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ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

*?ROPUNERILE
Comisiei centrale de partid și de stat

1 cu privire la organizarea 
județelor și municipiilor

Pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român din 6—8 decembrie 1967, cu privire la îmbunătățirea organizării administrativ-te- ritoriale a țării și sistematizarea localităților rurale, Comisia centrală de partid și de stat a elaborat propuneri în legătură cu organizarea județelor și a municipiilor.La baza acestor propuneri stau principiile adoptate de Conferința Națională a partidului, care au întrunit adeziunea întregului popor. Ele răspund necesității de a se pune de acord organizarea admi- nistrativ-teritorială cu schimbările intervenite în dezvoltarea forțelor de producție și în repartizarea lor pe teritoriul țării, cu intensificarea vieții economice, sociale și culturale, cu măsurile privind perfecționarea formelor și metodelor de conducere a economiei naționale și a întregii activități sociale. înfăp- ta. rea lor va crea condiții mai favorabile pentru dezvoltarea în ritm susținut a industriei, a agriculturii, a tuturor celorlalte și sectoare de activitate, progresul multilateral al noastre socialiste.în organizarea județelor nicipiilor s-a ținut seama de condițiile economice, social-politice și geografice existente, de compo-_ nența națională a populației și legăturile culturale tradiționale, precum și de perspectivele de dezvoltare ale diferitelor zone și localități, potrivit prevederilor planului cincinal și propunerilor cu privire la dezvoltarea economică și social- culturală a țării în perioada 1971—1980,Județele vor cuprinde un teritoriu mai mic decît cel al actualelor regiuni și vor asigura legături directe cu orașele și comunele ce intră în componența lor, creîndu-se astfel condiții pentru rezolvarea ’nai operativă și mai competentă a sarcinilor ce revin organelor de conducere locale. S-a urmărit ca fiecare județ să constituie o unitate administrativ-teritorială complexă din punct de vedere economic și social-cultural, cuprinzînd orașe, centre industriale, comerciale și culturale, căi de comunicație. Aceasta va asigura posibilitatea ca atît județul în ansamblu, cît și fiecare localitate de pe teritoriul său să se poată dezvolta multilateral și armonios.Propunerile cu privire la organizarea administrativ-teritorială a țării constituie rezultatul unor ample studii desfășurate timp de peste 2 ani. La pregătirea lor au participat comitetele regionale de partid, comitetele executive ale sfaturilor populare regionale, un mare număr de cadre din aparatul de partid și de stat, oameni de știință și cultură, specialiști din diferite domenii: economiști, geografi, isto-

rici, geologi, etnografi, lingviști etc. S-a ținut numeroasele sugestii și făcute de oamenii muncii de la orașe și sate în adunări, în presă, în scrisori adresate conducerii partidului și statului.
sociologi, seama de propuneri Comisia centrală de partid și de stat consideră pe deplin corespunzătoare cerințelor actuale și de perspectivă ale dezvoltării economice și sociale ale României socialiste organizarea teritoriului țării în următoarele 35 de județe :

ramuri pentru patrieiși mu-

Denumirea 
județului

Orașul de 
reședință 

a județului

Suprafața 
totală

— în km.p. —
Popu
lația

ALBA ALBA IULIA 6 353 387 237
ARAD ARAD 7 741 481 012
ARGEȘ PITEȘTI 7 282 569 380
BACĂU BACĂU 6 914 606 183
BISTRIȚ A-NĂSĂUD BISTRIȚA 5 116 269 038
BOTOȘANI BOTOȘANI 5 140 469 594
BRAȘOV BRAȘOV 6 215 485 757
BUZĂU BUZĂU 5 902 471 839
CARAȘ-SEVERIN REȘIȚA 8 089 347 459
CLUJ CLUJ 9 380 802 988
CONSTANȚA CONSTANȚA 6 774 473 558
CRIȘANA ORADEA 8 193 668 011
DÎMBOVIȚA • TÎRGOVIȘTE 3 271 389 031
DOLJ CRAIOVA 8 852 801518
GALAȚI GALAȚI 7 647 686 487
GORJ TÎRGU JIU 8 915 506 793
HARGHITA MIERCUREA-CIUC 7 680 375 921
HUNEDOARA DEVA 7 291 481 396
IALOMIȚA SLOBOZIA 6 632 388 341
IAȘI IAȘI 5 673 634 692
ILFOV BUCUREȘTI 8 034 742 063
MARAMUREȘ BAIA MARE , 6U9 447 061 .
MUREȘ TÎRGU MUREȘ 7 323 (>06-794
NEAMȚ PIATRA NEAMȚ 5 788 461 065
OLT SLATINA 5 494 474 764
PRAHOVA PLOIEȘTI 4 687 707 249
SATU MARE SATU MARE 4 517 368 553
SIBIU SIBIU 5 805 428 107
SUCEAVA SUCEAVA 8 890 570 917
TELEORMAN ALEXANDRIA 5 994 526 944
TIMIȘ TIMIȘOARA 8 921 619 161
TULCEA TULCEA 9 003 242 942
VASLUI VASLUI 5 435 445 663
VÎLCEA RÎMN1CU VÎLCEA 5 886 386 583
VRANCEA FOCȘANI 5 972 479 508

județelor să existe zone agricole pentru culturile cerealiere, pentru creșterea animalelor, pentru pomicultură, viticultură și alte ramuri de producție agricolăLa întocmirea propunerilor privind organizarea Județelor s-a urmărit, de asemenea, asigurarea condițiilor necesare pentru desfășurarea unei intense activități so- 
cial-culturale. In acest scop, fiecare județ va dispune de o rețea corespunzătoare de'instituții' de îpvățămînt, de cultură, de activitate artistică, de mijloace adecvate pentru ocrotirea sănătății populației. Potrivit cerințelor vieții economice, politice, sociale, culturale de pe teritoriul său, fiecare județ va dispune de ziare locale.îmbunătățirea organizării admi- nistrativ-teritoriale a țării exprimă grija conducerii partidului și statului' pentru înfăptuirea prevederilor Constituției R.S. România cu privire la deplina egalitate în 
drepturi a tuturor cetățenilor țării,

(Continuare în pag. a II-a)
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Harta administrativă 
a Republicii Socialiste 
România, cuprinzînd 
propunerile Comisiei 
centrale de partid și 
de stat cu privire la 
organizarea județelor și 
municipiilor.

cuprinzînd 
Comisiei

Harta administrativă 
a Republicii Socialiste 
România, 
propunerile 
centrale de partid și de
stat cu privire la orga
nizarea județelor și a 
municipiilor, precum și 
actualele orașe și comu
ne care intră în compo
nența județelor, se poa
te procura la toate 
chioșcurile și librăriile 
din țară.

