce mi-a dat să 
gust din salamul con
fecționat la Industria 
bumbacului, m-a cer-

— Domnule, altădată 
să ai încredere în oa
meni. Salamul ăsta e 
făcut de mine, la In
dustria bumbacului.

Mezelul era grozav. 
Deși eram pe cheiul 
Dîmboviței, avea gust

masă, lăsîndu-mă pe 
ginduri. Am plătit be
rea și am plecat și eu, 
dar groaznic de neli
niștit. Chiar atît de 
ignorant nu mă cre
deam. Să nu știu 'eu 
că se fac mezeluri din 
bumbac ? Am dat te
lefoane la toți specia
liștii șl cercetătorii 
care se ocupă de ali
mente sintetice. Un 
savant, deranjat de 
mine in miez de noap-

te, mi-a zis la telefon •
— Dumneata trebuie 

că ești beat. Nu se fac 
uneori mezeluri 
lumea din carne 
carne, 
bumbac ? Culcă-te !

M-am culcat și, a 
doua zi, m-am dus la 
întreprinderile de in
dustrie a bumbacului. 
Un tovarăș din condu
cere m-a întrebat cu 
ce-mi poate fi de fo
los.

— Am niște musafiri. 
Dacă ați fi • drăguț 
să-mi dați, contra cost, 
prin virament, niște...

— Ce dorifi? To
bă, caltaboși, salam, 
șuncă de Praga ?...

— Din toate cite un 
kilogram. Mi-ar mai 
trebui o ladă cu sifoa- 
ne. Aveți și fabrică de 
sifoane ?

— încă nu, poate 
mai tirziu.

— Atunci, niște be
re. Ați făcut o fabrică 
de bere ?

— O avem în pers
pectivă. Cînd va fi 
gata, vă servim. Alt
ceva 7

— Ca prelucrători 
de bumbac, trebuie că 
ați pus și viță de vie. 
Poate îmi dați o dami
geana de Murfatlar.

— E tot în perspec
tivă. Altceva 7

— Rădăcinoase.
— La anu’. Venițî la 

anu’ și vă servim.
— Măsline, smochi

ne, lămîi, portocale ori 
barem banane 7

— Regretăm. Peste 
cîțiva ani s-ar putea 
să găsiți. In planul 
nostru de activitate o 
să avem' în vedere să 
facem de toate. Deo
camdată, ne-am stabi
lit numai la tobă, sa
lam...

— Din bumbac ?
— Ei și dumneata l 

Știința n-a ajuns pînă 
acolo... Din carne (a- 
vem repartiție !}. Ni 
s-au alocat niște fon
duri de aproape o ju
mătate de milion. Am 
adus utilaje pînă acum 
în valoare de 262 576 
de lei și am început să 
fabricăm mezeluri.

— Fabricile de me
zeluri vor prelucra și 
ele... bumbac ?

— Asta nu mai știm. 
Dar noi avem apro
bare să facem meze
luri. Si aprobarea-i de 
la minister...

— Dacă veți ■ primi 
să faceți, pe lîngă me
zeluri, și produse lac-

tate, și șireturi de 
pantofi „macco", și 
cahle de teracotă, și 
burlane pentru sobele 
„Vesta" și, doamne fe
rește, 
două brațe, cînd vă 
veți mai ocupa de pre
lucrarea..'. bumbacu
lui ?

— In timpul liber. 
îngrijorat de situa

ția arătată mai sus, 
m-am dus la Direcția 
generală de control și 
revizie din Ministerul 
de Finanțe. Aici, cum 
am deschis gura, cum 
mi-au pus în față a- 
ceastă adresă pe care 
o reproducem ' inte
gral :

Ministerul Finanțelor 
Direcția Generală de Control șl 

Revizie
l

Vă trimitem alăturat sesizarea operativă 
nr. 4/1969 privind înființarea ilegală a unei 
secții de preparate din carne de către între
prinderile pentru industria de bumbac din 
București.

Menționăm că pentru evitarea angajării 
~șl efectuării de cheltuieli neraționale, Direc

ția noastră a emis actul de suspendare nr. 
1/20 III 1969, din care vă trimitem alăturat 2 
exemplare, împreună cu 2 exemplare din 
nota de constatare nr. 671/18 III 1969, cu ru
gămintea ca un exemplar din acestea să fie 
remise organului tutelar în conformitate cu 
prevederile Decretului 840/1964".

De unde reiese că 
mezelurile încă nu se 
fac din bumbac și, 
totodată, de unde mi 
se conturează ideea 
că nu ne vom putea

duce la Indus
tria bumbacului nici 
măcar în viitorul în
depărtat să cumpă
răm de doi lei... 
țellnă.

x
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Șl SECURITATEA

de reușită trebuie să se desfășoare o intensă activitate politică și diplomatică în. direcția netezirii drumului spre îmbunătățirea climatului pe continent. Noi nu plecăm de la premisa că ideile și problemele cuprinse în Apelul semnat la Consfătuirea de la Budapesta epuizează toate modalitățile și posibilitățile menite să faciliteze a- tingerea țelului securității europene. Ar fi deosebit de util ca fiecare țară să-și aducă o contribuție proprie la elaborarea celor mai a- decvate căi de realizare a acestui deziderat, formulînd în acest scop propuneri și sugestii constructive, în hotărîrea pe care au adoptat-o recent cu privire la aprobarea Apelului statelor participante la Tratatul de la Varșovia către toate statele europene, Consiliul de Stat și guvernul Republicii Socialiste România au arătat că sînt gata să examineze cu toată atenția sugestiile altor state din Europa cu privire la organizarea conferinței, să discute și impedimentele care pot apărea în calea realizării acestei idei, subliniind că sîntem receptivi față de orice propuneri îndreptate spre înfăptuirea securității și colaborării pe continent. Esențial este să se adopte o atitudine constructivă în această direcție, ca statele europene să vină unele în întîmpinarea altora, să manifeste o maximă receptivitate față de inițiativele, de punctele de vedere favorabile păcii și destinderii, indiferent din partea cui ar veni ele ; totodată este necesar să fie inițiate noi și noi acțiuni care să ralieze forțe tot mai ample la efortul pentru dezvoltarea multilaterală a cooperării între statele europene, fără deosebire de orîn- duire socială.
Dezvoltarea relațiilor de colabo

rare între state, indiferent de orîn- 
duirea lor socială, este calea esen
țială pentru înfăptuirea securității 
europene. Prea multă vreme relațiile dintre țările europene au fost umbrite de neîncredere și sușpi- ciune ; a sbsit'ltimpur'că'aprfeheh- ' siunile și nesiguranța să fie treptat înlăturate, ca relațiile dintre state să fie clădite pe temelii noi, sănătoase. După părerea partidului și Statului nostru, această bază o oferă numai recunoașterea deplină și respectarea strictă a drepturilor fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a urma calea de dezvoltare pe care o consideră corespunzătoare voinței și intereselor sale, respectarea egalității în drepturi, independenței și suveranității statelor, a avantajului . reciproc. Promovarea neabătută a acestor principii — subliniate și. în Apelul statelor participante la Tratatul de la Varșovia — reprezintă premisa fundamentală a unei conviețuiri pașnice a națiunilor și a colaborării rodnice între ele, a consolidării păcii.Viața a arătat că legăturile și contactele directe dintre factorii de răspundere ai țărilor europene au o importanță deosebită pentru mai buna cunoaștere reciprocă a punctelor de vedere și a pozițiilor, pentru examinarea aprofundată a problemelor bilaterale și . generale ale situației internaționale, pentru crearea condițiilor unei tot largi și fructuoase colaborări tre statele de. pe continentul tru.în abordarea eficientă a securității europene- și păcii pe continent este să se pornească de 

în considerare și recu- 
realităților, statorni- 

de-al doilea

mai în- nos-pro-

rîndul popoarelor europene, ca și al opiniei publice mondiale. în momentul de față, cînd largi cercuri ale opiniei publice se pronunță împotriva prelungirii pactului nord-atlantic, reînnoirea acestor declarații în Apelul de la Budapesta întîmpină aprobare și satisfacție în rîndurile popoarelor, ■în lupta pentru crearea unui sistem de securitate europeană, un obiectiv de cea mai mare importanță, pentru care țările socialiste s-au angajat să militeze și în Declarația de la București, este 
lichidarea bazelor militare străine, 
retragerea tuturor trupelor de pe 
teritoriile altor state în limitele 
frontierelor lor naționale. Opinia publică se pronunță tot mai hotărî t împotriva oricăror manifestări cu caracter militar, menite să intimideze popoarele, a oricăror demonstrații de forță care înveninează atmosfera politică internațională.Considerăm, de asemenea, că, în condițiile de azi, problema dezar
mării trebuie să stea mai mult în atenția țărilor, a tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste. Omenirea este profund preocupată de înlăturarea pericolului unui război termonuclear ; este știut că singura cale radicală pentru evitarea acestui pericol o constituie dezarmarea atomică, lichidarea stocurilor de arme nucleare existente, interzicerea folosirii și producerii lor. A- doptarea Tratatului de neprolife- rare a armelor nucleare este un pas în. această direcție. El trebuie însă continuat prin noi măsuri concrete, practice, pe linia dezarmării nucleare, care să ducă la reducerea continuă a pericolului atomic. O importanță deosebită pentru pacea și securitatea popoarelor ar avea crearea de zone denucleari- zate.România, celelalte țări socialiste din Balcani au considerat și consideră că sînt necesare eforturi susținute pentru realizarea colaborării și înțelegerii între toate statele din această zonă europeaftă. Interesele popoarelor din Balcani reclamă imperios normalizarea relațiilor și îiri- bunătățirea atmosferei politice în această parte a continentului nostru. Experiența trecutului a arătat ce grave prejudicii au adus a,ces- tor popoare diferendele și conflictele dintre ele. Transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, a colaborării și a bunei vecinătăți ar fi în interesul tuturor popoarelor din această regiune, ar servi cauzei păcii și progresului. Asigurarea unei atmosfere de colaborare pașnică în Balcani constituie o parte inseparabilă a luptei pentru securitate în Europa și în lume — și de aceea este de datoria tuturor țărilor balcanice să întreprindă inițiative și acțiuni îndreptate șpre însănătoșirea climatului din această zonă, spre dezvoltarea unor raporturi întemeiate pe încredere și respect mutual.Acționînd cu consecvență și în mod practic în asemenea direcții, forțele păcii și progresului, și în primul rînd țările socialiste, pot împiedica escaladarea încordării pe care o preconizează cercurile reacționare, imperialiste, pot imprima un curs pozitiv, spre pace și securitate pe continentul nostru'. Politicii zăngănitului de arme — care a adus omenirii atitea daune și care în cele din urmă s-a dovedit falimentară — trebuie să-i opunem o politică rațională, constructivă, orientată ferm spre continuarea procesului de destindere.
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Noi tipun 
de mașini

blemelor Întărirea esențial lă luarea 
noașterea 
cite după cel 
război mondial, a inviolabilității frontierelor existente, inclusiv a 
graniței Oder-Neisse, precum ți a 
frontierelor dintre R.D.G. și R.F.G. Acționînd în această direcție, trebuie să avem în vedere crearea u- nei asemenea atmosfere, în care fiecare popor să aibă deplina, certitudine a securității sale, siguranța intangihilității granițelor, a integrității teritoriale, șă se simtă la adăpostul oricăror primejdii de a- gresiune.O cerință importantă a îmbunătățirii climatului politic european și a extinderii cooperării pe continent este recunoașterea existenței 
celor două state germane ■ —- Re
publica Democrată Germană, stat 
socialist, și Republica Federală a 
Germaniei — ți dezvoltarea unor 
relații normale cu acestea, în ve
derea participării lor la rezolva
rea tuturor problemelor euro
pene.

O măsură radicală pentru înlăturarea surselor de încordare și pentru întărirea păcii și securității europene o constituie lichidarea 
blocurilor militare. în repetate rîn- duri, partidele și guvernele țărilor socialiste, subliniind că divizarea lumii în blocuri militare opuse este în contradicție cu tendințele dezvoltării sănătoase <a vieții internaționale și reprezintă un anacronism, o piedică în calea colaborării între state, au afirmat că sînt gata să treacă, concomitent cu lichidarea alianței nord-atlantice, la desființarea Tratatului de la Varșovia. Este cunoscut că aceste declarații s-au bucurat de un puternic răsunet în

■ Lupta pentru pace, pentru securitate și destindere în viața internațională este una din misiunile sacre ale socialismului, ale tuturor cornunișților, care au înalta îndatorire de a milita ou perseverență pentru a face să precumpănească în viață internațională linia spre destindere, spre reducerea încordării și a pericolelor de război, spre întărirea securității. Acționînd astfel, ele își vor spori prestigiul și autoritatea în ochii popoarelor, vor contribui la creșterea Influenței ideilor socialismului în lume.Pentru poporul român, care a cunoscut din plin urgia celor două războaie mondiale, problema securității europene este o problemă vitală, de interes fundamental; în soluționarea corespunzătoare a a- cestei probleme, poporul nostru vede o condiție de bază a desfășurării muncii sale pașnice, consacrate desăvîrșirii construcției socialiste și creării condițiilor pentru construirea comunismului. De a- ceea, înfăptuirea securității europe
ne reprezintă o preocupare majoră, 
constantă, a Partidului Comunist 
Român și a guvernului Republicii 
Socialiste România, ferm hotărite 
de a milita, împreună cu celelalte 
țări socialiste, cu toate forțele 
înaintate, pentru realizarea acestui 
important obiectiv al păcii și pro
gresului.Cu convingerea că își îndeplinește una din înaltele îndatoriri internaționale ce îi revine atît ca stat socialist, cît și ca țară europeană, România și-a adus și își a-

duce, cu consecvență contribuția la întărirea păcii și securității pe continentul nostru, intensificînd relațiile sale cu celelalte state europene, manifestînd în permanență inițiativă, atitudine constructivă, în vederea dezvoltării colaborării inter-europene, corespunzător intereselor păcii și socialismului,în centrul activității desfășurate de partidul și statul nostru pe plan internațional stau prietenia, alianța și colaborarea cu toate țările socialiste. Partidul și statul nostru consideră ca un element esențial al politicii lor externe dezvoltarea continuă a relațiilor de colaborare și cooperare, în economie, știință, tehnică, cultură, cu toate țările socialiste, lărgirea schimburilor de experiență cu aceste țări, intensificarea întrajutorării lor ^reciproce, întărirea solidarității tovărășești.întreaga evoluție a situației internaționale, desfășurarea luptei pentru promovarea securității și păcii pe continentul nostru și în lume impun mai mult ca oricînd refacerea și întărirea unității țărilor socialiste ; numai prin unitate, sistemul^ mondial socialist va. putea arunca în balanța luptei internaționale forța și superioritatea .sa materială, politică și morală, reușind să determine desfășurarea cursului evenimentelor în concordanță. cu interesele și năzuințele popoarelor. Pătruns de înalta responsabilitate ce-i revine ca detașament al mișcării comuniste și muncitorești internaționale, Partidul Comunist Român își aduce și este hotărît să-și aducă și în viitor contribuția activă l.a unitatea și coeziunea^ țărilor socialiste, a întregii mișcări comuniste internaționale.Totodată, acționînd in spiritul coexistenței pașnice, România desfășoară o intensă activitate pe linia dezvoltării relațiilor de. colaborare — în domeniul economic, politic, cultural, tehnico-științific — cu toate statele, indiferent de orîn- duirea social-politică. Acestui scop îi sînt consacrate numeroase schimburi de vizite, contacte politice și diplomatice, tratative între reprezentanții țărilor noastre și numeroase alte țări din Europa"și de pe celelalte continente. în cadrul acestor contacte și întîlniri. sînt abordate atît' probleme de interes comun, bilateral, cît și probleme ale vieții internaționale actuale care ne dau putința de a face schimburi utile de păreri, de a ne cunoaște mai bine pozițiile, de a conlucra în spiritul stimei și încrederii reciproce, pentru cauza păcii și securității. în ultima perioadă, România a încheiat un mare număr de acorduri economice, comerciale, culturale, de schimburi tehnico-științifice, turistice, sportive cu statele europene și cu numeroase țări ale lumii, care constituie un cadru propice pentru dezvoltarea legăturilor reciproc a- yantajoase. Amploarea relațiilor internaționale pe care le are astăzi Republica Socialistă România constituie o vie expresie a eforturilor constructive ale poporului român, a dorinței.sale de a dezvolta buna înțelegere, prietenia și colaborarea cu toate popoarele.România desfășoară o vie activitate în cadrul a numeroase organisme internaționale, militînd pentru creșterea rolului acestora în asigurarea respectării dreptului internațional al normelor de relații între state, în dezvoltarea colaborării dintre țări și popoare, în consolidarea păcii. Este cunoscută rezoluția O.N.U. adoptată în 1965, din inițiativa României, cu privire la acțiunile pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor între statele europene cu orînduiri diferite. România se pronunță pentru realizarea universalității O.N.U., pentru sporirea contribuției acesteia la respectarea legalității internaționale, pentru promovarea largă a colaborării și cooperării între state.
Poporal român este animat de 

convingerea că astăzi, mai mult ca 
oricînd, există condiții pentru ca 
forțele democratfee și progresiste 
— acționînd unite — să imprime 
vieții internaționale un curs ho
tărît spre destindere, spre întări
rea securității popoarelor.Răspunzînd înaltelor lor îndatoriri față de poporul român, față de mișcarea comunistă și muncitorească mondială, față de cauza socialismului și păcii. Partidul Comunist Român, guvernul Republicii Socialiste România vor acționa cu toată energia și fermitatea pentru victoria luptei antiimperialiste mondiale, pentru instaurarea unui climat de încredere și colaborare în Europa și în întreaga lume, pentru destindere internațională și coexistență pașnică între popoare. Ca semnatară a Declarației de la București din 1966 și a Apelului de la Budapesta, țara noastră va face totul, și în viitor, pentru a-și aduce întreaga contribuție Ia asigurarea unui climat de pace și securitate in Europa și în lume, își va consacra eforturile promovării susținute a colaborării și cooperării internaționale, în interesul civilizației mondiale, al progresului tuturor popoarelor și întregii umanități.