COMPOZIȚIE
IN VISCOL

reportaj de Victor BÎRLĂDEANU

Dacă ar fi să defi
nesc lapidar configura
ția minutului ’68 la 
construcția celui mai 
nou vlăstar al indus
triei grele românești — 
furnalul de 1 700 metri 
cubi al gigantului side
rurgic gălățean — aș 
alege, din multiplicita
tea sensurilor, pe ace
lea cuprinse în noțiu
nea de cutezanță. In
tr-adevăr, ceea ce ca
racterizează eforturile 
depuse în aceste zile pe 
șantier este îndrăzneala 
(nu numai la figurat 
dar și la propriu!) pe 
care o solicită fiecare 
minut de pregătire a 
„premierei din februa
rie" : revărsarea pri
melor tone de fontă în 
oalele de turnare.

...Părea că pămîntul 
și cerul s-au contopit, 
în ziua aceea de luni, 
într-o infernală învîr- 
tejire.
se o viteză de peste 
50 de kilometri, iar ra
falele viforniței zgudu
iau din temelii schele
tele metalice ale con
strucțiilor.

In timp ce GAZ-ul 
înainta din greu, cu o- 
pintiri, pe îngusta alee 
de omăt, abia despicată 
de buldozere, aveam 
senzația că nu voi găsi 
țipenie de om pe șan
tier. Cine ar fi în stare 
să înfrunte furia dez
lănțuită a stihiilor și să 
lucreze pe o vreme ca 
asta ? Abia ajuns în 
dreptul furnalului, mi-a 
fost dat să constat că 
mă înșelasem.

Vîntul atinse-

Echipa comunistului 
Gheorghe Cujmir — cu
noscut veteran al mon
tării furnalelor, cu 
vastă experiență acu
mulată la Hunedoara 
și Reșița — tocmai ter
minase de ridicat, cu 
ajutorul unei macara
le, un cadru metalic 
cu o deschidere de 
douăzeci de metri la 
estacada buncherelor. 
Dejucînd printr-o pre
gătire impecabilă și 
printr-o măiastră con
ducere a operației a- 
saltul viscolului, ei au 
izbutit să priponească 
temeinic cadrul, din 
patru părți, cu odgoane 
groase și să-l înalțe, 
centimetru cu centime
tru, pînă la 21 de metri. 
Mai anevoie a mers la 
fixarea cadrului pe 
postament: vîntul scu
tura adesea, cu izbuc
niri năpraznice, zvel- 
ta siluetă metalică de 
cîteva tone. A trebuit 
nu numai o înaltă is
cusință tehnică, dar și o formidabilă încordare 
a voinței pentru a în- 
ghioca solid cadrul și a-l face să reziste pre
siunii viscolului. A fost 
o adevărată izbîndă a voinței umane.

Nu e singurul loc de 
pe șantierul combina
tului unde s-a lucrat cu 
o rîvnă statornică în 
acea viforoasă zi de 
luni. Luptînd din greu 
cu furtuna de zăpadă, 
echipele comuniștilor 
Alexandru Dirman și 
Ion Țurcanu, conduse

de inginerul Traian 
Neagu și de șeful de 
lot Alexandru Timofte 
și ajutate de unul din
tre cei mai buni ma
caragii, de Dumitru 
Felea, au reușit să în
cheie montarea galeriei 
de benzi pentru mate
riale prăfoase, lucrare 
de bază a viitoarei 
stații de aglomerare a 
minereului, indisolubil 
legată de apropiata pu
nere în funcțiune a 
furnalului.

— Oamenilor noștri 
— îmi spunea inginerul 
Petru Cristescu, unul 
dintre conducătorii lu
crărilor de montare 
la furnal — le-a intrat 
în singe scadența: ei 
știu că la 15 februarie 
furnalul va trebui să 
dea prima, șarjă 
hotărîți să facă 
le stă în puteri 
nu întîrzie nici 
clipă sorocul.

Zile și nopți 
fi stat cu

în semn de respect și solida
ritate pentru oamenii care mi-au 
trimis această scrisoare, am dat 
rîndurilor de fată titlul cerut de 
ei, în scrisoarea lor.

Scrisoarea mi-a fost trimisă ca 
răspuns la un articol publicat 
mai de mult, cu titlul „întoarcerea rîndunelelor". Articolul cu
prindea în el un elogiu adus 
deopotrivă părinților si copiilor, 
întoarcerea rîndunelelor în
seamnă tocmai această împri- 
măvărare veșnică, împrimăvă- 
rare a lumii prin copii. Întoarce
rea rîndunelelor — întoarcerea 
sentimentelor curate, întoarce
rea dragostei, a ocrotirii, a gin
gășiei, întoarcerea recunoștin
ței si a bucuriei — cu un cuvînt

și sînt 
tot
ca
cu

ce 
să
o

dac-aș 
inginerul 

Cristescu, tot ar fi avut 
ce să-mi povestească 
despre „oamenii lui". 
Si despre felul cum cei 
din echipa lui Traian 
Voicu, brăilean de o- 
bîrșie, au asamblat în 
aer, la o înălțime de 
vreo 25 metri, „pripo
niți de grinzile ceru
lui" (cum atît de 
tic s-a exprimat 
om al tehnicii în 
rență taciturn,

(Continuare 
în pag. a II-a)

Vizita unei delegațiie*

plas- 
acest 
apa- 

chiar

guvernamentale române
în MareaLa invitația guvernului britanic, o delegație guvernamentală română, condusă de tovarășul Ilie Ver- deț, prim-vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, va face o vizită în Marea Britanie, în perioada 23 ianuarie — 3 februarie 1968în timpul vizitei, prim-vicepre- ședintele Consiliului de Miniștri va

V

ritanieavea întîlniri cu primul ministru al Marii Britanii, Harold Wilson, cu membri ai guvernului și cu ; oficialități britanice.Delegația va vizita obiective dustriale și va purta discuții conducătorii unor întreprinderi conomice.

a economiei

GOSPODĂRIREA JUDICIOASĂ

alte

Mesaj • ••

de Traian COȘOVEI

înflorirea bunelor sentimente 
dintre copii si părinți, în
toarcerea tuturor miracolelor 
înnoitoare.

Nădăjduind și dorind cu toate 
puterile că nu va fi prea tîrziu 
și această scrisoare îsi va purta 
totuși mesajul ei bun spre oa
meni, îi redau astăzi zborul. 
Fără titlu, fără semnătură — 
nu însă, anonimă — fără nici o 
ortografie, dintr-o singură răsu
flare, ca un strigăt. Autorii me
sajului trebuie să fie niște bă- 
trîhi înțelepți, căliți în suferința 
lor, împăcati cu soarta lor — nu 
resemnați însă. Pe sub cuvintele 
puține — ca o mină de fin 
proaspăt aruncat în ieslea cailor — se simte o mare noblețe si 
farmecul unei înțelepciuni 
populare, nerostite. Iar unele 
cuvinte mai tari, care ne-ar pu
tea șoca, nu Știrbesc demnitatea 
acestor oameni — ci sînt folosite 
cu intenția cu care vrem să în- 
grosăm cîteodată originea mo
destă a multora dintre noi — si 
să arătăm cît de sus au crescut 
vlăstarele noastre.

O scrisoare tîrzie. O scrisoare 
tntîrziată printre manuscrisele 
mele. Un strigăt din viată presat 
ca o floricică oarecare printre 
poeme, printre povești, printre 
hîrtii... „Unde este Ica...
(Continuare în pag. a II-a)

in- cu e-

Economie

Datele privind condițiile naturale, mărimea geografică, potențialul economic și social-cultural ale județelor propuse evidențiază următoarele caracteristici mai importante :
Suprafața unui județ este în medie de 6 786 km. p. și variază de la 3 271 km. p. la 9 380 km. p. Această diferențiere a fost determinată de factori cu caracter natural și geografic, de situația căilor de comunicație, precum și de legăturile tradiționale existente între localitățile de pe cuprinsul județelor.în ce privește populația, județele propuse numără între 243 mii și 803 mii locuitori, ceea zintă în medie 509 mii tori.Din punct de vedere al 

țialului industrial, pe județ în medie o producție globală industrială în valoare de peste 6,0
ce 
de

repre- locui-
poten- revine

miliarde lei. Cu toate că în anii construcției socialiste s-au realizat importante progrese în înlăturarea disproporțiilor moștenite de la vechiul regim în nivelul de dezvoltare economică a diferitelor regiuni ale țării, continuă să existe și astăzi zone mai puțin industrializate. La repartizarea fondurilor de investiții în viitorul plan cincinal, precum și în perioada 1976— 1980, se va acorda o atenție deosebită județelor mai puțin dezvoltate din punct de vedere economic, asi- gurîndu-se repartizarea rațională a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei.îmbinarea în cadrul majorității județelor a mai multor forme de relief, condițiile existente de climă, sol. întărirea continuă a bazei tehnice materiale a agriculturii favo
rizează dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agricole. S-a avut în vedere ca în cuprinsul

A LEMNULUI
Patrimoniul forestier reprezintă una din cele mai importante resurse naturale ale țării noastre. Pe baza sarcinilor trasate de partid privind exploatarea și valorificarea superioară a acestei resurse, au fost desfășurate, în ultimii ani, ample acțiuni de refacere și sporire a productivității pădurilor, de gospodărire mai bună a masei lemnoase. în 1967. de pildă, indicele de utilizare pe total masă lemnoasă a atins 70,2 la sută, iar pierderile din exploatare s-au redus sub 4 Ia sută. Pe această cale, între anii 1960—1966 au fost date în circuitul economic peste 6 000 000 mc masă lemnoasă.Cîștigul in favoarea economiei naționale este evident. Se pune însă o problemă. Acoperirea cerințelor sporite de masă lemnoasă impune o activitate mai susținută de conservare 

a resurselor forestiere, păstrarea unei proporții raționale între „tăieri" și creșterea anuală a pădurilor, ast-

ing. Mihai SUDER
ministrul economiei forestiere

fel ca, începînd cu anul 1969 să se intre în ritmul normal de tăiere. Concomitent, este necesar să se obțină o sporire a productivității pădurilor, să reîmpădurlm toate suprafețele exploatate, degradate sau bră- cuite. In acest scop se vor folosi. în continuare, la împăduriri specii restiere repede crescătoare, cu productivitate ridicată pe an și hectar, cu însușiri calitative și mensionale optime, îmbunătățite.Am precizat aceste chestiuni, trucît lemnul trebuie gospodărit cu maximă grijă. Tocmai de aceea. în 1968, cantitățile sporite de noasă se vor asigura nu intensificării exploatării

fo- o pe di-în-masă lem- pe seama pădurilor.

Cînd indolenta si necinstea
9

se numesc „RISC COMERCIAL
scoasă lăzi, alte- de-a unei

Tablou surprins deunăzi pe stradă : din interiorul unui mare depozit alimentar era — în coșuri, tăvi sau tot felul de marfă rată. Se aruncau valma, pe platformamașini trase la bordură, lămîi și portocale, brînză și slănină, cutii de conserve... în timp ce afară se desfășura această deplorabilă activitate, în birourile depozitului, funcționarii ajustau, din trăsături de condeie, cifrele: „Total portocale intrate în depozit = „X“ ; minus pierderi de transport, minus pierderi de depozitare, minus pierderi de manipulare = stoc rămas ,,Y“. La brînză : pierderi de depozitare, plus pierderi de manipulare'1...Cum se știe, faptul descris are un caracter mai general : în unitățile comerciale, indiferent de ca-

tegoria și profilul lor, intră. într-un timp dat, „X“ cantitate de marfă și se vinde o cantitate „Y“ — mai mică decît stocul inițial. Diferența — adică pierderile — sînt denumite de unii comercianți — cei din rețeaua alimentară — perisabilități, de alții — scăzăminte. Cînd pierderile se mențin ridicate sau depășesc cu mult indulgentele norme legale, comet- cianții ridică din umeri i „Ce vreți ? Risc comercial. Comerț fără o oarecare pierdere nu se poate 1“De fapt, teoretic așa este, în orice activitate comercială există și noțiunea de „risc". Ca urmare, sînt stabilite regulamente, prin ordine și hotărîri ale forurilor centrale, pentru fiecare marfă în parte, cote de pierderi normale, provenite din (cităm ordinul MCI pentru comer-

„operațiile depozitare, manipulare aceste ope-
țul alimentar) de transport, desfacere și ocazionate de rații ; din evaporare, volatilizare. uscare, scurgere, pulverizare. îmbibare. fă- rîmițare. spargere sau alte cauze asemănătoare".Este, obiectiv, necesară acordarea cotelor de risc ? Indiscutabil. Ar fi absurd . să ne imaginăm că un sac. de făină, de exemplu, poate călători întotdeauna cîteva sute de kilometri, să fie încărcat și descărcat de zeci de ori. apoi deșertat în pungi. fără să se piardă o anumită părticică din conținutul lui. Dar cît se pierde ? Pierderile reale sînt întotdeauna corespunzătoare cotelor de risc comercial sau, uneori, avem de-a face cu risipă ? Și, mai departe : pornind de la ideea că orice negustor este interesat continuu să micșo-

reze sau să evite pe cît posibil pierderile (doar este în joc cîștigul lui 1) actua- , lele cote de risc comercial . reflectă întotdeauna realitatea ? Nu cumva sînt prea mari ? Iată întrebări la care vom încerca să răspundem pe parcursul însemnărilor de fată.Din constatările personale. din cele ale inspectorilor Inspecției comerciale și ai Direcției de control și revizie din Ministerul Finanțelor, tragem o primă concluzie, deloc îmbucurătoare: unii reprezentanți de compartimente. întreprinderi și organizații comerciale n.u ■cunosc încă sau, din te miri ce interese, nu vor să cunoască înseși hotărîrile care reglementează riscul în comerț. Hotărîrile stipulează clar: pierderile, indiferent de proporția lor. se constată cu ocazia in-