în primele patru luni ale anu
lui, industria noastră construc
toare de mașini a introdus în 
fabricație aproape 40 de produse 
noi. între acestea se remarcă 
mașinile de frezat universală și 
verticală cu comandă secvențio- 
nală, prezentînd un grad înalt 
de automatizare, și strungul Ca
rusel cu traversă fixă, care are 
ciclul de lucru complet automa
tizat. Un alt produs important 
introdus în fabricație în aceas
tă perioadă este vagonul auto- 
descărcător pentru transportat 
piatră, realizat la Uzina de va
goane din Arad.

Alte numeroase produse ale 
industriei noastre constructoare 
de mașini se află în curs de asi
milare, multe dintre ele avînd 
un grad înalt de tehnici
tate. Combina autopropulsată 
pentru cereale, de exemplu, 
care va fi realizată la Uzinele 
„Semănătoarea" din Capitală, 
va permite înlocuirea a trei 
combine tractate tip C-l, avînd 
un indice de pierdere a boabe
lor foarte mic și un coeficient 
ridicat de siguranță în exploa-

noii mine 
de cărbuni

Au intrat în ultima fază lu
crările de construcție a minei 
de cărbuni de la Mesteacăn. 
Intre altele, s-au terminat ope- 

, rațiile de săpare, betonare și de 
instalare a liniilor ferate de 
transport la galeria principală 
de coastă, în lungime de 1,5 km, 
din care s-au format alte 'ga
lerii și planuri înclinate spre 
zăcămînt. O dată cu executarea 
lucrărilor subterane, care au 
ajuns pînă în zonele producti
ve, s-au scos la suprafață, de 
la începutul anului și pînă a- 
cum, și peste 4 500 tone de căr
bune energetiâ. Totodată, 
află intr-un stadiu 
construcția unei statii 
pentru sortarea a 1000 
cărbune pe zi, la care 
nat uri' mare; yolum de betoane 

’ și' s-au montat primele două”-a-- 
limentatoare cu braț. Darea în 
exploatare a acestei mine 
duce la dublarea producției de 
cărbune a întreprinderii mi
niere Tebea. Cărbunele extras 
aici este destinat centralei ter
moelectrice de 800 megawați de 
la Deva, care urmează să intre 
anul acesta partial în . func
țiune.

se 
înaintat 
speciale 
tone de 
s-a tur-

va

(Agerpres)

Lucrări de amenajare a terenului pentru irigații la cooperativa agricc

TIMPUL DE LUCRU ESTE O
A AVUȚIEI GENERAI

Cît timp lucrați efectiv?
5

Este de la sine înțeles că absențele nemotivate șî învoirile în timpul 
programului de lucru nu epuizează nicî pe departe sursele risipei de 
timp din unele întreprinderi industriale. Sau, altfel spus, disciplina în 
muncă presupune nu numai a veni zi de zi punctual la lucru. Aceasta 
este numai o condiție primară, cadrul cronologio al întăririi disciplinei 
în muncă. De aceea, în continuarea investigațiilor noastre, întreprinse 
în legătură cu fisurile prin caro se scurge timpul productiv al unor în
treprinderi, am urmărit cum se comportă muncitorul, tehnicianul șl in
ginerul care s-au prezentat Ia program, cînd încep și termină lucrul, 
dacă folosesc complet șl productiv timpul de muncă.

Ora 6 șî 25 de minute. La poarta 
uzinei „Autobuzul" din Capitală era 
mare aglomerație. „Peste cinci mi
nute începe programul", ne explică 
portarul. Am însoțit, la această oră 
matinală, muncitorii prin diferite 
secții de fabricație. Vizita noastră a 
surprins pe cîțiva maiștri și teh
nicieni. Ne-am făcut cunoscută iden
titatea și am anunțat scopul vizitei. 
Am pornit de'la secția montaj-final, 
în ordinea inversă a fluxului de fa? 
bricație. Pentru început am urmărit 
cînd începe efectiv lucrul. '

La ora 6 și 40 de minute, în secția 
montaj final muncitorii stăteau li
niștiți de vorbă. După 10 minute de la 
ora de începere a programului, ni- . 
meni nu lucra. Linia de montaj aș
tepta „înțepenită", așa cum a rămas 
din schimbul anterior, 
să avem mai tîrziu ce lucra' 
spunea cu amărăciune . „ 
N’iculescu, șeful secției. La ora 6 și 
45 de minute am trecut prin secția 
de prelucrări mecanice : 5 muncitori 
s-au apucat efectiv de lucru. Cei
lalți, cîteva zeci, discutau sau aștep
tau lîngă mașină să vină maistrul să 
le dea de lucru sau pur și simplu 
priveau Ia oamenii care adunau spâ
nul din jurul strungurilor. Deci, 15 
minute pierdute efectiv. După alte 5 
minute am trecut prin sectorul me
canicului. ..șef, unde nimeni nu în
cepuse lucrul și am ajuns la secția 
de coristrucții șasiuri și caroserii. 
Aici, la ora 6 și 55 de minute, așa' 
cum a rezultat din sondajul făcut, 
numai o treime din muncitori în
cepuseră munca. Mulți, foarte mulți 
se plimbau, discutau sau citeau zia
rul. Cînd ia difuzorul din atelierul 
de sculărie s-a anunțat ora 7 și 15 
minute, doar doi muncitori lucrau, 
iar ceilalți, adunați în cîteva grupuri, 
discutau aprins ultimele evenimente 
sportive. La ora 8 ne aflam din nou 
în secția de finisaj final. Nici .de

„Bine ar fi 
i“ — ne 

ing. Victor

al uzinei metalurgice

Poziții noi 
în catalogul de produse

data aceasta n-am putut nota nimic 
despre activitatea desfășurată timp 
de o oră și jumătate de la începerea 
programului.

După încheierea acestui raid prin 
secțiile de fabricație ale „Autobuzu
lui" nu ne venea să credem că ne 
aflăm într-o întreprindere în care 
există obligația . elementară a în
ceperii lucrului la ora stabilită prin 
program. Am observat că unii mun
citori și tehnicieni procedează aici 
după cum cred, în funcție de buna 
sau proasta lor dispoziție. N-am 
înțeles cum . într-o întreprindere 
poate să existe atîta indiferen
ță din partea anumitor șalariați, 
a conducătorilor de secții, a maiștri
lor față de normele elementare ale 
disciplinei muncii. Or, o jumătate de 
oră pierdută echivalează cu nereali- 
zarea a 6—7 la sută din producția pe 
un schimb.

Cum se explică această slabă 
activitate la începerea programu
lui de lucru 7 Cunosc oare con
ducerea întreprinderii, comitetul de 
partid și sindicatul adevăratele 
proporții și implicații ale lîncezelil 
ce caracterizează primele zeci de 
minute ale programului din schimbul 
I al unei zile ?

Ne-am notat, mai întîi, cîteva pă
reri ale unor muncitori — sugestive 
pentru a releva și califica neajun
surile care stăruie în domeniul or-, 
ganizăril muncii, programării fabri
cației, îndrumării și supravegherii 
lucrului, ritmicității producției. „Așa 
aștept în fiecare zi, pentru că 
n-am loc la mașina de sudat 
prin l puncte. Sînt puține mașini 
și treabă e destulă!" (Gheorghe 
Tăbărană — muncitor). „Stăm 
să vina șeful să ne dea de 
lucru" (Ștefan Iacob, Gheorghe Mutu 
și Gh. Bahici — muncitori). ,,Ce nu 
facem acum, facem după masă. Mai 
stăm o leacă și citim ziarul. Deocam
dată, însă, n-avem ce lucra, deoarece 
trebuie să ne pregătească locul de 
muncă lăcătușul Corbu“ (Gabriel 
Palu și Gheorghe Piț — sudori). 
„Așa e la fiecare început de lună.

' ' montaj.

Ce au însemnat ultimii cinci ani de activitate pentru Uzina metalurgică din Iași ?O dată cu atingerea și depășirea parametrilor proiectați ai sectorului de țevi și rentabilizarea tuturor produselor, menționăm execuția, pînă în prezent, a 550 de tipodimensiuni de țevi sudate, într-o gamă cuprinsă între 10 mm și peste 114 mm, cu profile de diferite forme geometrice, formate la rece, prin îndoire, din benzi de oțel.Uzina livrează zil-

din lașinic cite 500 tone de produse. •Desprindem din catalogul de produse al uzinei ieșene cîteva sortimente: țevi sudate pentru instalații, cu dianîfetrul între 3/8 și 4 țoii; țevi sudate pentru construcții cu diametrul sub 114,5 mm; țevi sudate pătrate și dreptunghiulare cu suma laturilor mai mică de 220 mm; țevi sudate trase la rece în precizie obișnuită și înaltă, cu diametrul între 12 și 60 mm ; tuburi de protecție etanșe, tip

P.E.L., pentru instalații electrice; profile cu pereți subțiri, de uz general, speciale și pentru tîmplârie metalică.Anul acesta, în nomenclatorul produselor executate la Iași s-au adăugat poziții noi, între care elementele tipizate de tîmplărie metalică. Este vorba de ferestre metalice sudate, într-o gamă ce va depăși 100 de forme și dimensiuni, uși metalice și alte elemente de construcții metalice.

Nu se prea muncește la
Uitați, e ora 8 și azi n-am făcut ni
mic. (Gheorghe Dobre, șef de bri- 
gad&,

Cffpărere au unii oameni cu munci 
de răspundere în uzină ? Tov. ing. 
Gheorghe Pițulescu, directorul teh
nic, ne-a asigurat că s-au dat indica
ții șefilor de secții să fie mai atențl 
la începerea efectivă a lucrului. A- 
poi, mulțumindu-ne pentru prezen
tarea concluziilor acestui prim son
daj, ne-a spus că se vor lua toate 
măsurile cuvenite pentru lichidarea 
acestor nereguli. „Noi nu permitem 
discuțiile în grup. în timpul produc
ției, aprecia tov. ing. Florea Fistic, 
sculerul șef al uzinei. Ați făcut acest 
sondaj într-o conjunctură specială, 
în sensul că toți maiștrii și inginerii 
erau într-o ședință. Aspectele pe care 
Je-ați întîlnit o să le analizăm și 
vom lua cu siguranță măsuri" (Cu
rioasă și „originală" concepție de a 
soluționa problema evitării pierderi
lor de timp; unii muncitori nu 
aveau ce lucra, iar factorii de con
ducere din uzină — dis-de-dimineață 
— stăteau într-o ședință). Asigurări 
ne-a dat și inginerul șef de 
concepție, tov. Constantin Deaconu, 
că sesizările vor fi prelucrate și, 
acolo unde va fi cazul, se v<?r 
măsuri. Mult mai categorici 
mai realiști, tovarășii Dessefî 
beriu și Mihai Moza, șefi 
ateliere în cadrul sectorului 
concepție (unde la ora 8 și 10 
nute nu lucrau nici o treime 
șalariați), ne-au spus că este regre
tabil că asemenea situații se repetă

șî că nu se iau măsuri drastice do 
sancționare a celor vinovați, cu toate 
că conducerea uzinei cunoaște aceste 
acte de indisciplină în muncă.

Fapt 
starea 
căreia 
ceastă 
lumea 
nea abateri de la program, toți pro
mit că se vor lua măsuri energice 
menite să lichideze aceste anomalii 
în folosirea timpului de lucru. Am 
reținut, totodată, din discuții, că a- 
semenea măsuri s-au mai preconizat, 
dar ele au fost. uitata în sertarele 
conducerii uzinei.

Cum a reacționat tov. Ion Nenciu, 
secretarul comitetului de partid din 
uzină ? Ne-a spus : „Niște aspecte 
izolate, pe care le-ați găsit în 2—3 
ore, nu pot fi considerate caracteris
tice. Ceea ce s-a întîmplat azi dimi
neață nu este ceva obișnuit. Așa că 
faceți întîi o analiză serioasă și pe 
urmă să discutăm. S-a acționat in 
permanență pentru întărirea disci
plinei și am obținut rezultate bune. 
Timp de o lună și jumătate, o bri
gadă a comitetului municipal de par
tid a făcut o analiză temeinică a 
disciplinei și folosirii timpului de 
lucru. Deci există o preocupare în 
acest sens. Ceea ce ați sesizat nu 
este ceva semnificativ".

Ce am putut înțelege din această 
replică, total neașteptată, din partea 
secretarului comitetului de partid T 
Ori tovarășul Nenciu nu cunoaște 
adevărata stare de lucruri din uzină, 
ceea ce este greu de crezut pentru 
un secretar al unui comitet de par
tid, ori caută să mușamalizeze a- 
devărata situație, ceea ce este total 
greșit. Doar în Hotărîrea C.C. al 
P.C.R. șl a Consiliului de Miniștri 
privind reglementarea programului 
de lucru și întărirea disciplinei în' 
muncă se subliniază clar : „organele 
și organizațiile de partid se vor pre
ocupa îndeaproape de modul în care 
se .duc la îndeplinire în întreprinderi 
sarcinile trasate cu privire la întări
rea disciplinei în muncă, menite să 
asigure folosirea completă a timpului 
de lucru, vor controla cu maximum 
de exigență și fermitate respectarea 
prevederilor acestei hotărîri".

Iată, tovarășe secretar, și alte argu
mente care infirmă punctul dv. de 
vedere. Cu 10—15 minute înainte de 
ora 10 — pauza de masă — lucrul a 
încetat efectiv în toate secțiile de 
fabricație, „evidențiindu-se“ sectoa
rele construcții, caroserii, montaj și 
atelierul mecanicului-șef. De ce cu 
10—15 minute mal devreme ? După 
pauza de masă au trebuit să treacă 
alte 15—20 de minute ca lucrul să 
înceapă efectiv în toată fabrica. Dar 
lucrurile se petrec astfel nu numai 
în primul schimb. Noaptea, cu o oră 
și jumătate înainte de închiderea 
schimbului II, 15—20 de muncitori 
stăteau la poarta întreprinderii, gata 
de plecare. Cu toate că lucrul în 
schimbu! II se termină la ora 23.00, 
cu o oră înainte am găsit lucrînd 
doăr 9 muncitori (din 73) la secția 
mecanică, 2 (din 28) la secția montaj, 
4 (din 18)la sculărie.

Aceste cifre sînt, poate, suficient» 
pentru ca secretarul comitetului de 
partid, conducerea întreprinderii să 
acționeze în vederea folosirii corn-, 
plete și productive a timpului de lu
cru, întăririi disciplinei din uzină. 
Risipa de timp la „Autobuzul" este 
mult prea mare pentru a mai putea 
fi tolerată. Soluția ? O normare rigu
roasă a muncii pe fiecare atelier și 
loc de muncă, precizarea strictă și 
din timp a sarcinilor de producție pe 
fiecare salariat, otganizarea judi
cioasă a fluxurilor tehnologice și a- 
provizionarea ritmică a locurilor de 
muncă, în vederea desfășurării nor
male, neîntrerupte a producției, creș
terea răspunderii directe a maistru
lui si muncitorului pentru disciplina 
în producție, întărirea muncii de e- 
ducație a cadrelor, S> . 
pot fi aplicate, dar se 
s-a dovedit a fi 
puternică decît h< 
materializa în pract

este că nimeni nu a negat 
de indisciplină sub auspiciile 
începe ziua de lucru la a- 
uzină bucureșteană. Toată 

recunoaște că există aseme-

(Urmare din pag. I)
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dar acum plantele pe cele 530 ha s-au 
dezvoltat și se impune executarea 
celei de-a doua prașile și a răritului. 
Și în unele cooperative agricole din 
județul Satu Mare se lucrează în
ritm necorespunzător la prășit. In 
timp ce în cele din Vetiș, Oard, Că- 
rășeu sau Halmeu. de exemplu, s-a 
reușit să se execute, pînă acum, 
prașila manuală pe sute de hectare 
cu porumb și sfeclă de zahăr, în al
tele ca Medișa, Bercu, Mărtinești 
s-au realizat abia 10—20 hectare. In 
schimb, la Beltiug, Boghiș și Hrip 
nici nu au început măcar prășitul 
sfeclei de zahăr, iar în cele din Ar- 
dud, Porumbești și Ser nu au fost 
prășite decît suprafețe foarte mici 
din cele cultivate cu porumb. Dacă 
specialiștii Direcției agricole jude
țene și conducerea Uniunii județene 
a cooperativelor agricole Satu Mare 
ar citi mai. atent ultima situație ope
rativă ar avea toate motivele să se 
alarmeze. Și iată de ce. Din 55 coo
perative agricole, un număr de 19 
unități nici nu au început prășitul 
mecanic sau manual la porumb, sfe
clă de zahăr sau floarea-soareluî. De 
altfel, din datele existente la direc
ția agricolă rezultă că pînă la data 
de 22 mai a.c. în județul Satu Mare 
din eele 41 000 hectare cultivate cu

•porumb prașila I mecanică s-a fă
cut doar pe 13125 ha. iar cea ma
nuală numai pe 11 la sută din supra
față. Despre cea de-a doua prașilă 
manuală la porumb sau floarea-soa- 
relui încă nici nu se poate vorbi. 
De asemenea, la cartofi și sfeclă de 
zahăr s-au realizat doar suprafețe 
minime : 730 hectare și 410 hectare 
din 3 500 ha și respectiv 4 000 hec
tare cultivate cu aceste plante. De 
aci și concluzia că trebuie luate mă
suri urgente în vederea grăbirii pră- 
șjtului pentru a se asigura condiții 
optime de dezvoltare a culturilor 
agricole.