-7

ventarelor și sînt scăzute din volumul mărfii intrate în unitatea inventariată. Cu alte cuvinte : dacă în- tr-un magazin alimentar au intrat. între două inventare. 1 000 kg șuncă, revizorul va scădea pierderea reaiă provocată de evaporare, uscare etc. — să zicem 2 kg. Dar, cum spuneam, șefii diverselor unități comerciale se fac că nu ar cunoaște acest prea simplu mecanism. Ei propun la inventar — indiferent de pierdere — a- probarea cotelor maxime de risc. Și. culmea 1 Revizorii de gestiuni se conformează. Adică : se vede bine că din cele 1 000 kg șuncă s-au pierdut doar 2
Gh. GRAURE

(Continuare 
în pag. a II-a)

ci în mod deosebit prin utilizarea cît mai rațională a lemnului. Ca urmare, o primă sarcină majoră este aceea de a se acționa ferm în direcția reducerii consumului de lemn. îndeplinirea ei presupune ca încă de la începutul anului să se aplice măsuri eficiente de economisire și înlocuire a lemnului în toate domeniile de utilizare a acestuia. Și, mai întîi, așa trebuie să procedeze întreprinderile economiei forestiere — Drincipalul consumator al lemnului.Ce probleme se ridică ? în exploatările forestiere, de exemplu, va trebui să se intensifice preocupările pentru reducerea pierderilor la recoltarea și mișcarea lemnului și să se elimine instalațiile consumatoare de lemn. Este necesar să se dea în circuitul economic lemnul de mici dimensiuni și resturile de exploatare, în special pentru utilizarea în producția de plăci aglomerate din lemn, plăci fibrolemnoase și celuloză, în- locuindu-se astfel cantități cît mai mari de material lemnos care pot fi folosite la realizarea unor produse superioare. ~ lemn poate fi dustria de prelucrare, noscut o puternică dezvoltare ultimul timp. In anul care a început se vor aplica noi măsuri de economisire a materialului lemnos, mai ales în producția de uși, ferestre, ambalaje și mobilă. Pentru economisirea cherestelei de rășinoase în producția de uși-ferestre. de pildă, se vor înlocui tocurile masive cu altele la- melate, iar fabricile vor fi dotate cu agregate specializate, redueîndu-se producția de uși clasice cu tăblii, prin înlocuirea acestora cu uși plane de construcție celulară. Aplicîndu-se noile standarde pentru ferestre se va micșora consumul specific. în totalitate. materializarea acestor măsuri va asigura obținerea unei economii anuale de 10 000 mc cherestea de sinoase.Ne propunem, de asemenea, ca produsele nenominalizate să locuim într-o măsură mai cheresteaua de rășinoase și de cu cherestea de diverse specii și materiale. Importante rezerve economisire a lemnului sînt după cum am spus — la producția de ambalaje. Se impune, deci, o restrîngere a producției ambalajelor din lemn și înlocuirea lor cu ambalaje din carton, cu conteinere, vagoane și camioane special amenajate pentru transportul produselor neambalate. In același timp, se studiază posibilitatea înlocuirii cherestelei de rășinoase și de fag la producția de ambalaje, prin confecționarea acestora din lemn de construcții rurale, lobde de fag. cherestea de diverse specii tari și moi. mate-

de d olari,

dar nii la

cheltuielile

mili t<are

Totodată, foarte economisit în care a

(Continuare în pag. a V-a)

mult in- cu- în

ră-la în- mare fag alte de

Chiar în prima zi a noului an, președintele Johnson a anunțat — după cum se știe — un program de austeritate financiară, menit să aducă e- conomii de 3 miliarde de dolari, în vederea ameliorării situației balanței de plăți americane. „Strîngerea șurubului" la care a recurs Casa Albă continuă să provoace puternice reacții în lumea capitalistă.Principala măsură a programului american de austeritate este reducerea cu un miliard de dolari a investițiilor de capital particular în străinătate. Deși, în țările Europei occidentale, s-au auzit adesea critici în sensul că „giganții" americani care activează pe continent „înghit*  firmele locale, această măsură a îngrijorat cercurile de afaceri vest- europene, în special pe acelea din statele membre ale Pieței comune. Motivele supărării sînt multiple. Sa are în vedere, în general, că companiile din S.U.A. aduceau cu ele nu numai capital, dar și realizări ale tehnicii americane, care favorizau dezvoltarea industriilor vest-euro- pene în condițiile existenței unui puternic decalaj tehnologic între cele două țărmuri ale Atlanticului. De a- semenea, în cercurile comunitare de la Bruxelles se manifestă o vie nemulțumire față de caracterul discriminatoriu al măsurii. Dacă investițiile americane în țările Pieței comune vor fi limitate în anul 1968 — conform programului — Ia 65 la sută din media pe anii 1965—1966, ele vor rămîne la același nivel în Anglia, Canada, Japonia și Australia. Presa vest-europeană subliniază că această discriminare va afecta îndeosebi Belgia și Olanda, doi membri ai Pieței comune în care capitalul american a pătruns mai adine. îngrijorarea patronatului și a bancherilor din Europa occidentală provine și din faptul că prin această măsură, companiile americane implantate pe continent sînt constrînse să lanseze împrumuturi pe loc, ceea ce va duce la creșterea dobînzii și la o anumită lipsă de credite pe piața financiară vest-europeană. Aceste fenomene negative vor fi accentuate de acțiunile Casei Albe vizînd repatrierea unei bune părți din beneficiile firmelor americane, care erau pînă acum investite la fata locului.
Gh. CERCELESCU

(Continuare în pag. a Vl-a)
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f municipiilor
oamenilor 

de naționa- egalității în dezvoltarea
Ia întărirea frăției 
muncii fără deosebire 
litate. Baza trainică a drepturi o constituie multilaterală economică și socialăa tuturor județelor; repartizarea armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării.în localitățile unde, alături de români, trăiesc naționalități conlocuitoare se va asigura folosirea limbii materne a acestora în administrația de stat, în școli, în instituții de cultură, deplina posibilitate pentru toți oamenii muncii de a beneficia de drepturile cetățenești, pentru afirmarea nestingherită a personalității și aptitudinilor tuturor cetățenilor, indiferent de naționalitate, în slujba dezvoltării patriei noastre socialiste.în ce privește denumirea jude
țelor, s-a ținut seama atît de tradițiile istorice, cît și de semnificația contemporană a unor zone și orașe determinată de dezvoltarea economică și social-culturală în anii construcției socialiste.

La stabilirea orașelor reședință 
de județ s-au avut în vedere atît nivelul de dezvoltare economică, social-culturală și urbană, cît și perspectivele evoluției viitoare a acestor localități. De asemenea, s-a urmărit ca orașele reședință să fie situate cît mai central în cuprinsul județului pentru a "înlesni legăturile cu toate localitățile ce intră în componența acestuia. Ți- nînd seama de importanța și rolul reședințelor de județ, conducerea partidului și statului va acorda o atenție sporită ridicării economice, edilitar-gospodărești și social-cultu- rale a celor care prezintă rămîneri în urmă din aceste puncte de vedere.Orașele mai importante,, care au un număr mai mare; de locuitori și o însemnătate deosebită îrî viața economică, politică, socială, științifică și culturală a țării, urmează 
să fie declarate municipii. Din cele 187 de orașe ale țării, sînt

propuse a fi municipii 31, după cum urmează :
ARAD
BACĂU
BAIA MARE
BÎRLAD
BOTOȘANI
BRAȘOV
BRĂILA
BUCUREȘTI
BUZĂU
CLUJ
CONSTANȚA
CRAIOVA
GALATI
GIURGIU
HUNEDOARA
IAȘI
MEDIAȘ
ORADEA
PETROȘENI
PIATRA NEAMȚ
PITEȘTI
PLOIEȘTI
REȘIȚA
ROMAN
SATU MARE
SIBIU
SUCEAVA
TIMIȘOARA
TÎRGU MUREȘ
TURDA
TURNU SEVERINMunicipiile vor avea plan și buget proprii, dispunînd de competențe largi în conducerea treburilor de stat și obștești, în rezolvarea problemelor economice, so- cial-culturale și edilitar-gospodărești. Organele de conducere ale municipiilor vor fi subordonate celor județene, cu excepția orașului București, care va avea legături directe cu organele de conducere centrală.

Municipiul București va fi organizat — din punct de vedere administrativ — pe sectoare, menți- nîndu-se în general în stabilirea acestora limitele actualelor raioane.în înfăptuirea politicii economice a partidului și statului se va urmări în continuare dezvoltarea economică și social-culturală a tuturor orașelor țării, astfel în- cît acestea să devină puternice centre urbane în care să pulseze din plin viața socială, exercitînd o influență sporită asupra zonelor înconjurătoare.Propunerile cu privire la orga-

nizarea județelor și a municipiilor au fost aprobate de Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, care a hotărît ca ele să fie supuse dezbaterii publice, iar apoi prezentate spre examinare și legiferare Marii Adunări Naționale, publică va permite muncii să contribuie varea acestor măsuri care prives; importante domenii ale vieții noastre de stat. Propunerile și sugestiile vor putea fi adresate Comisiei centrale de partid și de stat, comitetelor regionale, raionale, orășenești de partid și organelor locale de stat, precum și presei centrale și locale.După legiferarea și organizarea județelor, organele județene de partid și de stat vor elabora pro
punerile privind delimitarea ora
șelor și comunelor, principiilor adoptate de rința Națională a Aceste propuneri vor fi dezbaterii populației din unitățile administrativ-teritoriale respective, iar ulterior aprobate de. către Comitetul Comunist Miniștri.

I9HHI

Foto : Agerpres

Dezbaterea oamenilor la definiti-

(Urmare din pag. I)

Cu telefericul spre Vîrful cu Dor

în spiritul Confe- partidului. supuse
Central al Partidului Român și Consiliul*centrală de partid și

de
Comisia stat consideră că propunerile privire la organizarea județelor și I a municipiilor corespund principiilor și criteriilor cu privire la îmbunătățirea, organizării admi- nistratjv-teritoriale a țării, adoptate de Conferința Națională a partidului.Noua organizare administrativă a teritoriului țării creează condiții pentru sporirea răspunderii, inițiativei și operativității organelor locale de partid și de stat în rezolvarea multiplelor sarcini privind dezvoltarea economică și socială a tuturor zonelor, precum și pentru îmbunătățirea conducerii de partid și de stat a întregii vieți economice, politice și sociale din . . patria noastră. Se va asigura, tot- . odată, un cadru mai favorabil pentru îndeplinirea marilor obiective ce stau în fața poporului ro- | mân-, pentru noastre sului și

de cu

dezvoltarea întregii societăți pe calea progre- civilizației.

Ziarul nostru a publicat sub acest titlu un amplu articol. Tema abordată pre- zentînd interes, am solicitat părerea și altor persoane care, prin 1 pârilor lor, cu turismulnatura preocu- au contingență . montan.
Peisaje vitregiteîn țara noastră, unele zone de munte s-au bucurat de atenția organelor diriguitoare ale turismului, pe cînd altele au fost vitregite. Nici peisajului bucovinean, cu al său unic tezaur istoric, nu i s-a a- cordat atenția pe care o merita. Inelul de circulație Suceava-Rădăuți-Putna-Su- cevița-Moldovița-C î m p u - lung-Gura Humorului-Su- ceava, cu derivațiile sale la diferite obiective turistice (mînăstiri, codrul secular de la Slătioara și Pietrele Doamnei din Masivul Rarău etc.) nu este în întregime modernizat; nu satisface cerințele nici baza de cazare din regiune. Acțiunea de restaurare a monumentelor nu s-a completat cu amenajările necesare, pentru a permite vizitarea lor în bune condiții. Este de reținut și faptul că propaganda în străinătate pentru vizitarea acestor o- biective turistice a cîștigat mai mult de pe seama albumului editat de UNESCO, decît în urma-acțiunilor întreprinse de '6.N.T. De or- ganizared. turismului în ■Munții Apuseni nu s-a o- cupat aproape nimeni. O- biective de o rară frumusețe, cum ar fi Detunata, ghețarul de la Scărișoara, Cheile Turzii, m. Scărișoa-

ra-Belioara și Cheile Rî- meților, zona carstică din jurul Padișului au rămas în afara preocupărilor. în această regiune, natura a împrăștiat cu generozitate frumuseți nemaiîntîlnite — poiana Ponor cu lacul său temporar, cetățile Ponorului cu imensa lor galerie subterană, canionul Galbenii cu izbucul, cascadele și pereții săi verticali, ghețarul Focul Viu cu coloanele sale de gheață permanente, izvoarele Someșului Cald cu originala cetate a Ră- desii și altele. în afara cîtorva drumuri forestiere care ușurează accesul în zonă și a unei cabane cu 30 locuri, nu s-a făcut nimic pentru îmbunătățirea condițiilor de acces și cazare a turiștilor. în R.S.F. Iugoslavia, peste 500 000 turiști vizitează anual peștera Postojna ; ei fac aceasta cu un mic tren electric. La noi însă vizitarea cetăților Ponorului — unde nu există nici măcar o potecă bună — devine o adevărată aventură.în Făgăraș, Retezat, Ceahlău — aceeași indiferență, în mod nejustificat, economia națională a fost și este văduvită de importante mijloace valutare putea realiza prin carea intensă a locuri minunate.Printre cauzeleperpetuat ani și ani rămî- nerile î^ urmă în acest sector este și lipsa-unor studii complete .asupra, geografiei turistice a țării. Continuă să lipsească și preocuparea pentru crearea unor specialiști în domeniul turismului. în țările cu un turism bine pus la punct, pre-

gătirea cadrelor se face în instituții de învățămînt permanente, unele chiar rang universitar. de
Ing. Al. BORZA 
membru în biroul 
Comisiei centrale 
de turism-alpinism 
din cadrul C.N.E.F.S.