Grăbirea lucrărilor de întreținere 
este hotărîtă, în mare măsură, de 
folosirea cu întreaga capacitate a 
mijloacelor mecanizate. Ce se cons
tată însă ? In unele cooperative a-

gricole aportul mecanizatorilor la 
executarea prășitului mecanic este 
minim. Mecanizatorii din secția care 
deservește cooperativa agricolă „23 
August" din Băilești, județul Dolj, 
nu prășiseră pînă zilele trecute nici 
un hectar cu porumb. Din această 
cauză unitatea respectivă este mult 
rămasă în urmă cu întreținerea cul
turilor.-In ziua de 23 mai, la coopera
tiva agricolă din Ceplea, județul Gorj, 
din cele trei cultivatoare numai două 
erau Ia prășit. Unul stătea la sediul 
secției de mecanizare. Aici l-am în
tîlnit pe Iulian Vlăduț, secretarul co
mitetului de partid din cooperativă. 
La întrebarea : de ce nu lucrează 
cultivatorul la prășit T. am primit 
următorul răspuns„Avem sufi
cient de lucru. Chiar mă miră faptul 
că nu lucrează". Mecanizatorul Zam-

fir Radoi, care to .
I.M.A. Filiași cu o mașină de balotat 
lucernă, a completat răspunsul: „Nu 
lucrăm pentru că nu sîntem solicitați 
de către conducerea cooperativei".. 
Și în timp ce cultivatorul stă de
geaba la sediul secției, porumbul a 
început să fie înăbușit de buruieni, 
iar pămîntul se întărește pe zi ce 
trece și nu mai poate fi lucrat în 
condiții bune. Și la cooperativa „23 
August" din Turceni, județul Gorj, 
deși erau suprafețe cu porumb care 
puteau fi prășite, cele 3 cultivatoare 
stăteau degeaba. Președintele coope
rativei spunea că va începe prășitul 
de luni 26 mai. Iată cum, dintr-un 
motiv sau altul, lucrările de întreți
nere sînt tărăgănate, iar culturile a- 
gricole suferă. Este o situație care 
nu trebuie tolerată de condu
cerile cooperativelor agricole, de or
ganizațiile de partid din aceste uni
tăți.

Stadiul înaintat de vegetație a cul
turilor obligă organele agricole jude
țene să ia măsuri operative în vede
rea grăbirii ritmului de executare a 
lucrărilor, de întreținere a culturilor. 
Consiliile de conducere și specialiștii 
din unități să organizeze în așa fel 
munca încît, peste tot, aceste lucrări 
să fie făcute Ia timp și de bună cali
tate.
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SAU A FI „LA MODA"?

A FI MODERN

Ființa națională a - 
poporului, sensibilita
tea și spiritualitatea 
sa, manifestate în con
dițiile specifice diferi
telor epoci, au deter
minat și determină 
marile opere ale lițe- 
raților și artiștilor. Ni
mic nu poate porni și 
nu se poate realiza cu 
adevărat, nu poate a- 
vea calitatea cuprin
derii vieții, a profun
zimii observației, a e- 
levației redării, fără 
implantarea într-o e- 
xist- complexă, cu 
antecedențele, realită
țile și perspectivele ei.

Credem că nimic 
temeinic nu se poate 
crea în afara struc
turii noastre naționale 
care a determinat pu
ternica originalitate 
deschizătoare a porți
lor universalității. De 
asemenea, nimic va
labil nu poate fi creat 
fără să se țină sea
ma de cei cărora le 
este adresată opera de 
artă, căci artistul: 
„om șl el doar pentru 
oameni cîntă". Alt
fel ar f! un simplu joc. 
Toți cei mari au vibrat 
pentru semenii lor, din 
vremea lor, cu gîndul 
Ia ei, spre a fi simțiți, 
înțeleși și acceptați. 
N-au creat declarat 
pentru alte vremuri, 
ci pentru ale lor, cele 
care î-au interesat în 
primul rînd. Consacra
rea a venit firesc, n-a 
fost forțată de nimeni.

Este firească dorin
ța artiștilor de a crea 
opere artistice origina
le desăvîrșite și prin 
aceasta naționale, eu
ropene și universale, 
totodată contemporane 
și veșnice, așa cum 
au izbutit Enescu sau 
Brâncuși, așa cum do
rim să reușească cît 
mai mulți. Sînt însă 
și unii care, torturați 
de aceste gînduri și 
poate prea grăbiți, gă
sesc piatra filozofală 
într-o aparentă rețe
tă a succesului și fră- 
mîntați de dorința de 
a fi moderni plătesc 
greu tribut modei. Dar 
este imposibil ca cine
va să izbîndească dacă 
se manifestă doar ca 
exponentul unei mode, 
în dramaturgie, în 
muzică, sau în arta 
plastică.- l'S’ri

Nu poate exista ra
țiune a operei de artă 
în afara mesajului și 
nu poate exista mesaj 
jzvorît din altă sursă 
decît din ființa intimă 
a poporului tău, din 
aspirațiile sale, din 
inima epocii pe care o 
trăiești ca artist for
mat într-o spirituali
tate specifică, cu o i- 
deologie proprie.

Este firesc ca fie
care artist să caute a 
exprima, transpuse în 
artă, în mod cît mai 
personal, concepțiile, 
viziunea și poziția 
asupra lumii. Este fi
resc să o facă cei 
azi, așa precum 
făcut-o înaintașii lor, 
toți dornici să înscrie 
contribuții originale. 
Și așa cum ei au iz
butit, ne mîndrim cu 
izbînzile contempora
nilor, cu acei compo-

I

Virgil BRÂDĂȚEANU

zitori aflați aproape 
de încununarea cău
tărilor, care au ajuns 
la capacitatea de 
transfigurare a unei 
noi substanțe, cei ca
re au depășit aparen
ța unor experimente, 
și de la care aș
teptăm, pe lîngă pre
miile obținute in pres
tigioase confruntări 
de specialitate, supre
mul premiu al aplau
zelor din sala Ateneu
lui Român sau a Ope
rei, a Filarmonicii din 
Cluj, din Iași, Craiova 
sau Tîrgu Mureș, în 
zecile de lăcașuri ale 
muzicii care în țara 
noastră, azi, Ie așteap
tă creațiile. Puțem 
spune că deținem un 
loc cu totul remarca
bil în arta plastică 
modernă, că avem 
sculptori despre care

cui său de-acasă, 
pentru cei în fața 
cărora dă examen 
zi de zi. La specta
tori trebuie să ne gîn- 
dim în primul rînd mai 
ales acum cînd se în
tocmește repertoriul.

Pe planurile vieții 
spirituale, în artă, în 
cultură, caracteristice 
sînt înfăptuirile, crea
țiile remarcabile. Sînt 
realități care ne 
bucură, succese rezul- 
țînd din adeziunea ar
tiștilor noștri la con
temporaneitate. pre
zenta lor în procesul 
de formare si dezvol
tare a conștiinței oa
menilor. rațiunea măr
turisită intim si prac
ticată cotidian de . a 
sluti înalte idealuri, de 
a răspunde nevoilor 
spirituale tot mai nu
anțate si de mai ma-

prafață. de aceea spu
nem doar că omul 
este la modă. în pas 
cu moda si asa mai 
departe, ceea ce pre
supune o asociere la... 
Modernitatea rezultă,' 
în general, dintr-o a- 
titudine conștientă fa
ță de viață : existența 
„la modă" sau „în 
modă" își are expli
cație mai cu seamă în 
mimetism.

Modernitatea în
seamnă totdeauna o- 
riginalitate. înseamnă 
afirmarea modalității 
de expresie sau de e- 
xistentă. rezultat al 
unui puternic impuls 
interior si al capaci
tății deosebite de a-i 
da viată. Se spune, pe 
bună dreptate, că cei 
pe care-i onorăm azi 
în calitate de clasici, 
în diferitele domenii

puncte de vedere

se va mai vorbi, de 
la ei așteptăm monu
mentele vremurilor 
noastre, acelea care să 
păstreze mărturia în 
marmură, în bronz sau 
granit, a elanurilor 
care ne poartă către 
viitor, a prețuirii 
pentru înaintași și a 
dragostei noastre pen
tru frumos. Printre ei 
sînt cei care ne vor 
da Monumentul Elibe
rării, al Independen
ței, statui de eroi sau 
întruchipări de idea
luri. Este remarcabi
lă prezența noastră în 
arta regizorală mo
dernă, interpreții ro
mâni de teatru sur
prind și entuziasmea
ză. prin măiestria lor. 
Avem cîntăreți cu ca
re se consideră o- 
norate să colaboreze 
instituții artistice pre
stigioase de peste ho
tare. Nivelul 
terpretative 
nești este 
an de „an,

Donorului 
filozofia 

a clasei 
animată

scInteia duminica 25 mai 1969

rememorează, faptele aces
tea ale trecutului se în
tretaie permanent cu sec
vențele prezentului, se a- 
lătură și se confruntă, a- 
sociindu-și permanent alte 
și alte imagini, clarificin- 
du-se. Dominant rămîne 
sentimentul că timpul, în 
mersul său imperturbabil, 
înlătură tot ceea ce întinea
ză existența umană, scoate 
la lumină adevărul, drepta
tea. Mătușa Maria dispare 
acum pe neașteptate, la fel 
cum a trăit — modest, 
muncind din greu alături 
de bărbatul ei, dar cinstit 
și demn — întreaga ei 
existență oferind un exem
plu de rezistență și de vi
talitate în fața vicisitudini
lor, de încredere în forța 
și plenitudinea vieții.

Dezbaterea despre dem
nitate, despre dorința de a

galerii de personaje. Dar 
diversitatea coordonatelor 
existentei umane o 
vOm regăsi nu numai tn 
complexitatea caracterelor, 
ci și în gama variată a to
nurilor și a dimensiunilor 
pe care aceasta se contu
rează. Planul real, conju
gat cu cel al reconstitui
rilor posibile și cu un altul 
în care predomină elemen
tul fantastic, fabulos, se în
tretaie și se completează 
armonios, într-o narațiune 
densă, de o deosebită ex
presivitate. Totuși, uneori 
avem senzația îngroșării 
proporțiilor, a includerii u- 
nor episoade care alterează 
puritatea liniilor construc
ției, îndeosebi atunci cînd 
tentația de atâtea ori dis
cutată a prozatorului de a 
observa firile ciudate, pa
radoxale, chiar dacă moti
vele comportării lor vor fi 
în cele. din urmă explicate, 
se vădește excesiv. De aici 

. decurgă și o altă observație 
ce se impune a fi formu
lată, și anume aceea că ro
manul ar fi dobîndit în 
mai mare măsură calitatea, 
de document artistic asupra, 
epocii, dacă, construind o 
lume cît se poate de veri
dică în determinările sale 
interioare — privită desi
gur din unghiul personal 
șl limitat al povestitorului, 
interesat să proiecteze la 
autentica lor valoare anu
mite situații și împreju
rări — prozatorul ar fi în
registrat mai direct și mai 
pregnant ecoul pe care lu
mea contemporană, prefa
cerile înnoitoare din planul 
vieții sociale le-a înregis
trat si le. înregistrează în 
conștiința oamenilor. Desi
gur, nimeni nu s-ar fi aș
teptat ca. acest ecou să se 
traducă în imagini conven
ționale. dar traiectoria par
cursă de unele perso
naje credem că ar fi 
fost mai convingătoare dacă 
influența contextului so
cial și istoric ar fi cîștigat 
acea pondere pe care o are 
în mod evident în viața de 
fiecare zi.

In ansamblu, ultimul ro
man al lui Dumitru Radu 
Popescu confirmă 
în plus
cabil al prozatorului, ilus- 
trînd o nouă împlinire a 
interesantei sale cariere 
scriitoricești. Tocmai de 
aceea, putem aștepta cu în
credere ca evoluția sa ulte
rioară să atingă cote tot 
mai înalte pe scara valo
rilor. literare și artistice, o 
garanție concludentă cons- 
tituind-o faptul că proza
torul se numără, și de a- 
ceastă dată, printre acei 
autori care nit-și ignoră ci
titorii, ci, din contră, în
cearcă să le vină în întâm
pinare, dezbătând, în opera 
lor, probleme ale actuali
tății, tinzînd spre o inves
tigare cît mai complexă a 
realităților sociale și umane 
contemporane.

narațiunii. De fapt, urmă
rim trei relatări diferite, 
care se referă la momente 
ce se succed în timp de-a 
lungul ultimelor decenii, 
pornind din anii imediat 
următori celui de-al doilea 
război mondial, prima din
tre ele. mult mai succintă 
si apartinînd unui perso
naj a cărui. prezentă, va 
rămihe episodică. ase- 
mănîndu-se. prin funcțio
nalitatea ei. cu o uvertură 
ce enunță principalele mo
tive ale lucrării, proiectând 
— în cazul de fată prin 
îmbinarea planului real 
cu cel imaginar, a 
evenimentului desfășurat 
aievea cu cel posibil a se 
fi întâmplat — o lumină cu 
semnificații simbolice asu
pra întregului. Căci, așa 
cum corpurile din natură 
nu admit între ele un spa

Dacă ne-am propune să 
conturăm personalitatea 
scriitoricească a lui Dumi
tru jiadu Popescu, origi
nalitatea creației sale, nu 
s-ar putea să nu remar
căm. ca un factor defini? 
toriu. preocuparea sa con- 

■ stantă de a aduce în dez
batere idei si probleme ale 
contemporaneității. mai 
totdeauna cu finalitate în 
planul eticii, al moralei, de 
a-si surprinde personajele 
în momente semnificative 
ale drumului pe care a- 
cestea îl parcurg spre în
țelegerea adevărului vieții, 
spre descoperirile autenti
celor valori umane si so
ciale. In acest context fer
til al preocupărilor crea
toare se află, de altfel, 
premisa succeselor sale ar
tistice. D. R. Popescu reu
șind să afirme un timbru 
specific în peisajul atât de 
divers al literaturii noas
tre actuale, prin valențele 
simbolice si. lirice ale pro
zei sale de atmosferă, dar 
mai ales prin propria vi
ziune asupra lumii satu
lui — universul spre care își 
îndreaptă cu predilecție in
vestigațiile — prin analiza 
subtilă a unor psihologii 
singulare, a unor cazuri de 
conștiință ce relevă prefa
cerile adinei, mutațiile de 
structură ne care socialis
mul le-a adus în existenta 
si în mentalitatea oameni
lor. Materia epică se or
ganizează. în majoritatea 
nuvelelor si povestirilor 
sale, precum si într-un ro
man ca „Vara oltenilor" 
sub semnul descifrării pro
cesului complex de inte
grare a satului în ritmul 
înnoitor al vieții întregii 
noastre societăți, a identi
ficării adevăratului chip al 
unor oameni si întâmplări 
care s-au impus în mod 
deosebit în memoria afec
tivă a colectivității.

Sub același semn am pu
tea spune că se cristali
zează si imaginea Pe*  care 
o întruchipează în cele din 
urmă ultimul său „roman", 
atât de laconic si de ne
obișnuit intitulat „F“. Ne
obișnuit nu este însă nu- 

' mai titlul — chiar dacă 
autorul însuși sugerează 
posibilele sale semnificații, 
înscriind ne coperta exte
rioară a volumului o se- 
'rie de cuvinte care încep 
cu această inițială.. cuvin
te prin care conturează 
sfera atât de diversă a e- 
xistentei umane —. ci ■ si 
construcția romanului. Si a- 
ceasta pentru că. cele trei 
secvențe epice care îl al
cătuiesc — „Ninge la Ie
rusalim". „Boul si vaca", 
„Cele sânte ferestre ale 
labirintului" — pa-, la 
prima vedere, a se în
chega într-un tot Unitar 
mai mult prin sensurile cu 
care prozatorul isi propu
ne să investească întâmplă- . 
rile ce constituie substan
ța fiecăreia în Parte, prin 
atmosfera Pe. care acestea 
o degajă, decît prin ex
plorarea unui unic filon al

o La dolce vita : PATRIA — 9,30; 
13 ; 16,30 , 20.
• Tarzan, omul junglei : REPU
BLICA — 9,15; 11,45; 14;/ 16,30 ;
18.45 ; 21, FESTIVAL —'8,45 ; 11,15; 
13,30 ; 16 ; 13,30 ; 21, la grădină 
- 20.
0 Prințul negru : LUCEAFĂRUL
- 9,15 ; 11,30 ; 13.45 ; 16,15 ; 18,30; 
21, FAVORIT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30. BUCUREȘTI — 9 ; 11,15;
13.30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, STADIONUL 
DINAMO — 20, GRADINA DOINA
- 20.
0 Asasinatul s-a comis luni : VIC
TORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL
- 9,15 ; 11,45 ; 14,30 ; 17,15, FERO
VIAR — 9—14,30 în continuare ;
17.30 ; 20.30, EXCELSIOR
12.45 ; 15.30 ; 18,15 
EXPOZIȚIA — 20.
• Contemporanul
- 20.
0 Recompensa :

ultima vreme de cri
tica din străinătate, 
este compozitorul Paul 
Constantinescu. Mo-' 
dern și deplin original 
este Camil Petrescu, el 
ca și ceilalți de o mo
dernitate activă si ca 
ei alții. Mihail Sebas
tian sau G. M. Zam- 
firescu si mai puțin 
cunoscutul 
Voiculescu. 
modernitate de struc
tură rămîne. o dată cu 
atît de originala, dar 
anroniata nouă viziu
ne. pictorul Tucules- 
cu. al nostru, al 
cii sale si al 
nirii.