ce s-ar valorifi- acestorcare au

Cabanele să-și re
capete rostul lorPrin natura preocupărilor mele, sînt în contact permanent cu munții. Iată cîteva constatări care, după părerea mea, împiedică dezvoltarea turismului montan.Majoritatea cabanelor nu asigură condiții corespunzătoare de confort. Multe cabane din munți nu au încă lumină electrică, instalații de apă, dotarea lor cu mobilier și lenjerie, ca și aprovizionarea cu alimente lasă de dorit. Toate acestea explică de ce capacitatea cabanelor turistice e utilizată în proporție de numai 21,3 la sută, ele înregistrînd anual pierderi de milioane de lei.Sîntem deficitari în valorificarea multor peisaje din Apuseni, Retezat, nordul Moldovei și nordul Olteniei. Nici Bucegii nu sînt „dru- mețiți" suficient, deși do- tația lor ’ este mai . bună, mijloacele de acces mai numeroase, rețeaua de deservire măi bine organizată și, în ultimă instanță, mai la îndemîna bucureștenilor.Propaganda în serviciul turismului montan este slabă. Lipsesc pliante, ghiduri

și albume interesante și a- tractive, ducem lipsă de personal comercial civilizat și ospitalier, pregătit anume pentru condițiile u- nităților turistice. Multe cabane au devenit localuri de petreceri zgomotoase, prelungite. Or, nu în a- ceasta constă latura educativă a turismului, nu în aceasta rezidă avantajele sale de reconfortare fizică și spirituală. în urmă cu cîtva timp am însoțit pe Rarău un grup de 30 de botaniști. Aveam în vedere efectuarea unor studii științifice. Am poposit la cabană, dar ne-a fost imposibil să ne odihnim noaptea întreagă din pricina unor cheflii care au speriat și fiarele din pădure prin zgomotul pe care-1 făceau. „Cu ăștia îmi fac eu planul" — ne-a spus ironic cabanierul. O situație similară ml s-a întîmplat la cabana Babele. De aceea, este imperios necesar ca locurile de odihnă din munți să-și recapete rostul. Discuțiile purtate cu turiști din alte țări mi-au confirmat că astfel de situații sînt de neconceput în zonele turistice. Tot atît de neplăcută este și lipsa de politețe și de interes a unora dintre cabanieri.
Dr. docent
ing. Alexandru BELDIE 
laureat al Premiului 
de Stat

ilesa
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doamna inginer... Valy cucoană.. Două fete crescute cu greu..." 
O scrisoare pe care acești oa 
meni vitregiți o scriu poate de 
zeci de ani, au scris-o voate de 
milioane de ori, dimineața si 
seara, ziua si noaptea, din minut 
în minut — un S.O.S. plin de re
proșuri si de mîhnire adîncă si cu nădejdea că totuși acest stri
găt al lor va fi o dată auzit si că 
marinarii viteji ai acestei mări 
zbuciumate — care este viața 
însăși — le vor veni în ajutor, 
aplecîndu-se asupra lor cu sticla 
de coniac înviorător al solida
rității umane, cu ceaiul fierbinte 
al recunoștinței si cu dragostea 
cu care marinarii adevărati îi 
salvează si îi înconjoară ocroti
tori pe naufragiati. Să nu 
să mai știi de părinți, de 
care te-au crescut, să nu-i 
cunoști, să nu-i recunoști, 
uiți l — iată o formă a înstră
inării, a dezumanizării: o jumătate din moarte...

„Unde este Valy ! Unde este 
Ica ! De ce' ne-au uitat 1“ —
glas răsunînd uriaș peste cîmpii 
și coclauri. „Unde este Ica! 
Unde este Valy ! Unde sînteți 
voi, copii, rîndunele neascultă
toare, nerecunoscătoare ! Intor- 
ceți-vă la vatra voastră — alt
fel o să pieriți spulberate de 
vîntul înstrăinării voastre". 
Glas ocrotitor, părintesc si care, 
mai mult decît cere ocrotire, 
încearcă să-și ocrotească el co
piii de vîntul înstrăinării.

Neiertîndu-mi 
care retransmit 
mă rog ca el să 
unde a vrut să 
restrele care îi 
glasul. Fie ca acest luminos în
ceput de an plin de mari spe-

. rante si generoase hotărîri să 
le ducă și acelor oameni întro- 
ieniți de uitare și de amărăciu
ne un răspuns pe măsura aș
teptării lor.

Să se întoarcă sub streașină 
lor rîndunelele, la cuibul lor ui
tat. Rîndunelele în zbor — sau și 
mai fericite rîndunele la volanul 
mașinilor lor — să ducă degrabă 
pe aripile lor primăvara, 
dura si 
ogradă.
să — și 
au știut

vrei 
acei 
mai 
să-i

întîrzierea cu 
acest mesaj — 
ajungă în lume, 
zboare, sub fe- 
vor recunoaște

florile salcîmului 
Căldura în vatra 
căldura în inimile 
să dea căldură.

căl- 
din 

stin- 
care

Cîjiva dintre zburătorii TAROM-ului „la lucru". Tn echipajul comandat de 
Vladimir Negoifă sînt și naviganfi care au la activul lor circa trei milioane 

de kilometri Foto : A. Cartojan
kg, dar se consemnează în situații că s-au pierdut... 10 ! Cui îi rămîne diferența de 8 kg, se înțelege. Nu se înțelege, în schimb, de ce este tolerată această mistificare a realității, de ce nu sînt o dată trași la răspundere și cei care propun acest tîrg. și cei care îl aprobă. Pentru că această tîrguială meschină, raportată la mii de unități comerciale, duce la daune serioase, creează confuzie în legătură cu evoluția normelor reale de risc, păgubește în ultimă instanță statul, avutul obștesc.în alte sectoare comerciale, depășirea cotelor de risc, risipa sînt și mai evidente. Pentru combustibil, de pildă, instrucțiunile M.C.I. prevăd următoarele pierderi normale : pe timpul verii s-a constatat (cînd ? cum ?) că, fie ploaie, fie arșiță, din- tr-o sută kilograme de lemne dispar, netam-nesam, 12 kg ; pe timpul iernii, fie ude leoarcă, fie blindate cu un strat de zăpadă amestecată cu noroi, lemnele tot scad, scad mereu din greutate I Cît credeți ? Cu 
7 la sută I (cu așa risc comercial, să tot fii șef de depozit!). în acest sector comercial nu se mai face însă, la inventar, nici un fel de tîrguială. Și cînd sînt pierderi, și cînd nu sînt, ele se scad din volumul total de combustibil. Automat. Altfel spus, aceste pierderi au devenit un drept cvasilegal al slujbașilor de la depozite. Dar sînt cu adevărat mai mici pierderile reale decît cele prevăzute în instrucțiuni ? S-au luat și s-au cîntărit. de probă, 8 vagoane de lemne. Rezultatul : pierderea reală — 960 kg ; pierderea prevăzută — 3 172 kg ! Este lesne de închipuit cam ce calibru are risipa în totalul comerțului cu combustibil. S-a tras oare