Cînd creatorii 
nreocunati în exclusi
vitate de modalități si 
forme, torturat! de 
dorința arzătoare de a 
fi moderni, uită că 
determinante sînt i- 
deile si simțămintele, 
că ele singure impun 
forme noi si realizea
ză modernitatea efi
cientă. Numai struc
tura autentică si pro
funda apartenență la 
viața poporului și a 
țării tale determină 
puternica originalitate, 
modernitatea deschi
zătoare a porților u- 
niversalitătii. Nicăieri 
nimeni, nu poate -să 
izbîndească dacă se 
manifestă doar ca ex
ponent al unei mode, 
dacă socoate că este 
merituos să fie 
nai... ca alții.

Funcția înaltă 
nată culturii și 
important recunoscut 
creatorilor în procesul 
formării și dezvoltării 
conștiinței oamenilor 
de azi, raporturile noi 

i între creatori și pu
blic au dus la o ex
cepțională intensifica
re a vieții cultural-ar- 
tistice. Alte capodope
re sînt așteptate, ca
podopere ambițioase 
sau numai opere, des
tinate mai întîi de 
toate semenilor noștri 
care trăiesc în anii so
cialismului biruitor, in 
frumoasa și prospera 
Românie, cărora ni
meni și nimic nu ,le 
stăvilește accesul "la 
valorile culturale, toa
te stimulează ' si a- 
sigură valorificarea 
creației. Tn aceste con
diții. cu totul noi și fe
ricite, . se desfășoară 
activitatea creatoare 
în toate domeniile cul
turii, una din rezul
tantele majore ale so
cialismului fiind și a- 
ceea că a făcut din 
cultură proces de ma
să și din oamenii cu 
disponibilitate pentru 
producțiile elevate ale 
spiritualității majori
tatea și in perspectivă 
totalitatea cetățenilor 
țării. Lor și în aces
te circumstanțe ferici
te li se adresează crea
torii și n-ar fi decît 
vina făuritorilor de 
frumos dacă n-ar ști 
nu numai să-i atragă, 
dar să-i și cucerească 
și să-i păstreze, ceea 
ce majoritatea crea
torilor noștri de au
tentică valoare

___ 10 ; 
; 21, GRADINA

azi V. 
Printr-o

eoo- 
ome-

sînt

tău : CENTRAL

D. R. POPESCU

cronică literară

LUMINA — 
T,15—16,30 în continuare.
« Iluzii : LUMINA — 18,45 ; 20,45.
• Pentru încă puțini dolari : 
VIITORUL — 15,30 ; 18.
9 In orașul „S“ : VIITORUL -
20.30.
• Program pentru copil : DOINA
— 9 ; 10.
a Noaptea e făcută pentru... a 
visa : DOINA — 11,30'; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, VOLGA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Mica lume de altădată : CINE
MATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Crăciun cti Elisabeta : UNION
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI
— 9—21 în continuare.
• Crimă în stil personal : ÎNFRĂ
ȚIREA INTRE POPOARE — 15.15: 
17,45 ; 20.
• Apele primăverii : COTROCEN1
— 15,30, BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
O Spartacus : COTROCENI — 18 
9 Profesioniștii : GRADINA BU
ZEȘTI — 20.
« Adio, Gringo : DACIA — 8,30—
16.30 în continuare ; 18,45 ; 21,
MIORIȚA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16.15:
18.30 ; 20,45.
o Pe urmele șoimului t BUCEG1
— 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la 
grădină — 20, AURORA — 9 ; 11,15:
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30, la grădină
— 20, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18,15 : 20.30, la grădină
— 20.
o Căsătorie pripită ? UNIREA —
15.30 : 18. la grădină — 20.
0 Becket : LIRA — 16, la gră
dină — 20.
a Tată de familie : DRUMUL 
SĂRII — lâ ; 17,30 ; 20. VITAN —
15.30 ; 18, la grădină — 20.
• Cimaron : VITAN — 20,30.
s Vremuri minunate la Spessart : 

• GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20.30, RA
HOVA — 15,30, la grădină — 20.
9 Romanță pentru trompetă : RA
HOVA - 18.
• Răutăciosul adolescent: PACEA
— 15.45 ; 18 ; 20,15.
• Rio Bravo : CRÎNGAȘI — 15,30 • 
19. PROGRESUL — 15,30, GRA
DINA PROGRF.SUL-PARC — 20,15. 
0 Casa noastră : PROGRESUL —
20.30.
• Tn umbra coltului : MELODIA
- 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15:
18.30 ; 20,45, FLAMURA — 9 ; 11,15:
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
« Comedianții : FLOREASCA - 
9 : 12 : 16 : 19,30, TOMIS — 9.lo
ll,30 în continuare, la grădină

este drepto redobîndi 
într-un mod ce poate părea 
bizar — continuă și în ul
tima parte a cărții. Pentru 
Niculae, unul dintre ginerii 
mătușii Maria, invalidul de 
război pe care nu lenea, 
ci neputința de a mai lucra 
în rînd cu oamenii, de a 
mai fi cumva om, l-a făcut 
să cadă în patima beției, 
moartea directorului Moise 
reprezintă momentul de de
clanșare a unui puternic 
proces de conștiință. Cău
tând să învingă o falsă 
convingere. procurorul 
Tică parcurge cu răb
dare labirintul compli
cat al faptelor vieții, tre
ce în revistă momentele zi
lei accidentului, cît și în
tâmplări mai vechi, cunos
cute de mult sau aflate abia 
acum, care îi pot oferi 
cheia înțelegerii comportă
rii ciudate a lui Nicolae, 
a justificării ei, restabi
lind încă o dată adevărata 
față a lucrurilor, delimitând 
faptul real de cel ce s-ar fi 
putut întâmpla.

Adevăr și minciună, drep
tate și nedreptate, demni
tate și lașitate, viață și 
moarte, iată deci coordona
tele între care se desfășoa
ră nu numai povestea celor 
două întâmplări, ci, în egală 
măsură, viața întregului 
sat, fundalul pe care se 
conturează, cu o extremă 
economie a ' mijloacelor, 
profilul unei numeroase

țiu gol, vidul, ci tind să-l 
umple, să se apropie, tot 
așa și viața, în cursul său 
firesc, nu acceptă forța 
distrugătoare a vidului su
fletesc, restabilindu-și tot
deauna echilibrul; este 
tocmai ceea ce își propune 
autorul romanului prin tra
iectoria pe care o parcurg 
personajele sale. Tocmai 
de aceea, pentru Tică Du- 
nărințu — cel ce relatează 
impresiile culese in ziua în 
care moare mătușa sa Ma
ria („Boul și vaca"), și a- 
poi, peste ani, în calitate 
de procuror, desfășurarea 
anchetei privind accidentul 
căruia i-a căzut victimă 
fostul director al scolii, 
Moise („Cele șapte ferestre 
ale labirintului") — de ce ? 
și cum ? sînt întrebări care 
se ivesc firesc atunci cînd 
încearcă să descifreze sen
surile intime ale existenței 
oamenilor din așezarea de 
cîmpie în care se desfășoa
ră acțiunea ambelor nara
țiuni, să-și explice gestu
rile lor, aparent insolite, 
paradoxale.

D. R. Popescu construieș
te cu abilitate un edificiu 
complex, reconstituind 
mină 
ținui 
plan, 
vers 
o incontestabilă autenti
citate . artistică. Privite 
din multiplele perspective 

celor care

ale creației, sînt cei 
care au fost moderni 
la vremea lor. Si așa 
e. pentru că moder
nitatea în creație este 
cea în stare să îmbo
gățească cu o floare 
nouă, fără chip si a- 
semănare cu celelalte, 
dar floare, cununa de 
creații a omenirii. Mo
dernitatea. ca nimic 
serios, de altfel, nu 
poate reieși din nega
ție: modernitatea pre
supune preluare, dez
voltare si contribuție 
personală, modernita
tea nu se poate tra
duce -si aprecia decît 
prin creație. Cei care 
pleacă cu gîndul dis
trugerii si al răzuirii. 
cei care nu recunosc 
nimic sint siniștri ni- 
hilisti. ciocli ai pro
priei lor neputințe, 
Sînt la fel, din ace
eași speță, cei ce 
neagă totalmente tre
cutul. nu văd nimic 
bun in prezent și 
n-așteaptă nimic de la 
viitor, si astfel de oa
meni a’rtiști nu pot fi, 
căci 
creație, 
încene de 
unde au 
stăpînite 
sacrate 
clipa în 
implicat, 
frîntură. 
cu toții ______  ....
dernismul lui Brâncuși 
si ne mîndrim. pe bu
nă dreptate, cu el; 
Brâncuși si opera sa 
reprezintă una dintre 
cele mai 
contribuții 
în cultura _______
Modern cu calitate de 

^precursor în drama
’-poetică de idei este 

Lucian Blaga, altă 
strălucită manifestare 
a spiritului românesc; 
cu virtuti asemănă
toare. remarcate de 
altfel si recunoscute în

ori ei-

desti- 
rolul

o dată
talentul remar-

re exigentă ale con
temporanilor. Sint re
zultate, cred, ale a- 
celora care n-au ți
nut să fie mal întîi 
de toate moderni, asa 
cum i-au văzut be 
alții, ci s-au străduit 
să snună cît mal e- 
xact și. sensibil ceea 
ce aveau de spus, du
pă ce pătrunseseră 
viata cu înțelegerea 
dată de concepția des
pre lume a 
nostru, cu 
materialistă 
muncitoare.
de tot ceea ce este 
măreț, caracteristic a- 
cestor vremuri, ne
mulțumiți de nedrep
tățile pe care omeni
rea le mai cunoaște./ 
responsabili de ferici
rea lumii.

A fi 
seamnă 
bil să 
dînc în 
lor. înseamnă a fi în 
stare să extragi și să 
cultivi mlăditele. în
seamnă a crea valori 
spirituale si materiale 
pentru contemporanii 
tăi. avînd drept cri
terii străvechi si de
finitive, 
xistenta. 
viată si 
nilor.

Modernitatea are 
implicații de structu
ră ; moda în multi
plele ei manifestări, 
fără să minimalizăm 
locul ei în viata oa
menilor, ca expresie a 
dorinței de noutate, 
are mai mult para
metri de asociere. 
Chiar relația transcri
să în cuvinte diferă, 
modernitatea presupu- 
nînd un proces pro
priu. intern al omului 
care este modern, ca 
ceva ce implică un con
ținut, în timp ce mo
da . nu-și poate per
mite să părăsească su

cu 
sigură nu numai des 
personajelor de prim 
ci, totodată, un uni- 
uman și social de 

incontestabilă 
artistică.

sa
de 
au

oerene ca e- 
frumosul în 

binele oame-

valoroase 
românești 
modernă.

artisti- 
plin.

modern în- 
a fi capa- 
pătrunzi a- 
esenta fapte-

Sorin MOVILEANU

- 10,30 ; 
Valahia 
Sturdza 

Schitu 
Intune- 
Danton 
Sahia) : 
Teatrul

10,30 ; Moartea Iul 
(sala din str. Alex.
Finish — 10. «
Nottara" (sala Magheru) : 

în crengile de sassafras 
La ciorba <ic potroace — 
(sala Studio) : Enigmatica 

„M" -- 10 ; Fedra

artel in- 
rotriâ- 

at.estat, - 
ciii ut; .cin, ,SU0C6S6k 
de prestigiu ■■ se a- 
daugă aproape la fie
care evoluție peste ho
tare. Recent teatrul 
românesc a strălucit 
la Festivalul de la 
Florența, la Festivalul 
de la Nancy sau la 
Sarajevo ; în urmă cu 
cîteva zile la Teatrul 
Națiunilor din Paris, 
acum obține succese 
remarcabile în Uniu
nea Sovietică, în Fin
landa, 
mondial, 
de demonstrație 
sebită, și nu este 
tîmplător faptul 
marile succese 
peste hotare au 
mai întîi succese 
țară, au fost ratificate 
în primul rînd de 
publicul nostru. De a- 
ceea, credem că tea
trul românesc trebuie 
să fie totdeauna in
teresant pentru publi-

Nivelul este 
capacitatea 

deo- 
în- 
că 
de

arta presupune 
Modernitatea 
! acolo de 
ajuns să fie 
valorile con- 
si există în 
care a fost 

măcar într-o 
viitorul. Azi 
elogiem mo-

Elevii de șase ani au ajuns acum 
la sfîrșitul întîiului lor an de școală. 
Cum s-a desfășurat această primă 
confruntare cu cerințele și rigorile 
școlii, cu ce rezultate se încheie ?

I-am urmărit, din ultima bancă, pe 
micii școlari ai clasei I C a Școlii 
generale nr. 122 din București. Cu 
cîteva luni în urmă, cînd i-am cu
noscut. abia descifrau primele litere, 

, se străduiau să le scrie cît mai co- 
, rect și să încropească primele cu- 
, vinte. Ținuta ordonată, disciplina în 

clasă și toate celelalte „reguli" ale 
. vieții de elev le cereau și ele efor

turi, îndeplinite, dacă mă pot expri
ma astfel, cu multă... stăpînire de 
sine.

Acum ? Iată-i elevi în toată pu
terea cuvîntuluț: știu toate literele 
alfabetului și le spun pe nerăsuflate 
de la prima la ultima, citesc corect 
și pot,descifra cu destulă ușurință 
un text pe care-1 văd pentru prima 
oară, șa descurcă cu dezinvoltură în
tr-o ' arietate de socoteli, cu zeci și 
unita . adunate și scăzute. Răspund 
cu multă vioiciune și bucurie învă
țătoarei, fără să se intimideze de fel 

. de oaspeții prezenți în clasă. Orizon
tul de cunoștințe li s-a lărgit sensi
bil, știu să spună o mulțime de lu
cruri despre mediul înconjurător, iar 
regulile de comportare în clasă și 
deprinderile vieții de elev au intrat 
în reflex.

Solicit părerea învățătoarei Valeria 
Nena despre nivelul de cunoștințe al 
clasei.

— Copiii s-an dezvoltat normal — 
ne spune interlocutoarea — s-au în
cadrat corespunzător în prevederile 
instructive alț programei școlare, 
și-au însușit mulțumitor cunoștințele 
propuse și vor promova cu toții în 
clasa următoare; In afară de cei 
cîțiva care și-au schimbat domici
liul, și deci și școala, întregul efectiv 
■He eopll eu care am început anul de 
învățămînt ajunge cu bine la înche
ierea sa. Apropierea vacanței creează 
firesc, ca și la alte clase, ceva mai mul
tă instabilitate In ore, mai multă poftă 
de joacă decît de lecții, oarecare ne
atenție, dar „moralul" colectivului 
este excelent.

Un bilanț mai mult sau mai puțin 
similar se încheie în aceste zile pre
tutindeni în școlile care în toamna 
trecută au primit în clasa I elevi 
de 6 ani. „Eu am condus o clasă I 
cu școlari de 6 și 7 ani — ne rela
tează învățătoarea Maria Chercea, de 
la Școala generală din comună Mi- 

, hai Viteazu, județul Constanța. Cei 
mal miel elevi ai mei s-au descurcat 

. insă atît de bine, încît sînt pe punc-

a deveni premianți". Acestetul de
rezultate bune ale lor dau o îndrep
tățită satisfacție învățătorilor, care 
cu grijă, tact și gingășie s-au aple
cat cu solicitudine asupra fiecăruia, 
bucură părinții, ne dau un prim a- 
testat al temeiniciei măsurii adoptate 
cu privire la începerea școlarizării 
la vîrsta de 6 ani.

în aceeași ordine de idei, profe
soara emerită Clotilda Constanti- 
nescu, din Buzău, remarca : „Modul 
cum a fost gindit, conceput șl desfă-

pedago-
La pri-

tare la Institutul de științe 
gice, rezultatele unei dictări, 
ma clasă, 9 elevi au scris fără nici 
o greșeală, 10 cu o singură greșeală, 
6 cu mai multe greșeli. Din cea de-a 
doua clasă doar 3—4 copii au făcut 
greșeli, ceilalți au scris corect; unii 
însă n-au terminat fragmentul dictat 
în timpul prevăzut. La prima vedere 
s-ar părea că în primul colectiv ele
vii sînt ceva mai slab pregătiți decît în 
celălalt. Să nu-i nedreptățim însă 
nemeritat pe micii școlari. Textul

lui individual. După parerea mea, 
lecțiile din abecedar, acele mici frag
mente pe care elevii se deprind să 
citească, sînt greoaie și neinteresante 
(un exemplu concludent este lecția 
„O problemă grea"), nu stimulează 
mteresul elevilor, nu le răsplăteso, 
efortul făcut pentru descifrarea lor.'

— Aș mai adăuga la aceasta și ob
servația că nici pentru lecțiile de 
dezvoltare a vorbirii și de cunoaș
tere a mediului înconjurător 
avem o programă corespunzătoare

PRIMII ELEV! DE 6 ANI
DUPĂ PRIMUL AN DE ȘCOALA

șurat în șooala generală experimen
tul claselor I cu elevi de 6 ani re
prezintă un exemplu de felul cum 
trebuie să fie organizată o cercetare 
pedagogică în sfera școlii. Ministerul 
Învățămîntului, specialiștii Institutu
lui de științe pedagogice au luat cu 
seriozitate in studiu diferitele va
riante și modalități de pregătire a 
acestor școlari, au solicitat colabora-- 
rea intensă, competentă și experi
mentată a cadrelor didactice, și-au 
asigurat concursul și înțelegerea pă
rinților, a opiniei publice chiar. Iar 
în final a fost adoptată acea formulă 
care s-a dovedit mai adecvată par
ticularităților psihice și fizice ale 
copiilor, specificului vîrstel lor".