s
vreo concluzie din această cîntări- re de probă ? S-au mai făcut și alte probe, s-a analizat situația în profunzime, pentru a se plomba fisurile prin care se risipește o marfă atît deSă plă, ceea ceea mare parte se duce pe apa Sîmbe- tei, se risipește pur și simplu din cauza modului impropriu în care este adăpostită uneori marfa — supusă intemperiilor și, deci, degradării. Dar restul? Se pare că o dichisesc camionagiii. Doar întîlnim de atîtea ori pe stradă pe cîte unul cu camionul' plin, care te întreabă din ochi: „Cumperi ?“Risipa, proasta organizare au dus, într-o bună măsură, „Combustibi- lul“-București la următoarea situație economică : lucrează cu pierderi planificate în valoare de 36 milioane lei anual ; total cheltuieli de circulație — 47 milioane lei. din care... 10 milioane risc, pierderi 1...Am în față un tovarăș de la I.O.V.L.F.-București. Cu calmul și degajarea cu care întrebi un cunoscut ce mai face, îmi dă o veste electrizantă : „Noi, zice, pe primele trei trimestre ale anului trecut am 
realizat (!) o pierdere (risipă — n.r.) de marfă de 11 milioane de lei, față de numai 4 milioane, cît planificasem". Am întrebat: „Cum s-a produs paguba ?“— Perisabilitate mare, marfă multă, depozite puține...Asupra acestui răspuns vom mai

ne decece
valoroasă ? Nici vorbă I oprim puțin. Ce se întîm- fapt. cu diferența dintre se pierde în realitate și se înregistrează.? Cea mai

La 29 ianuarie a.c. va avea loc în, Capitală, în sala clubului Finanțe-Bănci din str. Doamnei nr. 2, tragerea la sorți a libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme pentru trimestrul IV/ 1967. Vor fi acordate, cu acest prilej, 248 de cîștiguri în autoturisme din următoarele mărci: Fiat 1 800, Warsawa, Skoda 1 000 M.B., Fiat 850, Renault Dauphine Gordini și Trabant 601.De asemenea, la 29 ianuarie va avea loc, în aceeași sală, si

reveni. Deocamdată însă e necesar să precizăm că în comerțul cu legume și fructe riscul comercial legal este privit ca o bagatelă. Un lucru de nimic, pe care nimeni sau a- proape nimeni nu-1 ia în serios. Degeaba există norme. Ele sînt încălcate sistematic, pierderile de marfă umflîndu-se mereu, de la o etapă la alta. Le generează exclusiv perisabilitatea mare ? Creșterea continuă a fondului de marfă ? Punem aceste întrebări întrucît cam aceasta ar fi opinia comercianților de legume si fructe. Dar este o opinie deformată, „făcută" să acopere lipsurile grave existente în acest sector comercial. Nu abundența de marfă și nu perisabilitatea morcovilor sînt de vină. De vină este în primul rînd mecanismul activității O.V.L.F.-urilor. în circuitul coman
dă — preluare — depozitare — dis
tribuire — desfacere s-au căscat niște fisuri prin care se scurg multe milioane de edificator : nr. 1, 2 și 3 val de treidiverse legume și li se repartizează... 47 tone. Oficiul nr. 4 nu solicită nimic-și i se repartizează 49 de tone. Se deduce lesne : marfa nesolicitată 'zace prin depozite, se depreciază și se aruncă. Numai la ultimul control al revizorilor Direcției de control și revizie din Ministerul Finanțelor au fost depistate 11 cazuri de degradare totală a 700 tone de diverse produse cu o valoare de aproape un milion de lei, iar pe total I.O.V.L.F., la 3 no

lei. Iată un exemplu oficiile bucureștene solicită, într-un inter- zile, 100 de tone de

și cîștigm in autoturisme 
construirea de locuințepentru ulti- anului trecuttragerea la sorți mul trimestru al a libretelor de economii pentru construirea de locuințe, la care Casa de Economii și Con- semnațiunj va acorda cîștiguri în bani cu valori de 40 000 lei, 30 000 lei, 25 000’ lei și de 15 000 lei.în afara cîștigurilor în autoturisme și bani, titularii acestor librete de economii beneficiază în plus și de alte avantaje.Tragerile la sorți sînt publice.

iembrie 1967 existau 125 vagoane de cartofi căzuți la sortare, 450 tone de ceapă și 75 tone de fructe borho- tate. întrebarea este : nimeni, dar absolut nimeni nu este făcut răspunzător de această cronică și gravă situație în care se află sectorul de legume-fructe ?Este cazul să ne oprim din nou. Am fi nedrepți dacă am trece cu vederea și unele greutăți existente atît la „Combustibilul", cît și în sectorul de legume-fructe. Ambele compartimente duc o lipsă acută de depozite și de mijloace moderne de manipulare a mărfii. Uneori marfa este supusă arșiței, înghețului, ploii și ninsorii și, se înțelege de la sine, se degradează. în același timp însă, anual, Ministerul Finanțelor a acoperit lipsurile acestor compartimente cu zeci de milioane. Alte milioane sînt cheltuite nerațional pe rogojini și tîrne. Apare cu totul de neînțeles de ce măcar o mică parte din aceste milioane irosite nu au fost investite în depozite, în mijloace simple de mecanizare, în modernizarea u- nităților de desfacere.Riscul comercial este o realitate, un fenomen obiectiv. Dar acest fenomen n-are nici o legătură cu risipa, cu pierderile planificate. Cînd riscul este depășit, în sectorul comercial respectiv se produc pertur- batii puternice, răsturnări de cifre, de situații și. în ultimă instanță, pagube în avutul obștesc. Curmarea radicală a depășirii cotelor de rișc — și așa destul de largi — trebuie să reprezinte, pentru organele comerciale, o preocupare sistematică și de mare răspundere. $i, în fine, să se treacă energic la aplicarea concluziei care se desprinde din instrucțiunile în vigoare : cine greșește, plătește.