Subscriem la opinia interlocutoarei 
noastre, adăugind însă că există și 
unele neîmpliniri, pe care o privire 
mai atentă le scoate la iveală, în ac
tivitatea claselor I cu copii de 6 ani. 
Am urmărit în paralel, în urmă cu 
cîteva zile, activitatea a două colec
tive de elevi: clasa I C de la Școa
la generală nr. 122 și I A de la 
Școala generală nr. 11, condusă de 
învățătoarea Valeria Roman. Am 
comparat, împreună cu un specia
list în problemă, tovarășa Cornelia 
Marinescu, șef de sector de cerce-

lor, destul de scurt de altfel, a cu
prins cuvinte grele — aritmetică, 
problemă, întrebare, scriere, dez
leagă — care conțin multe elemente 
de dificultate. Evident, preocupa
rea învățătoarei de a le face

ancheta
pedagogică

mai pe înțeles nu i-a permis un exer
cițiu de scriere ceva mai bogat, așa 
cum s-ar fi cerut poate.

— Reținem de aici un prim aspect 
al problemei, care necesită în con
tinuare o preocupare mai susținută 
din partea pedagogilor, a specialiști 
lor — subliniază tovarășa Cornelia 
Marinescu. Anume conținutul lecții
lor predate acestor elevi, gradul de 
dificultate pe care pot să-1 atingă, 
accesibilitatea și atractivitatea noțiu
nilor, varietatea exercițiilor și lucru-

continuă învățătoarea Valeria Ro
man. Bunăoară, vorbind despre pă
sări ni s-a recomandat să ne oprim 
la turturea și porumbel, păsări ceva 
mai puțin răspîndite în mediul ur
ban sau rural, decît să zicem vrabia 
și rîndunica. Este desigur un amă
nunt. Socotesc însă că un principiu 
care trebuie să stea mai ferm decil 

. în prezent Ia baza conținutului în
tregii activități a clasei I este acela 
al prezentării unor elemente mai ac
cesibile copiilor, cunoscute de ei, de 
la care să poată porni cu mai multă 
ușurință spre 
ției școlare.

Este deci o
pitol de lucru .....
să se aplece cu toată atenția autorii 
programelor și ai manualelor adre
sate primei clase a școlii generale. 
Strîns legat de acest aspect este și 
acela al stabilirii mal chibzuite a 
cuantumului de cunoștințe, a volu
mului optim de muncă intelectuală 
pe care trebuie să-1 includă pro
grama, încît pregătirea zilnică si de 
ansamblu a elevilor să decurgă nor
mal, fără eforturi și solicitări exa
gerate, să permită parcurgerea și 
consolidarea temeinică a cunoștințe-

necunoscutele instruc-

primă direcție, un ca 
spre care sînt chemați

lor. Revenind la exemplul dat mai 
înainte l am făcut observația că la 
clasa I A de la Școala generală 
nr. 11 textul dictării a fost cam 
lung. Tot aici, la lecția de aritmeti
că. învățătoarea a recomandat ca 
temă pentru acasă patru colonlte de 
exerciții, cuprinzînd fiecare în parte 
cite patru socoteli (care la rîndul 
lor presupuneau fiecare cite trei o- 
perații). Mi s-a părut cam mult, cu 
toată precizarea învățătoarei că 
pentru a doua zi elevii nu mai aveau 
nimic altceva de. scris, decît de re
citit un text din abecedar. De altfel, 
acest capitol al „temelor pentru a- 
casă“ a stîrnit și stîrnește disputa 
între cadrele didactice, pedagogi, 
părinți. Părerile sînt împărțite în
tre o extremă și cealaltă și nu pu
ține sînt cazurile cînd indulgenta 
învățătorului este „compensată" de 
exigenta părintelui care, cu cea mai 
bună intenție, obligă copilul la mult 
exercițiu școlar în timpul liber. 
După cite se pare; criteriul care a 
fost așezat la baza activității acestei 
clase — acela al îmbinării raționale 
a învățăturii cu elementele de joc 
și destindere, al demarării mai lente 
în procesul instructiv — nu a fost 
pe deplin înțeles și aplicat în prac
tică. Poate și pentru că nu și-a gă
sit o consemnare suficient de fermă 
în programul de învățămînt.

Se cuvin spuse cîteva cuvinte si 
despre acea parte din activitatea 
școlarilor de 6 ani inclusă în pro
gram sub denumirea de „activități 
la alegere", de desen, muzică sau 
educație fizică. Mai întîi o observa
ție 
ori 
ale 
de . . .. ... ... .
presă, dar care nu și-a găsit încă 
rezolvarea : lipsa materialului di
dactic adecvat, sărăcia tematică și 
numerică 
planșelor 
etc. Ceea 
locale în 
problema 
ționat. că rezolvarea 
întregii rețele școlare nu presupune 
atît investiții materiale, cît mai ales 
inițiativă, spirit de răspundere și 
mult mai multă solicitudine față de 
cei mici din partea forurilor și fac
torilor de resort. Și, bineînțeles, in
ventivitate din partea creatorilor.

In privința desenului, bunăoară, 
ar fi de dorit — afirmă majoritatea 
cadrelor didactice cu care am stat

generală, care a făcut de multe 
obiect de discuție în consfătuiri 
cadrelor didactice și forurilor 

învățămînt, de sesizări critice în

a jocurilor didactice, a 
și altor materiale vizuale 
ce s-a realizat cu resurse 
diferite școli dovedește că 
nu este imposibil de solu- 

ei pe planul

de vorba — ca pedagogii și specia
liștii să se consulte și să definească 
mai clar coordonatele predării aces
tei discipline importante pentru des
chiderea spre viață, spre realitate a 

. celor mai mici școlari. In prezent, 
există tendința de a se lăsa drum 
liber fanteziei copiilor, orele de desen 
făcînd loc de multe ori lecțiilor de 
desen din imaginație, sub motivul 
stimulării aptitudinilor și talentelor. 
Destul de mulți școlari din prima 
clasă întîmpină însă evidente dificul
tăți, mai ales din pricină că nu'șînt 
familiarizați cu o serie de noțiuni și 
deprinderi elementare de desen, care 
să le permită exprimarea fanteziei. 
Problema se cuvine cercetată în
deaproape pentru ca primii pași șl 
micilor școlari să fie, și în această 
direcție, rodnici și să Ie trezească 
gustul și interesul pentru desen, ca 
și pentru celelalte obiecte din planul 
de învățămînt. Spun aceasta bazîn- 
du-mă și pe o investigare, făcută de 
învățătoare la clasele pe care, le-am 
vizitat, asupra disciplinelor celor mai 
îndrăgite de copii, în care desenul se 
situa undeva, pe la urma înșiruirii 
preferințelor.

Cadrelor didactice cu care am stat 
de vorbă le-am pus, la sfîrșit, între
barea : în viitorul an școlar ați dori 
să luațl din nou o clasă I cu copii de 
6 ani ? Au ezitat să-mi răspundă ime
diat, Poate și pentru că în viața 
școlară există acel justificat prin
cipiu pedagogic al continuității în 
muncă, al dorinței și obligației pro
fesionale și morale, aș spune, a edu
catorului de a-și continua și desă
vârși opera începută, dueîndu-și clasa 
pînă la absolvirea ciclului de școla
rizare. Poate și la gîndul acelor efor
turi și strădanii depuse pînă cînd co
piii neastîmpărați și neștiutori de 
astă toamnă să ajungă azi la adevă
rata lor identitate de elevi. Cert este 
că o asemenea experiență 
gică, cîștigată în munca 
primi școlari de 6 ani, ar 
ficată la maximum dacă 
luată, cel puțin pînă cînd
conturat mai precis coordonatele pro
cesului instructiv-educativ ale acestei 
clase, pînă cînd ea va deveni o com
ponentă obișnuită a școlii integrată 
pe deplin în practica pedagogică. 
Este o alternativă care merită a fi 
studiată.

/

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala mică ă Palatului): 
Recital extraordinar dat de pianis
tul Christoph Esclienbach (R. F. a 
Germaniei) — 20. o Opera Ro
mână : Spărgătorul de nuci — 11 ; 
Boris Godunov — spectacol de 
sărbătorire a baritonului Mihal) 
Arnăutu — 19,30. « Teatrul de
Operetă (la Sala Palatului) : Voie
vodul țiganilor — 10,30. 0 Teatrul 
Național „I. L. Caragiale" (sala 
Comedia) : Heidelbergul de altă
dată — 10 ; Oameni și șoareci — 
19,30; (sala Studio): Travesti — 
10 ; Castiliana — 19,30. 0 Teatrul 
de Comedie : Nicnlc - 
Croitorii cei mari din
— 20. 0 Teatrul „Lucia
Bulandra" (sala din bd. 
Măgureanu) : Comedie pe 
rlc — -----
— 20 ; 
Photo 
„C. I.
Vijelie 
— 10 ;
19,30 ; . . _
doamnă „M" - 10 ; Fedra — 20. 
0 Teatrul Giuleștl : Meșterul Ma- 
nole — 10 ; Cursa de șoareci —
19.30. 0 Teatrul ,.Barbu Delavran-
cea" : .Balul florilor — 10. o Tea
trul „Ion Creangă" ; Poveste 
neterminată — 10 ; Egmont —
18.30. 0 Teatrul evreiesc de stat : 
înțelepții din Helem — 20. 
0 Teatrul de stat din Tg. Mures 
(in sala Teatrului Mic) : Macbeth
— 10 ; 20, 0 Studioul I.A.T.C. „I.
L. Caragiale" : Garderobierele ; 
Vin soldații ; Există nervi — 19,30. 
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) Șoricelul șl pă
pușa — 11. 0 Teatrul satiric mu
zical „C. Tănase" (sala Savoy): 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30 ; 
(sala din Calea Victoriei nr. 174) ■ 
Femei, femei, femei — 19.30
(grădina Boema) : Nu te lăsa, 
StrOe I — 19,30. 0 Teatrul de es
tradă „Ion Vasilescu" (la Teatrul 
de vară Herăstrău) : Festlyal la 
Herăstrău — 20. 0 Ansamblul
artistic al U.G.S.R.: Selecțluni ’68
— 20.

pedago- 
cu acești 
fi valori- 
ar fi re- 
se vor fi

Florica DINULESCU

PROGRAMUL I
8,00 — Deschiderea emisiunii e 

' dimineață * Sfa- 
8,30 — De strajă 

Matineu duminical 
La șase pași de o 
emisiune-concurs.

Glmnastlca de 
tul medicului, 
patriei. 9,00 — 
pentru copil < 
excursie ~
10.30 — Ora satului.’li,Oo”-'~MÎ- 
năstirea Bacikovski — monument 
al Renașterii. Transmisiune de la. 
Sofia. 11,20 — Desene animate 11,35
— Concert simfonic. 12,20 — Car
net cinematografic. 12,50 — Mol
dova, mîndră grădină. Muzică 
populară românească 13,20 —
închiderea emisiunii de dimi
neață. 15,30 — Realitatea ilus
trată — emisiune-magazln. 17,15 — 
Sport. Fotbal : Dinamo București
— U.T.A. 19,30 — Telejurnalul de 
seară. 20,00 — Intilnire cu Walt 
Disney. Albă ca zăpada șl ce! 
șapte pitici, Peter Pan. 20,50 — 
Sărbătoarea liliacului pe plaiurile 
oltenești — emisiune folclorică 
21,20 — Ediție specială: Rovinari 
1969. 21,30 — Temă cu varlațluni 
„Romeo și Julieta", Montaj muzi- 
cal-literar-coregraflc. 22,15 — Te
lejurnalul de noapte. 22,30 — Tele- 
sport. 23.00 — închiderea emisiunii.
PROGRAMUL II

19,30 — Telejurnalul de seară. 
20,00 — Tele-cinemateca umorului.
20.30 — Capodopere ale muzicii 
universale. Sonata „Appasslonata" 
de Beethoven, în Interpretarea pia
nistului Van CUburn. 21,00 — Seară 
de teatru. Fotografii mișcate. 
„SImburi de cireșe" de Iile Pău- 
nescu (reluare). 22,00 — închiderea 
«misiunii programului II.
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Sosirea în Capitală 
a secretarului general

PRIMIRE Telegrame

al F.S.M.Sîmbătă la amiază a sosit în Capitală Louis Saillant, secretar general al Federației Sindicale- Mondiale, pentru a participa la lucrările sesiunii Comitetului Executiv al F.S.M., care vor avea loc la București între 28 și 30 mai.La sosire, pe peronul Gării de Nord, oaspetele a fost întîmpinat de Gheorghe Apostol, președintele

Consiliului Central al Uniunii G$ nerale a Sindicatelor din România, Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., Ion Tănăsoiu, șeful secției internaționale a Consiliului Central al U.G.S.R., Stana Drăgoi, secretar al Federației Sindicale Mondiale, de activiști ai sindicatelor. (Agerpres)

LÂ CONSILIUL DE MINIȘTRI
5La întrevedere, care a decurs în- tr-o atmosferă cordială, a participat Horia Hulubel, președintele Comitetului pentru energia nucleară.(Agerpres)

Vicepreședintele Consiliului de Miniștri, Emil Drăgănescu, a primit sîmbătă dimineața pe președintele Comisiei cehoslovace pentru energia atomică, Jan Neumann.
★ ★

Conferințe, simpozioane
Cea de-a IILa Conferință de com

batere a zgomotului și vibrațiilor, 
organizată de Academie și Ministe
rul iii, și-a încheiat sîmbătă la*  
am.— .„crările. Referatele și comu
nicările susținute de ingineri, fizi
cieni,, medici, arhitecți, psihologi — 
dintre care 80 de specialiști sosiți 
din 15 țări ale lumii — au relevat 
ideea care a stat la baza organizării 
conferinței, aceea că lupta contra 
zgomotului și vibrațiilor nu repre
zintă numai o necesitate de confort, 
ci o cerință dictată de protecția să
nătății omului și de interese' econo
mice.

Comunicările făcute de participan- 
ții români au scos în evidență aten
ția ce se acordă în țara noastră pro
tecției muncii, preocupările și reali
zările obținute în reducerea zgomo
tului în diferite sectoare de. activi
tate, în formarea unui curent de 
opinie pentru respectarea liniștii pu
blice. La rîndul lor, oaspeții de peste 
hotare au relevat aspecte ale proble
mei zgomotului și vibrațiilor, speci
fice țărilor respective, au înfățișat 
unele din mijloacele și metodele de 
combatere a lor, prilejuind astfel un 
util schimb de experiență.

Sîmbătă s-au încheiat în Capitală 
lucrările primului Simpozion națio
nal cu tema „Bazele psiho-pedago- 
gice ale activității pionierești", or
ganizat de Consiliul Național al Or
ganizației Pionierilor și Institutul de 
științe pedagogice, în cadrul mani
festărilor consacrate aniversării a 25 
de ani de la eliberarea României și 
a 20 de ani de la înființarea organi
zației pionierilor din Republica So
cialistă România.

Timp de două zile au fost prezen
tate comunicări științifice privind 
rezultatele obținute în domeniul creș
terii și educării purtătorilor cravate
lor roșii,, direcțiile Și perspectivele 
activității pionierești, cercetările de 
specialitate desfășurate în acest do
meniu. La închiderea lucrărilor, Vir
gil Radulian, președintele Consiliului 
Național al Organizației Pionierilor, 
adjunct al ministrului învățămîntului, 
a subliniat că reuniunea de la Bucu
rești a constituit un fructuos schimb 
de experiență între specialiștii din 
întreaga țară, pentru continuarea 
cercetărilor de psiho-pedagogie a 
activității pionierești.

Sîmbătă după-amiază a părăsit Capitala președintele Comisiei cehoslovace pentru energia atomică, Jan Neumann, care, împreună cu un grup de specialiști, a făcut o yizită în țara noastră la invitația Comitetului pentru energia nucleară.în timpul șederii în România, oaspetele a vizitat institute de cercetări științifice și obiective industriale și a avut convorbiri cu conducători. ai Comitetului pentru energia nucleară privind viitoarea colaborare în domeniul cercetări-

lor și aplicațiilor pașnice ale energiei nucleare în diverse domenii de activitate științifică și tehnică.La plecare, pe aeroportul Bănea- sa, oaspetele a fost salutat de acad. Horia Hulubei, președintele Comitetului pentru energia nucleară, membri ai comitetului și ai conducerii Institutului de fizică atomică, oameni de știință.Erau de față reprezentanți ai ambasadei R. S. Cehoslovace la București.

Cu prilejul Zilei naționale, a Re-*  publicii Argentina, Corneliu Mă- nescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste România, a trimis o telegramă de felicitare ministrului relațiilor externe al acestei țări, dr. Nicanor Costa Mendez.
★Ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Ungare, Peter Janos, a trimis ministrului afacerilor externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mă- nescu, o telegramă prin care mulțumește pentru urările adresate cu prilejul sărbătorii naționale a Ungariei.

Cronica zilei

&

Adunare festivă

cu prilejul aniversării

(Agerpres)

(Agerpres) SOSIREA ÎN CAPITALA.
A DIRECTORULUI GENERAL 
AL CENTRULUI NAȚIONAL 

AL CERCETĂRII 
ȘTIINȚIFICE DIN FRANȚA

Agenției Române de Presă

Au apărut îndrumătoarele
pentru admiterea in liceele

Cu prilejul aniversării a două decenii de la înființarea Agenției Române de Presă — Agerpres — sîmbătă la amiază e avut loc o adunare festivă la sediul Uniunii Ziariștilor din Capitală.Au participat cadre de conducere din redacțiile ziarelor centrale, Ra- dioteleviziunii, numeroși ziariști de la Agerpres și din alte redacții.Adunarea a fost deschisă de George Ivașcu, vicepreședinte al Uniunii Ziariștilor din România.Directorul general al Agenției Române de Presă Agerpres, Andrei

.Vela, a vorbit despre activitatea desfășurată de „Agerpres" în cele două decenii de la. înființare și- a scos în evidență preocupările actuale ale Agenției.în continuare au luat cuvîntul Alexandru Ionescu, redactor șef al ziarului „Scînteia", Ion Mărginea- nu, redactor șef al ziarului „România liberă", Dezideriu Szilagyi, redactor șef al ziarului „Elore", și Octavian Paler, vicepreședinte al . Radioteleviziunii Române, care au adus salutul colectivelor lor redacționale pentru colegii lor de „Agerpres". la
v

de specialitate și in șcnlile
profesionale

Au Intrat în librării îndrumătoa
rele pentru admiterea în liceele de 
specialitate și în școlile profesionale, 
elaborate de Ministerul învățămîntu- 
lui pentru absolvenții școlilor gene
rale de 8 ani care se vor prezenta 
la concurs. Ele prezintă condițiile de 
admitere la cursurile de zi, serale și 
fără frecventă ale liceelor de specia
litate și ale școlilor profesionale, re
țeaua și prwmul' acgBtorăV wesiahtăir 
tile în care vor fi școlarizați elevii 
în anul de învățămint 1969—1970, pre
cum și modul de pregătire a munci
torilor calificați prin ucenicie la locul 
de muncă.

ț 
ț 
î

ț
*

*

1
I. O. I. L. Galați 1 
livrează

Ieri în țară : Vremea a fost fru
moasă în cea mai mare parte’ a țării, 
cu cerul variabil, exceptînd Moldova 
Dobrogea și estul Transilvaniei, unde 
s-au produs înnorări accentuate, mai 
ales dimineața, și au căzut ploi locale 
și sub formă de averse însoțite izolat 
de descărcări electrice. Averse izo
late s-au semnalat și în Muntenia. 
Vîntul a suflat slab, pînă la potrivit, 
predominînd din nord-est. Tempera
tura aerului a înregistrat o ușoară 
creștere în Oltenia. La ora 14 oscila 
între 11 grade la Tirgu Ocna, Dum
brăveni și Tirgu Neamț și 25 grade 
la Băilești.

Timpul probabil pentru zilele de 
26, 27 și 28 mai a.c. In țară : Vremea 
continuă să se încălzească. Cerul ■ va 

ț fi variabil. în a doua, parte a inter.-., 
valului se vor produce innbtări' măi 
accentuate în partea de vest a țării 
unde vor cădea ploi locale. în rest, 
ploi izolate. Vînt potrivit. Tempera
turile minime vor fi cuprinse între 8 
și 18 grade, iar maximele între 21—31 
grade, local măi ridicate. în Bucu
rești : Vremea continuă să se îhcăl- 
zească ușor. Cerul va fi variabil. 
Vînt slab. Temperatura în creștere.

Festivalul internațional
„Timișoara muzicală"

'1 

ț

I.

ZIUA ELIBERĂRII

încevînd de sîmbătă. orașul de pe 
Bega. cunoscut centru cultural al 
Banatului, este gazda unui festival 
international intitulat „Timișoara 
muzicală".

La deschiderea festivalului, pri
marul municipiului Timisoara. Co- 
riolan Pop., a salutat prezenta la 
această manifestare a unor perso
nalități muzicale din tara noastră si 

‘de peste hotare. Conf. dr. ‘Traian- 
Bunescu, președintele 
județean ■ Timiș pentru
artă, a vorbit despre semnificația 
primei ediții a festivalului „Timi
șoara muzicală", manifestare care 
reînnoiește o veche tradiție a vieții 
culturale în această parte a tării.

Seara. în sala Modern. în fata 
unui numeros .public. Filarmonica

Comitetului 
cultură și

de Stat „Banatul" a prezentat con
certul inaugural al festivalului.

Sub conducerea dirijorului- Remus 
Georgescu, orchestra a interpretat 
Simfonia I de George Enescu și 
Concertul pentru pian si orchestră 
de Prokofiev, avînd concursul pia
nistului francez Andre Gorog. lau
reat . al Concursului international 
„George Enescu". ,
- 'Timp de o Șăplămînă.'- festivalul 
„Timișoara muzicală" ua programa 
pe scenele lirice ale orașului con
certe simfonice si corale, recitaluri 
de cameră, spectacole de operă si 
alte manifestări la care 
aduce contribuția formații muzicale, 
soliști instrumentiști si vocali din 
România, Franța. Iugoslavia. Aus-

La invitația Academiei Republicii Socialiste România, sîmbătă seara a sosit în Capitală directorul general al Centrului Național al Cercetării Științifice din Franța, Pierre Jacquinot, împreună cu Jean Cantacuzene, consilier tehnic în această instituție. Oaspeții vor vizita unități de cercetare ale Academiei și vor avea convorbiri cu privire la colaborarea dintre cele două foruri științifice.
★Sîmbătă dimineața, acad. Miron Nicolescu, președintele Academiei, a primit pe prof. Nicholas Geor- gescu-Roegen, de la Departamentul de economie al Universității „Vanderbilt" din Nashville (S.U.A.).în dimineața aceleiași zile, oaspetele a făcut o vizită la Institutul de matematică al Academiei.
★Sîmbătă au sosit în Capitală dr. G. Leathearman, secretar general al Federației dentare Internaționale, împreună cu Mary Parker, secretar al acestei federații, în vederea perfectării detaliilor organizatorice ale celei de-a 58-a sesiuni anuale a F.D.I. ce va avea loc la București în anul viitor. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost întîmpinați de prof. Valerian Popescu, membru corespondent al Academiei, președintele Societății de stomatologie, de membri ai Comitetului Societății și reprezentanți ai Comitetului executiv al U.S.S.M.
★Sîmbătă, în prezența unui numeros public, în apropiere de fosta Curte domnească din Tîrgoviște a fost dezvelit bustul domnitorului Vlad Țepeș, una din personalitățile marcante ale luptei pentru independența Țării Românești, iar la ' ' ' .....' au fost- dezvelite1doi domnitori 'de Basarab și. biserica. Stelei busturile seamă — Lupu. altor Matei Vasile

își vor ■ir
seara s-a înapoiatSîmbătă 

pitală colectivul Teatrului de 
die. venind de la Helsinki, unde a re
purtat un frumos succes.

(Agerpres)

în Ca- 
Come-

(Agerpres)

FOTBAL

Partidele etapei a XXVI-a Israel 5-0România
Tenis: CUPA „DAVIS

* 
IPe bază de comenzi ferme, întreprinderea de industrie locală nr. 1 din Galați livrează mese-tip cantină și scaune . pentru mobilarea unităților de ț alimentație publică, precum și ' birouri cu unul său corpuri.Cei interesați pot procure de la această prindere fișete metalice

douăsă-și între- Și re" zervoare de diferite tipuri și capacități din tablă de peste 
4 milimetri.întreprinderea de industrie locală din Galați produce și o diversitate de articole de uz casnic sau gospodăresc articole de tinichigerie, Iar din tablă cositorită tăvi pentru cont I bidoane pentru untură, ră și strecurători pentru lapte, solicitate de populație. De asemenea, execută burlane negre și burlane zincate, jgheaburi și cîrlige pentru jgheaburi, găleți zincate și negre.în producția curentă a întreprinderii intră și florile din mase plastice.
PANETTONENoul sortiment de cozonac produs la combinatul industrial de morărit și panificație din Sibiu se livrează unităților de desfacere sub denumirea de „PANETTONE". Aromat, gustos, bogat în elemente' nutritive — ouă și grăsimi — cozonacul acesta conține, de asemenea, fructe confiate și stafide. După cum ne informează unitatea furnizoare, cozonacul „panettone", are și calitatea de a se păstra proaspăt, pufos, mai multăț.yreme.Cozonacul „pariettone" se produce la greutatea de 500 g, 750 g„ și 1 kg.

Astăzi se dispută jocurile celei de-a 26-a etape a campionatului diviziei A Ia fotbal. Cele două partide programate în Capitală se vor desfășura după următorul program : stadionul Republicii, ora 9,15 : Progresul Bucureștl-F.C. Ar
geș ; stadionul Dinamo, ora 17,30 :

Dinamo București-U.T. Arad.țară vor avea loc următoarele meciuri : Universitatea Craiova-Ra
pid București; Crișul Oradea-Pe- 
iroiui Ploiești; Vagonul Arad-Di- 
namo-Bacău; Jiul Petroșanl-Steaua 
București; Politehnica Iași-Farul 
Constanța; Universitatea Cluj- 
A.S.A. Tg. Mureș.

întîlnirea de tenis dintre echipele României și Israelului con- tînd pentru turul doi al Cupei „Davis" s-a încheiat cu scorul de5— 0 în favoarea tenismenilor români. în ultimele două partide de simplu, Ion Țiriac l-a învins cu6— 2, 6—2, 6—0 pe Joseph Stab- holz, iar Ilie Năstase a cîștigat cu

6—0, 6—2, 6—4 în fața lui Eleazar Davidman. Echipa României urmează să joace în continuare (grupele semifinale) cu Spania. Meciul va avea loc în prima jumătate a lunii iunie la Valencia.
„Cursa S<JSLL jFT®WS:W'A«kW

la Roland Garros

Hie Nâstase, racheta nr. 1... Foto : M. Cioc
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Penultima etapă a „Cursei Păcii", disputată pe circuit în localitatea Gera, a revenit ciclistului belgian Willy Scheers, cronometrat pe distanța de 90 km cu timpul de 2h 19’45”. La interval de circa 1 minut a sosit un pluton de 12 alergători între care se aflau și concu- renții români N. David, W. Egyed și D. Nemțeanu. în clasamentul general individual conduce francezul Jean Pierre Danguillaume, urmat de polonezul Szurkowski la 42 secunde. Primul dintre români este Nicolae David, pe locul 27. Astăzi se desfășoară ultima etapă (a 15-a), pe ruta Zeitz-Berlin (237 km).
FINALA TURNEULUI DE FOT

BAL U.E.F.A. rezervat echipelor de 
juniori se va disputa luni 26 mai în 
orașul Leipzig între echipele Bulga
riei și R. D. Germane. în semifinale 
formația bulgară a întrecut cu sco
rul de 
în timp 
mane a 
ționata

3—0 (3—0) echipa U.R.S.S., 
ce reprezentativa R.D. Ger- 
învins cu 2—1 (0—1) selec- 
Scoției.

FEDERAȚIA ITALIANĂ DE BOX 
AMATOR a stabilit ca la campiona
tele europene de la București să par
ticipe următorii 5 pugiliști: Udella, 
Grasso, Quero, Capretti și Facchi- 
netti.

A

I
LA AMSTERDAM au continuat în

trecerile turneului internațional de 
tenis rezervat jucătorilor profesio
niști. Olandezul Tom Okker l-a în
vins cu 8—6, 3—6, 6—3 pe australia
nul- Roy Emerson, iar australianul 
Rod Laver a dispus cu 7—5. 6—2 de 
americanul Dennis Ralston. Alte re
zultate ; Ken Rosewall (Australia) — 
Andres Gimeno (Spania) 12—10, 1.—6, 
7—5 ; Tony Roche (Australia) — 
Earl Buchholz (S.U.A.) 6—3, 8—6.

Intr-o partidă de dublu, perechea 
Laver-Ralston ă întrecut cu 6—1, 
6—4 cuplul Rosewall-Gimeno.

ÎN CADRUL UNUI CONCURS A- 
TLETIC desfășurat la Simferopol,

cunoscutul sportiv sovietic Romuald 
Klim, medaliat cu argint la Jocurile 
Olimpice de la Ciudad de Mexico, ,a 
ciștigat proba de aruncarea ciocanu
lui cu performanța de 69,46 m. Proba 
de aruncarea suliței a revenit 
Ianis Lusis cu 76 m.

lui

CI- 
del 

a revenit 
4h50'40'’.

ETAPA A 9-A A TURULUI 
CLIST AL ITALIEI, Torre 
Greco—Potenza (173 km), 
lui Michele Dancelli în
Noul lider al cursei este belgianul 
Eddy Merckx. Fostul purtător al tri
coului „roz", italianul Polidori, a so
sit ieri cu o întîrziere de peste 3 mi
nute.

La Zagreb, după ziua a doua a meciului de tenis pentru Cupa „Davis", Spania conduce cu 3—0 în fața Iugoslaviei. în proba de dublu, perechea spaniolă Santana, Orantes a învins cu 8—6, 6—1, 7—5 cuplul iugoslav Jovanovici, Fra- nulovici. (Agerpres)
Cinci tenismeni români

CEA DE-A 73-A EDIȚIE a tradi
ționalelor campionate internaționale 
de tenis ale Franței se va desfășura 
în acest an pe terenurile de la Ro
land Garros între 26 mai și 8 iunie. 
La întreceri, care se vor disputa 
sistem „open", și-au anunțat partici
parea așii tenisului mondial amator 
și profesionist. Printre favoriții pro
bei masculine se numără australienii 
Tony Roche, Ken Rosewall, John 
Newcombe, Roy Emerson, americanii 
Arthur Ashe, Marty Ricssen, spani
olii Andres Gimeno, Manuel Santana, 
olandezul Tom Okker și iugoslavul 
Zeliko Franulovici.

în turneul feminin, specialiștii a- 
cordă șanse de cîștig jucătoarelor 
Margaret Court, Kerry Melville 
(Australia), Billie Jean King, Nancy 
Richey (S.U.A.), Ann Haydon, Vir
ginia Wade (Anglia) și Franțoise 
Durr (Franța).

România va fi reprezentată la a- 
cest turneu de Ilie Năstase, Ion Ti
riac, Petre Mărmurcanu, Sever 
Dron și Iudith Dibar,

AFRICII
Cu șase ani în urmă s-a încheiat 

în capitala Etiopiei, Addis Abeba, 
conferința șefilor de state și guverne 
la care s-a hotărît crearea Organi-. 
zației Unității Africane (O.U.A.). în 
amintirea acestui important eveni
ment din viața popoarelor Africii, 
care au năzuit și năzuiesc spre soli
daritate în lupta pentru lichidarea 
oricărei forme de colonialism pe 
continentul lor și în lume, pentru 
consolidarea independenței tinerelor 
state; a propășirii lor economice, so
ciale și culturale, ziua de 25 mai a 
fost proclamată „Zi a eliberării' A- 
fricii".

Profundele transformări petrecute 
în lume în perioada postbelică își 
găsesc o'ilustrare în Africa în modi
ficarea radicală a hărții politice a 
continentului. Dacă cu două decenii 
în urmă existau în Africa doar, trei 
state independente, astăzi numărul 
lor a atins 41. In prezent zonele în
tunecate ale asupririi coloniale se 
rezumă la cele trei colonii portu
gheze, la cîteva teritorii dependente, 
precum și la o parte a Africii australe 
aflate sub dominația rasistă. Dar 
chiar și în aceste zone se desfășoară 
o nuternică mișcare de eliberare na
țională. în Guineea Bissau forțele 
patriotice controlează două treimi din 
suprafața țării. în Angola, luptele se 
desfășoară în nouă din cele 15 dis
tricte ale țării. în pofida asasinării 
recente de către colonialiști a lideru
lui mișcării de eliberare din Mozam- 
bic, Eduardo Mondlane, patriotii din 
această țară extind continuu perime
trul teritoriilor eliberate. Acțiunile 
de partizani se amplifică și în Rho
desia și Namibia. în Republica Sud- 
Africană crește împotrivirea tuturor 
păturilor populației față de odioasa 
formă a asupririi rasiale — aparthei
dul.

Lichidarea dominației coloniale pe 
cea' mai mare parte a Africii consti
tuie — cum au declarat numeroase 
personalități politice de pe continent 
— începutul unei noi lupte a tinere
lor state pentru solutionarea dificile
lor probleme legate de subdezvoltare, 
pentru făurirea unei industrii pro
prii, de sine stătătoare, a transformă

rii societății africane menținută se
cole în șir în înapoiere economică 
și socială. Ca urmare a acestor pre
ocupări pe pămîntul african au apă
rut in ultimii ani un șir de fabrici 
și uzine, s-au intensificat eforturile 
pentru diversificarea agriculturii, au 
fost construite baraje și Centrale 
electrice, școli etc.

. Dar lupta noilor state africane nu 
este lipsită de greutăți și piedici. A- 
cestea se datorează în primul rînd 
încercărilor cercurilor imperialiste 
de a frîna progresul istoric al popoa
relor africane, de a-și recuceri pozi
țiile pierdute pe acest continent, de 
a exploata neîngrădit marile avuții 
ale Africii.

Mersul istoriei nu poate fi însă 
oprit. Pășind pe calea dezvoltării de 
sine stătătoare, popoarele africane, 
toate forțele progresiste de pe conti
nent sînt hotărîte să-și apere inde
pendența, libertatea, viitorul spre 
care năzuiesc.

In această luptă popoarele africane 
se bucură de sprijinul țărilor socia
liste. al forțelor progresiste din în
treaga lume. Republica Socialistă Ro
mânia, care militează cu consec
ventă pentru dreptul sacru al fiecă
rui popor de a-și hotărî singur soarta 
în conformitate cu aspirațiile și vo
ința sa, a sprijinit și sprijină cu 
tărie lupta dreaptă a popoarelor a- 
fricane pentru lichidarea tuturor 
formelor de colonialism, pentru con
solidarea independentei tinerelor 
state, realizarea năzuințelor lor de 
progres și dezvoltare democratică, 
Poporul român urmărește cu pro
fundă satisfacție prefacerile progre
siste care au loc în viata socială, 
economică, politică și culturală a 
Africii. între tara noastră și tinerele 
state africane s-au stabilit și se dez
voltă relații de prietenie și colabo
rare în interesul reciproc, al cauzei 
păcii și progresului în lume.

Cu prilejul „Zilei eliberării Africii" 
poporul român urează popoarelor a-, 
fricane noi succese în lupta lor pen
tru făurirea unei vieți noi pe conti
nentul african.

A. BUMBAC

IORDANIA

Tablou economic
Pentru Iordania, țară cu istorie milenară, cei 23 de ani care au trecut de la dobîndi- rea independenței reprezintă o perioadă de mari eforturi pe calea dezvoltării.Drumul parcurs n-a fost deloc ușor. Iordania a pornit de la o economie înapoiată, qioștenire grea lăsată de colonialism. Producția agricolă avea un randament scăzut, industria era ca și inexistentă, rețeaua de drumuri era cu totul neglijată, iar turismul, beneficiar al unor prețioase vestigii arheologice capabile să contribuie ia sporirea substanțială a veniturilor țării, era lipsit de o bază materială a- decvată.Preocupările guvernului iordanian s-au îndreptat în direcția asigurării unui progres economic, în funcție de anumite priorități impuse de

condițiile specifice ale tînărulul stat arab. în domeniul agriculturii, sector dominant în e- conomie, a fost elaborat și se traduce în viață un program de irigații a cărui realizare va aduce în circuitul agricol o suprafață de 60 000 km.p. Detectarea unor noi resurse de apă în deserturile aride a contribuit la creșterea producției agricole și sporirea contingentelor pentru export (cereale, legume, fructe, tutun).Principala bogăție a țării o constituie extracția fosfaților; exportul acestui produs va atinge anul acesta aproximativ 2 milioane de tone. Prospectarea subsolului, acțiune aflată abia în fază inițială, a pus în evidență existența u- nor zăcăminte de fier, cupru, mangan. în domeniul industriei petroliere, Iordania in

vestește fonduri însemnate în vederea dublării capacității ra- .imăriei .de la Zarka. Pe de altă parte, se fac cu succes prospecțiuni pentru descoperirea și punerea în valoare a unor zăcăminte de țiței.Investiții mari se fac în domeniul energetic (fn 1966 a fost dată în funcțiune o hidrocentrală pe rîul Yarmouk), al dezvoltării de drumuri și șosele, precum și al construcțiilor de locuințe. !n capitala țării, Amman, precum și în alte localități constructorii iordanieni înalță clădiri cu două și trei etaje, în stil arab, folosind renumita piatră locală ce dă noilor construcții un aspect plăcut.Prin eforturile sale în muncă, poporul iordanian își vădește ho- tărîrea de a-și împlini năzuințele spre progres economic și social.
G. BONDOC

ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE DIN ARGENTINA

RITMUL UNUI MARE ORAȘ
Diverse sînt rutele 

pe care se poate ajunge 
la Buenos Aires ; poți 
folosi fie liniile aeriene, 
fie căile acvatice ale 
Oceanului Atlantic sau 
drumurile nesfîrșite ale 
Pampei. Călătorului 
care vine dinspre o- 
cean, pe Rio de la Plata, 
orașul Buenos Aires — 
cel mai mare din emi
sfera australă — îi a- 
pare ca o așezare plină 
de dinamism, mai ales 
datorită aglomerării de 
macarale ce o are in 
față și numeroaselor 
vase ce domină portul. 
In schimb, celui sosit pe 
calea văzduhului, sau 
pe drumurile din inte
riorul țării, orașul îi a- 
pare ca o vastă oază 
în Pampa, ca o zonă 
plină de freamăt, în 
imensitatea acesteia. 
Poți urmări peisaje ale 
Pampei, cu flora sa bo
gată (cresc alături, co
nifere și palmieri, meri 
și portocali, eucalipți 
și cactuși) de-a lungul 
celor 33 de km ce des
part orașul de modernul 
aeroport Ezeiza.

Trecerea de la aceste 
peisaje la priveliștea ci
tadină este aproape 
bruscă, iar micile case 
de la periferie nu pot să 
ascundă centrul impre
sionant al capitalei ar- 
gentinene. Trebuie să 
pătrunzi adine în oraș, 
să-i vizitezi diversele 
cartiere, să stai de vor
bă cu oamenii săi, ca 
să-l poți cunoaște. Nu •

greșit să se spună că a- 
ceastă capitală de pe 
malul fluviului La Plata 
este Argentina conden
sată pe asfalt. La Bue
nos Aires și împrejurul 
său, pe o rază de 300 
km, care reprezintă nu
mai 5 la sută din supra
fața totală de aproape 
3 milioane kmp a tării, 
trăiește aproape jumă
tate din populația de 
24 milioane a Argen
tinei. Aici se consumă 
80 la sută din energia 
electrică, se desfășoară 
cea mai mare parte din 
activitatea industrială, 
se concentrează' majori
tatea mijloacelor de 
transport și a șoselelor 
moderne. Nu puțini că
lători străini au asemuit 
Buenos Aires-ul mai 
mult cu orașele euro
pene, decît cu cele lati- 
no-americane. In parte 
acest lucru e adevărat, 
deoarece nu-i greu să 
descoperi aici aceeași 
mare varietate demo
grafică. Alături de 
populația autohtonă*  pot 
fi întîlniți oameni de 
cele mai diverse origini. 
Minați.de nevoi, în pri
mele decenii ale secolu
lui nostru, mii de ita
lieni, germani, austrieci 
și chiar arabi s-au în-
dreptat spre Buenos
Aires ca spre un țărm 
al speranțelor. Și deși a 
trecut atîta vreme, nici 
azi ei nu și-au pierdut 
identitatea.

multe și mari atrac
țiile orașului —■ monu
mentele sale istorice cît 
și cele arhitectonice, e- 
dificiile cu caracter cul
tural, întreprinderile 
industriale. Cea mai in
teresantă priveliște o 
oferă însă faleza de pe 
estuarul fluviului La 
Plata și portul, unul 
din cele mai bine uti
late din America La
tină. Silozurile de ce
reale, excavatoare, ma
carale, ca și numeroa
sele nave întotdeauna 
prezente, se întind la 
marginea danelor pe a- 
proape 60 de km.

In prezent preocupă
rile autorităților argen- 
tinene pe plan econo
mic sînt îndreptate spre 
o „redimensionare" a 
capacităților industriale 
și agrare ale țării în 
sensul impulsionării lor 
multilaterale. Pe acest 
plan se remarcă în ul
timii ani o creștere se
rioasă a investițiilor, o 
serie de obiective in
dustriale (din industria 
siderurgică, construc
toare de mașini, ener
getică) au intrat în 
funcțiune, altele aflîn- 
du-se încă în curs de 
construcție.

Astăzi, la împlinirea 
a 159 de ani de la do- 
bîndirea independenței 
sale, Argentina prezin-

Fără îndoială, sînt

ta imaginea unei țări 
în continuă dezvoltare.

Ion DINU.

Mina%25c8%259bi.de


Lucrările Comitetului Proiectul
Safeguardcelor 18 pentru dezarmare TERORII DIN HAITI
Canada

hotărîrii

neliniștește

viața interna

® DEZBATERI IN LEGĂTURĂ CU LĂRGIREA 
COMPONENȚEI COMITETULUI O INTER
VENȚIA REPREZENTANTULUI ROMÂNIEI
GENEVA 24 — Corespondentul A- 

gerpres, Horia Liman, transmite : La 
sfîrșitul ședinței oficiale din dimi
neața zilei de 23 .mai a. c.. Comi
tetul celor 18 state pentru dezarma
re s-a întrunit într-o ședință neofi
cială. la propunerea copreședinților 
sovietic si american.

A avut loc un schimb de păreri 
în legătură' cu problema lărgirii 
componentei Comitetului.

Copreședinții au prezentat o de
clarație comună în care se arată că 
în urma consultațiilor avute între 
șefii delegațiilor sovietică si ame
ricană în problema componentei Co
mitetului nu s-a putut realiza un 
acord asupra unor recomandări, 
înainte de încheierea prezentei se
siuni. cu privire la statele care să 
fie incluse în Comitet. Cei doi co
președinți au convenit în acest sta
diu asupra recomandării Japoniei si 
R. P. Mongole în calitate de noi 
membri ai Comitetului. Copreședin
ții vor continua eforturile pentru 
ajungerea la un acord complet în 
problema lărgirii componentei Co
mitetului.

în discuțiile care au urmat au 
luat cuvîntul delegațiile : Indiei. 
Italiei. Canadei, Suediei. R.A.U.. An
gliei. Mexicului. Braziliei. Poloniei. 
Cehoslovaciei. României. S.U.A. și 
U.R.S.S.

Intervenind în dezbateri, repre
zentantul român a declarat că „pro
blemele care fac obiectul negocie
rilor în acest Comitet prezintă o 
importantă deosebită pentru toate 
statele si regiunile lumii, căci ele 
vizează interese vitale privind pa
cea si securitatea întregii comuni
tăți internaționale. Republica So
cialistă România s-a pronunțat con
stant. atît în Comitetul celor 18, cît 
si la Națiunile Unite si în alte fo
ruri Internationale, pentru crearea 
unor condiții care să permită parti
ciparea la examinarea si rezolvarea 
complexelor probleme ale dezarmă
rii a tuturor statelor interesate".

Referindu-se la problema lărgirii 
componentei Comitetului, delegatul 
român a arătat că în abordarea ei 
trebuie, avute în vedere atît crite
riul esențial al unei repartiții e-

chitabile a țărilor socialiste, occi- 
' dentale si neangaiate. cit si cerin-' 
ta menținerii specificului acestui 
Comitet ca organism specializat si 
de negocieri al Națiunilor Unite în 
domeniul . dezarmării. Orice decizie 
privind mandatul, modul de func
ționare si componenta Comitetului
trebuie să fie emanația unanimă a
membrilor săi care, la rîndul ei.
trebuie să fie sancționată de Adu
narea Generală a Națiunilor Unite, 
acesta fiind spiritul si litera rezo
luției 1 722 (XVI) din 20 decembrie 
1961. prin care Adunarea Generală 
Stabilește atît componenta Comite
tului. cit si mandatul său.

Remarcînd că nu are obiectiuni 
cu privire la țările nominalizate în 
comunicarea copreședinților, delega
ția română si-a 
că recomandarea 
zolvare deplină 
problema lărgirii 
mitetului trebuie 
în continuare. în ______  ___ __
lutionări complete. în conformitate 
cu principiile arătate, tinînd seama 
de interesele /tuturor statelor si re
giunilor lumii.

exprimat regretul 
nu oferă o re- 

si a afirmat că 
componentei Co
să fie examinată 
vederea unei so

OTTAWA 24 (Agerpres). — Răs- 
punzînd unor deputat! ai opoziției, 
care cereau guvernului să adopte o 
declarație publică asupra 
administrației Nixon de a construi 
sistemul de rachetă antirachetă „Sa
feguard", primul ministru canadian, 
Pierre Elliott Trudeau, a făcut vineri 
o declarație în Camera Comunelor. 
Trudeau a menționat că această pro
blemă se află în dezbaterea Cabine
tului, dar nu s-a putut ajunge pînă 
acum la concluzii ferme. Trebuie să 
recunoaștem, a. spus Trudeau, că „noi 
nu sîntem entuziasmați de sistemul 
amintit, dar trebuie să ținem cont 
că el va fi construit pe teritoriul al
tei țări".- Dacă Canada va putea in
fluenta o hotărîre care să ducă la 
renunțarea construirii sistemului de 
rachete antirachete în S.U.A., atunci 
o vom face.

Nemulțumirile provocate în Ca
nada de hotărîrea S.U.A. de a con
strui sistemul „Safeguard" sînt de
terminate, în primul rînd. de faptul 
că eventualele explozii ale acestor 
rachete antirachetă s-ar putea pro
duce în spațiul aerian al canadei 
periclitînd securitatea tării. Crește
rea acestor nemulțumiri a constituit 
de altfel, și unul din principalele su
biecte .abordate de primul ministru 
canadian în cursul întîlnirii pe care 
acesta a avut-o. în primăvară, la 
Washington, cil președintele Nixon.

VIENA

VIENA 24. — Corespondentul A- 
gerpres, P. Stăncescu, transmite : 
A doua sesiune a Conferinței Orga
nizației Națiunilor Unite pentru co
dificarea principiilor de drept in
ternațional referitoare la tratate si-a 
încheiat sîmbătă lucrările începute 
la Viena în ziua de 9 aprilie. La 
terminarea sesiunii, participant!! au 
adoptat cu 79 voturi pentru, unul 
contra și 19 abțineri, „Convenția a- 
supra dreptului tratatelor", care con-

O NOUĂ DETERIORARE

A RELAȚIILOR
DINTRE S. U. A. SI PERUț

O GUVERNUL PERUVIAN A CERUT MISIUNILOR MILITARE 
AMERICANE Să PĂRĂSEASCĂ TARA
© VIZITA LUI N. ROCKEFELLER ÎN PERU ESTE CONSIDE
RATĂ LA LIMA „LIPSITĂ DE OBIECT"

onală

Hamburg. Demonstrație în sprijinul lârgirii drepturilor sindicale organizatâ 
cu prilejul deschiderii celui de al 8-lea Congres al Uniunii sindicatelor din 

R. F. a Germaniei

MOSCOVA 24 (Agerpres). — în cadrul ședinței de sîmbătă a Comisiei pregătitoare a consfătuirii' internaționale a fost adoptat „Apelul partidelor comuniste și muncitorești în legătură cu teroarea împotriva democraților din Haiti", care are următorul conținut:„Noi, reprezentanții partidelor comuniste și muncitorești, întruniți la ședința Comisiei pregătitoare a consfătuirii internaționale, am aflat cu mînie și revoltă despre noul val de represiuni bestiale împotriva comuniștilor, democraților și pa- trioților din Haiti. Adoptarea legii anticomuniste teroriste, arestarea tovarășului Joseph Roney, secretar

general al C.C. al Partidului Unificat al Comuniștilor haitieni, a tovarășului Minklimbourg, secretar al partidului, a altor comuniști, de- mocrați și patrioti. -nouă crimă al lui Duva. de imperialiș lui din Haiti.Ne exprimăr țească cu patrii în închisorile lr. cu hotărîre eliChemăm înt democratică n glasul în apă,c,ca victimelor terorii lui Duvalier.Mina călăilor trebuie oprită !“.
li/l IA Illi t. lilJSAK

LIMA 24 (Agerpres). — Primul 
ministru al Perului, Erneșto Mon
tagne, a anunțat vineri seara că, 
guvernul său a cerut misiunilor mi
litare aeriene, navale și terestre ale 
S.U.A. să părăsească țarș, precizînd, 
totodată că „vizita pe care guverna
torul Nelson Rockefeller urma să o 
facă săptămîna viitoare în Peru 
în calitate de reprezentant personal 
al președintelui Nixon, este lipsită 
de obiect". Declarațiile au fost fă
cute după publicarea unui comuni
cat oficial al guvernului, prin care 
se releva că S.U.A. și-au confirmat 
hotărîrea de a suspenda vînzările de 
echipament militar către Peru. Co
mentînd noua deteriorare a rapor
turilor dintre S.U.A. și Peru ca ur
mare a exproprierii de către guver
nul periivian a instalațiilor socie
tății nord-americane „International 
Petroleum Company" și a unor inci
dente privind dreptul de pescuit în 
apele peruviene, generalul Mercado 
Jarrin a declarat ziariștilor că el nu 
consideră că suspendarea vînzărilor 
de armament american către Peru

va duce la ruperea relațiilor diplo
matice dintre cele două țări.

Pe de altă parte, tratativele a- 
mericano-peruviene în legătură cu 
compensarea parțială a societății „In
ternational Petroleum Company" bat 
pasul pe loc.

în unele cercuri nu se exclude 
posibilitatea ca amendamentul Hi
ckenlooper să fie pus în aplicare de 
guvernul american și, în felul acesta, 
orice formă de ajutor american că
tre Peru să înceteze.

ține 85 de articole. A fost adoptat 
totodată și „Documentul final al 
Conferinței".

La lucrări âu luat parte delegații 
din 110 țări și observatori ai unor 
instituții specializate ale O.N.U., pre
cum și reprezentanții a cinci orga
nisme interguvernamentale. Țara 
noastră a fost reprezentată de o de
legație condusă de . Gheorghe Pele, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România în Austria. Textul conven
ției va rămîne depus pînă la 30 no
iembrie 1969 la Ministerul de Exter
ne al Austriei și pînă la 30 aprilie 
1970 la sediul O.N.U. din New York, 
fiind deschis spre semnare reprezen
tanților țărilor participante la lu
crările d.e la Viena.

’ Conferința a adoptat, printre alte 
documente, „Declarația referitoare 
la participarea altor state la Con
venția asupra dreptului tratatelor".

Aceasta are drept scop să asigure 
larga participare la convenție a tu
turor statelor, ea constituind un do
cument însemnat în care își găsește 
aplicare principiul universalității 
normelor de drept internațional. Deși 
numeroase delegații, printre care și 
cea 3 României, au militat în favoa
rea includerii acestui principiu în 
corpul convenției, el nu și-a găsit 
expresie decît în „Declarația privind 
participarea universală la Convenția 
de la Viena asupra dreptului trata
telor", document care recomandă,A- 
dunării Generale a O.N.U. să exa
mineze, la cea de-a 24-a sesiune a 
sa, problema trimiterii de invitații 
statelor care nu au fost reprezentate 
la Conferința de la Viena, în vede
rea semnării de către acestea a Con
venției asupra tratatelor".

Delegațiile statelor participante la 
conferință ' au adoptat, de asemenea, 
„Declarația privind interzicerea con- 
strîngerii militare, politice .sau eco
nomice la încheierea tratatelor".

VARȘOVIA 24 (Agerpres). — La 
invitația C.C. al P.M.U.P. la 24 mai 
s-a aflat la Varșovia Țntr-o vizită de 
prietenie Gustav Husak, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
se arată într-un comunicat difuzat 
de agenția P.A.P. G. Husak a avut 
convorbiri cu Wladyslaw Gomulka, 
prim-secretar al C.C. al P.M.U.P., cu 
care a discutat probleme referitoare 
la dezvoltarea pe viitor a colaboră
rii dintre P.M.U.P. și P.C. din Ceho
slovacia. dintre R. P. Polonă și R.S. 
Cehoslovacă. Conducătorii celor două 
partide au făcut, de asemenea, un 
schimb de păreri în probleme impor
tante ale situației internaționale ac
tuale, în special în Europa, precum 
și în probleme ale mișcării comu
niste și muncitorești internaționale.

G. Husak l-a invitat pe W. Go
mulka să facă o vizită în Cehoslova
cia. Invitația a fost acceptată.

N. Podgornîi 
și-a încheiat 

vizita în
R. P. MongolăULAN BATOR 24 (Agerpres). — Nikolai Podgornîi, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., și-a încheiat vizita oficială în R. P. Mongolă și a plecat, pe calea aerului, spre patrie.La Ulan Bator, oaspetele a avut convorbiri cu conducători de partid și de stat mongoli în legătură cu dezvoltarea relațiilor dintre cele două țări, precum și cu probleme internaționale de interes reciproc.

Autoritățile de la Port-au-Prince intensifică represiunile
SANTO DOMINGO 24 (Agerpres). 

Surse1 autorizate din Santo Domingo, 
citate de agenția France Presse, a- 
nunță că situația .din Haiti s-a agra
vat în tiltimele 48 de ore, președinte
le acestei țări, Franțois Duvalier, or- 
donînd trimiterea de trupe în nordul 
țării pentru a reprima o răscoală an
tiguvernamentală. Potrivit informa
țiilor sosite din capitala haitiană, 
Port-au-Prince, grupurilor de partizani 
care au declanșat răscoala li s-au a- 
lăturat ofițeri superiori din armata 
haitiană, precum și exilați politici 
care au pătruns clandestin în țară. 
Aceleași surse au indicat că președin
tele Duvalier exercită o acțiune vio
lentă de represalii împotriva opoziției, 
un mare număr de persoane fiind a- 
restate. în noaptea de joi spre vi
neri, la Port-au-Prince s-au auzit

numeroase schimburi ele focuri de 
armă, situația înrăutățindu-se o dată 
cu anunțarea descoperirii unor mari 
cantități de arme ascunse.

Pe de altă parte, Pierre Rigaud, 
coordonator general al partidului Hai
tian de opoziție, Uniunea națională 
democratică (N.D.U.), care se află în. 
exil la San Juan (Porto Rico), a cerut 
organizarea unui „dialog" imediat în
tre diferitele grupări opoziționiste 
din Haiti, în vederea creării unui gu-
vern provizoriu al acestei țări. Opo
ziția haitiană a devenit mai activă 
în ultimele zile, după ce știri necon- 
firmate oficial menționează că dicta
torul Republicii Haiti, Francois Du
valier, este grav bolnav și armata in
tenționează să-l înlocuiască cu un gu
vern militar.

agențiile de presă transmit
In cadrul Comisiei mixte de colaborare economică 

dintre Republica Socialistă România și R. D. Germană, 
la Berlin au fost semnate două protocoale în domeniul construcției de mașini, 
respectiv electrotehnicii și electronicii. Protocoalele vizează colaborarea, coope
rarea și specializarea în producție în cadrul planului de perspectivă 1971—1975.

Intr-un raport al Comisiei Primul deceniu al dez- 
Camerei Reprezentanților, voltării nu ?i a atins obiectivele 
dat publicității la Nicosia, se arată că 
în Cipru activează de mai bine de 
trei luni cinci organizații secrete care 
se fac vinovate de o serie de atentate 
asupra unor personalități politice și a 
unor edificii guvernamentale și sin
dicale.

scontate, se arată într-o declarație fă
cută la Geneva de David Morse, di
rectorul general al Organizației Inter
naționale a Muncii. Deși producția s-a 
dezvoltat, a spus David Morse, numă
rul șomerilor nu numai că nu a scăzut, 
dar a sporit într-o scrie de țări.

Comitetul Centra! al Alianței forțelor naționale, de
mocratice și pașnice din Vietnam a dat publicității o de
clarație ’a care exprimă sprijinul total față de propunerea de pace în 
zece puncte prezentată de Frontul Național de Eliberare din Vietnamul de sud. 
Cele zece puhcte — se subliniază în declarație — reflectă aspirațiile legitime ale 
poporului vietnamez, așa cum au fost ele recunoscute și de acordurile de la 
Geneva din 1954.

APOLLO-IO
pe ruta Lună-PâmM

se zărește

pile de alimenta- 
cabinei cu curent 
să fie scoasă din 
cauza suvraîncăl-

nave nu sînt si- 
acelasi plan.
de a transmite e- 
de televiziune. în 
astronautii dor-

Desenul înfățișează modulul lunar (in prim plan) și nava 
cosmică „Apollo-10“, evoluînd în jurul Lunii. La dreapta 

Pămîntul

Ministenil Afacerilor Ex
terne al R. D. Vietnam a dat 
publicității o declarație în 
legătură cu bombardamentele efectua
te de aviația americană în ultimii 
cinci ani asupra teritoriului Laosului. 
Arătînd că, în special după noiembrie 
1968, bombardamentele asupra zone
lor controlate de forțele patriotice lao- 
țiene s-au intensificat, declarația cere 
cu hotărîre ca Statele Unite să pună 
capăt intervenției și agresiunii împo
triva Laosului.

Vizita în Polonia a lui 
Ahti Karjalainen, ministrul afa
cerilor externe al Finlandei, s-a în
cheiat. Oaspetele a fost primit de Wla
dyslaw Gomulka, Marian Spychalski 
și Jozej Cyrankiewicz și de alți con
ducători polonezi, cu care a avut 
convorbiri în legătură cu dezvoltarea 
relațiilor dintre Finlanda și Polonia. 
Au fost discutate, de asemenea, pro
bleme internaționale de interes re
ciproc.

Secretarul de stat al 
S.U.A., William Rogers, * 
avut, în cadrul vizitei sale de la Delhi, 
convorbiri cu vicepremierul Indiei, 
Morarji Desai. Cu această ocazie au 
fost abordate aspecte privind relațiile 
bilaterale, precum și unele probleme 
privind războiul din Vietnam, evoluția 
crizei din Orientul Apropiat și alte 
aspecte ale situației internaționale.
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kilometri. 
temerile în le- 
eventuală cioc- 
centrul spatio l

ximativ 16 
primîndu-și 
gătură cu o 
nire. De la 
li s-a răspuns în alumă că 
„bătrînul Snoopy este un 
bun cîine de vînătoare și 
va încerca probabil să vă 
urmărească pînă acasă". 
Totuși la Houston s-a tre-

misiunii de televiziune, e- 
chipajul a început să se 
pregătească pentru execu
tarea manevrelor de pla
sare a navei ne traiecto
ria -Lună—Pămînt. La ora 
11,52. nava .,Apollo—10" a 
pătruns pentru ultima 
oară în partea invizibilă a 
Lunii, iar la ora 12,25 mo-

capete forma circulară, 
Stafford s-a adresat tele- • 
spectatorilor mărturisind: <
„Părăsind Pămîntul ți se 
oferă o imagine impresio
nantă. Dar această prive
liște, acum cînd ne depăr
tăm de Lună și ne întoar
cem spre bunul și bătrînul 
Pămînt este mai mult de-

ADDIS ABEBA 24 (Agerpres). — 
Secretariatul Organizației Unității A- 
fricane (O.U.A.) a dat publicității un 
comunicat în legătură cu poziția 
O.U.A. față de noua „constituție" ela
borată de regimul lui Ian Smith care 
urmărește să instituționalizeze domi
nația rasistă la Salisbury.

„Rebeliunea regimului rasist și a 
minorității albe a lui Smith, se arată 
în comunicat, afectează direct răs
punderea morală, politică și constitu
țională care revine Marii Britanii". 
„Dacă Anglia dorește într-adevăr 
să-și îndeplinească obligațiile față de 
Africa și poporul Zimbabwe, se arată 
în continuare în acest document, a- 
tunci ea trebuie să-și unească efor
turile cu cele ale Africii pentru zdro
birea rebelilor de la Salisbury și 
pentru restabilirea prerogativelor 
majorității africane".

în continuare se relevă că în ac
tuala situație, „Marea Britanie nu 
mai are altă alternativă decît aceea 
de a recurge la forță pentru a pune 
capăt regimului ilegal de la Salis
bury".

„în Interesele păcii și securității in
ternaționale, O.U.A. cheamă Consi
liul de Securitate să adopte măsuri 
hotărîte față de regimul ilegal de la 
Salisbury și cere tuturor țărilor să 
rupă relațiile economice și în celelal
te domenii cu Rhodesia".

în interesele Africii toate statele 
continentului trebuie să adopte mă
suri urgente, conchide Secretariatul 
Organizației Unității Africane.

Dacă vineri astronautii 
Stafford si Cernan s-au a- 
propiat pînă la 15 000 m 
de Lună, realizînd punctul 
culminant al misiunii lui 
.,Apollo—10“. ziua de ieri 
a fost mai relaxată. dar nu 
lipsită de momente pline 
de interes. Echipajul na
vei s-a trezit la orele 4.50 
Gmt, după un somn c 
trei ore. Cîteva minute mai 
tîrziu. el a început să 
transmită ultima emisiune 
de televiziune . în culori 
înainte de a părăsi orbita 
lunară pentru a se reîn
toarce pe Pămînt. Piscuri, 
cratere, fisuri. ..mări" si 
..oceane" lunare au defilat 
pe micul ecran, permitînd 
telespectatorilor să admire, 
încă o dată, o priveliște 
panoramică a Lunii oferi
tă de la bordul navei „A- 
pollo—10". „Puteti vedea 
un crater alb în centrul e- 
cranului cu un punct ne
gru chiar în mijlocul lui... 
Acestea sînt mai multe

cratere mici". explica 
Young. „Craterul care se 
zărește în depărtare are o 
înfățișare sălbatică. La 
poale, culoarea lui este gri 
strălucitor deschis, iar pe 
versante argintiu străluci
tor. Pe fondul lui se ză
resc blocuri mari de pia
tră. iar în mijloc se văd 

de piscuri mai mici", descria 
Cernan unul din craterele 
lunare.

In cursul emisiunii au 
fost prezentate peisajele 
„Mării Liniștii" și două 
din zonele luate în consi
derație pentru viitoarele a- 
selenizări ale astronautilor 
americani. Cernan a în
cercat. de asemenea, să 
prezinte etajul inferior al 
modulului. Cu acest prilej 
însă astronautii au trecut 
prin momente de emoție. 
Ei au comunicat Centrului 
spatial din Houston că în 
două rînduri ■ nava s-a a- 
proniat de etajul inferior 
al modulului vină la avro-

cut deîndată la calcularea 
dimensiunilor orbitei ca
pricioase si s-a comunicat 
astronautilor că o astfel 
de ciocnire nu este pro
babilă. întrucît orbitele ce
lor două 
tuate pe 

înainte 
misiunea 
timp ce 
meau. la Centrul spatial 
din Houston s-a anunțat că 
s-a hotărît ca una din ce
le trei 
re ale 
electric 
uz. din „ . .
zirii. La Centrul spațial s-a 
hotărît. de asemenea, ca în 
timpul reîntoarcerii spre 
Pămînt unul din astronauți 
să rămînă de veghe. în 
timp ce ceilalți dorm, 
pentru a supraveghea 
functionarea vilelor de a- 
limentare cu curent elec
tric în vederea evitării su
praîncălzirii lor.

După terminarea trans-

torul principal al cabinei a 
fost pus în funcțiune timp 
de 2 minute și 44 secun
de. Cît timp s-a aflat în 
spatele Lunii, comunicații
le radio cu astronautii au 
fost întrerupte fiind relua
te la ora 12,34. cînd Tho
mas Stafford, comandantul 
navei, transmitea : „Ne în
toarcem spre Pămînt. ve
nim spre Houston. Rache
ta a funcționat bine, acum 
avem o priveliște fantas
tică a Lunii".

După înscrierea cabihei 
spațiale pe traiectoria Lu- 
nă-Pămînt, cei trei astro- 
nauți au transmis o nouă 
emisiune de televiziune în 
culori. Pe micul ecran se 
putea observa cum Luna 
se micșorează pe măsură ce 
nava se îndepărta cu o vi
teză de 9 817 km pe oră. 
„Această priveliște este 
fantastică", transmitea Eu
gene Cernan, comentînd 
imaginile. In timp ce ori
zontul lunar începea să

cit fantastică". La aproxi
mativ 1 800 km distanță de 
suprafața satelitului natu
ral al Terrei, Cernan rela
ta că culoarea dominantă 
a Lunii — cenușiu brun — 
începe să cedeze din ce în 
ce mai mult locul culorii 
alb-argintii care emana de 
pe suprafața „mărilor lu
nare". Ulterior, Stafford a 
descris nuanțele de culori 

■ale diferitelor forme de re
lief lunar care nu puteau 
fi observate pe micul e- 
cran. Ultimele imagini te
levizate au prezentat în- • 
tregul disc al Lunii lumi- i 
nat de Soare datorită fap- , 
tului că, pe măsură ce se , 
mărea distanța dintre Lună 
și cabină, acesta a putut fi 
prins în obiectivul camerei 
de luat vederi. 1

Călătoria spre Pămînt a 1 
cabinei continuă; ea va i 
dura pînă luni seara, cînd i 
va ameriza în apele Ocea- , 
nului Pacific, la 624 km ( 
est de arhipelagul Samoa.

Prelungirea sesiunii Par
lamentului japonez. Cele două 
camere ale parlamentului japonez au 
hotărît să prelungească cu 72 de zile 
lucrările sesiunii ordinare a Dietei 
Japoneze, care urma să ia sfîrșit du
minică 25 mai. La reuniunile parla
mentare au participat numai depu
tății Partidului liberal-democrat de 
guvemămînt și ai socialiștilor demo- 
crați. Deputății din partea partidelor 
Socialist, Komeito și Comunist — au 
boicotat ambele plenare ale Dietei.

Cu prilejul zilei culturii 
bulgare, 'a Sofia a avut loc o de
monstrație în piața „9 Septembrie" în 
fața tribunei oficiale de la Mausoleul 
„Ghiorghi Dimitrov" unde au luat loc 
conducătorii de partid și de stat în 
frunte cu Todor Jivkov, prim-secretar 
ăl C.C. al P.C.B., președintele Consi
liului de Miniștri al R. P. Bulgaria. 
Zecile de mii de demonstranți au tre
cut purtînd cu ei panouri și pancarte 
pe care erau înscrise succesele obținute 
în domeniul învățămîntului și culturii, 
al științei și artei în cei 25 de ani de 
construcție socialistă.

„Le Figaro" va rea
pare, începând de marți. 
Editarea cotidianului francez a 
fost întreruptă temporar de o 
grevă a redactorilor, declanșată 
la 11 mai. După cum informează 
agenția France Presse, la condu

it cerea ziarului a fost numit vineri 
administrator provizoriu Pierre 
Beviere. In aceeași zi, redactorii 
au aprobat în unanimitate o mo
țiune, în baza căreia au hotărît 
suspendarea grevei atît timp cît 
administratorul provizoriu va ră
mîne în funcție și cît va isi- 
gurată independența re iei. 
Beviere, a declarat că va menține 
structura deja cunoscută a zia
rului.

e MARELE PREMIU DE
CERNAT producției: 
BRITANICE „IE”

• LA SCURT-METRAJE 
PREMIUL I A REVENIT 
UNUI FILM ROMANESC

CANNES 24 (Agerpres). — 
Festivalul international al fil
mului de la Cannes s-a încheiat 
vineri cu următorul palmares: 
Marele Premiu a fost 
filmului „If" („Dacă"). I 
lui Lindsay ‘'~J~— 
Britanie); Pr 
mai bună ini 
lină a fost 
Louis Trihtig-i 
filmului „Z" 
Costa-Gavras 
miul pentru 
terpretare fei 
Redgrave, pn 
„Isadora", în 
Reisz (Marea 
Premiu spec- . .
„Adalen . 31". în regia 
Widerberg (Suedia); 
juriului în unanimitate 
mul „Z“ (Franța) ; Premiul ju
riului pentru regie — „Anto- 
nio-des-Mortes". produs de 
Grauber Rocha (Brazilia) si 
„Cronică moraviană", produs de 
Vojtech Schorrn (Cehoslovacia); 
Premiul pentru cel mai bun 
debut — „Easy Rider" (Călă
rind fără tel), realizat . de 
Dennis Hopper (S.U.A).
. Din selecția filmelor de scurt 
metraj prezentate la actuala 
ediție. juriul internațional a 
decernat Premiul I filmului 
românesc „Cîntecele Renaște
rii", regizat de Mirel Ilieșu. 
Premiul special a fost obtinut 
de „Forfecuta de unghii", rea
lizat de Jean-Paul Carriere.

atribuit 
în regia TTirt nvon

lizi Bo 
Premiul
- fil-

Sondajele de opinie efectuate recent în Franța ^trează 
menținerea la același nivel a preferințelor pentru principalii nrotagoniști : Georges 
Pompidou și Alain Poher. Concomitent se înregistrează o_"6tnsibilă creștere a 
popularității candidatului comunist, Jacques Duclos. UI 
registrat o creștere a numărului nedecișilor, care în 
prezidențiale reprezentau 25 la sută dintre cei chestionați.
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