■f -

Aspectul economic 
el turismuluiSocotim că în orice discuție asupra turismului trebuie să se aibă în vedere și aspectul său economic. în țările cu un turism dezvoltat s-a ajuns la crearea unei „industrii turistice". în 1966, în economia Italiei cifra de afaceri a industriei turistice (3,25 miliarde dolari) a fost aproape egală cu cea' a agriculturii (3,97 miliarde dolari) și a industriei de stat (4 miliarde dolari) ; în Franța, industria turistică s-a situat pe al treilea loc, după siderurgie și industria automobilului ; în Austria s-a încasat de pe urma turismului mai multă valută decît din exportul principalelor produse.Dacă în trecut practicarea turismului era în general dificilă (zona muntoasă nedispunînd de o rețea de drumuri de acces), în prezent, datorită unei rețele de peste 13 000 km drumuri forestiere, amenajate în ultimul deceniu, au devenit accesibile majoritatea masivelor muntoase. Din acest punct de vedere credem că O.N.T., ca și organele locale de stat, care au sarcini exprese în legătură cu punerea în valoare a patrimoniului turistic al țării noastre n-au folosit cum trebuie situația creată. S-ar fi cuvenit să se deschidă noi circuite turistice, în special automobilistice, acestea să fie popularizate larg, să se creeze campinguri în punctele cele mai atractive, unde nu există o bază turistică permanentă (cabane). în aceste zone s-ar putea folosi, după exemplul Austriei și Franței, așezările sătești, orga- nizîndu-se așa-numite „sate de recreație" sau „sate de vacanță" unde, în schimbul unor prețuri modeste, să li se ofere turiștilor găzduire și posibilitatea de a-și petrece agreabil timpul.Ar fi bine, de asemenea, să se studieze posibilitatea împărțirii zonei muntoase în complexe geografice, fiecărui complex în parte urmînd a i se determina, pe baza unor studii de teren, potențialul turistic în funcție de unele caracteristici, cum ar fi : pitorescul, varietatea peisajelor, turistice, dezvoltare rea unor astfel de complexe să se țină seama de existența marilor artere de circulație, deoarece orice excursie de durată, avînd ca obiect vizitarea unui masiv, începe și se încheie cu aceste artere. Un astfel de complex l-ar putea constitui, bunăoară, zona muntoasă cuprinsă în circuitul rutier Sibiu-Rîmnicu Vîl- cea-Tg. Jiu-Petroșeni-Deva- Sebeș-Sibiu.

și originalitatea a obiectivelor posibilitățile de etc. La stabili-

Ing. Dragoș MOROSAN 
jng. Viorel HAMPU 
din Ministerul Economiei 
Forestiera

morocănos!) uriașe componente 
ale furnalului; și despre agili
tatea oamenilor din echipele lui 
Ștevie Crișu și Nicolae Foltozan 
care au montat, tot la mare 
înălțime, un „pantalon" metalic 
de 34 de tone la bifurcarea con
ductei de gaze; și despre ex
cepționala stăpînire a tuturor 
tainelor meseriei (totodată, o 
mare stăpînire de sine, a adău
gat inginerul) cu care maistrul 
Dumitru Lăcraru conduce și supraveghează operațiile de mon
taj la altitudine („datorită lui, 
în bună măsură, n-am avut nici 
un accident cît de cît însem
nat") ; și despre înaltul grad 
de „finețe tehnică" (expresia 
aparține tot inginerului Cristes- 
cu) cu care echipa lui Ion Tîr- 

Snă a realizat centrarea celor 18 
guri de insuflare cu aer cald, 
a căror intersectare trebuia să 
se facă „într-un cerc nu mai 
mare ca o monedă de cinci bani".

Priveam de pe muchea unei 
imense gropi piloții înalți de 
beton, tiviți cu albul imaculat 
al zăpezii, care marchează de 
pe-acum viitoarele fundații ale 
furnalului nr. 2.

— Așa arăta acum doi ani și 
furnalul a cărui intrare în func
țiune o pregătim acum — îmi 
spunea inginerul Ion Mănuc, loc-1 
țiitorul secretarului comitetului 
de partid.

Biografia de beton și metal, 
de sîrguință și energie omeneas
că, de inventivitate și spirit 
creator, a noului născut siderur
gic mi s-a desfășurat în fața 
privirilor în cîteva clipe, ca pe 
un ecran imaginar. La 3 iulie 
1965 — cronicarii anonimi au 
notat și ora: 17,45 — primele 
două screpere au început defri
șarea acestui pinten de colină 
al Fileștiului. Și apoi, în numai 
doi ani și jumătate, s-a exca
vat atîta pămînt cu cît s-ar 
fi putut crea un lac artificial 
de aproape 30 de hectare și cu o adîncime de 4 metri, s-a tur-

COMPOZIȚIE

nat atîta beton cu cît s-ar fi 
putut înălța un bloc turn de 
370 de etaje, s-au montat —• și se mai montează încă — uti
laje și construcții metalice care 
ar putea încăpea într-un tren 
alcătuit din 3 000 de vagoane 
desfășurat pe jumătate din dis
tanța București—Ploiești.

— Ce va însemna acest furnal 
în ansamblul siderurgiei noas
tre ? —. îmi sfune inginerul Ște
fan Șerban, directorul tehnic al ■ 
întreprinderii de construcții-1. 
montaj. E dificil să utilizăm un 
limbaj mai sugestiv decît acela 
al comparațiilor: în clipa cînd 
va funcționa din plin dînd peste 
un milion de tone fontă anual, producția lui va fi de aproape șase ori mai mare decît întreaga producție de fontă a României în 1948. în medie el va produce 
zilnic circa 3 000 de tone fontă 
lichidă...

Făcînd o socoteală simplă 
ajungem la încă o cifră revela
toare : primul furnal gălățean 
va produce circa două tone de fontă în fiecare minut I Iată va
loarea pe care o infuzează si- 
derurgiștii gălățeni „minutului 
’68".

— E vorba însă nu numai de ca
pacitate (aproape dublă față 
de aceea a ultimelor furnale 
hunedorene) dar și de gradul 
înalt de automatizare — ține 
să adauge inginerul Șerban. 
Cunoscînd concentrarea mine
reului și tipul de fontă pe care 
trebuie să-l producă, șeful de 
schimb nu va avea decît să for
meze la un tablou de comandă 
rețeta optimă, adică să indice 
temperatura, presiunea și ce
lelalte coordonate care vor per
mite obținerea fontei cerute. Și 
mai e ceva deosebit de semnifi
cativ : pe platforma furnalului 
va lucra zi si noapte o instalație 
de desprăfuire care va capta 
toată pulberea ce se așternea 
odinioară pe mașini și pe oa
meni. Furnaliștii în halate albe 
iată, desigur cu oarecare apro
ximație, o imagine care vă va 
sugera un element definitoriu 
pentru acest gigant modern...

Spectaculoasa construcție siderurgică de pe malul bătrînu- 
lui Danubiu reprezintă — așa 
cum mi-au subliniat cu justifi
cată mîndrie toți cei ce au pus 
umărul la ridicarea ei — o vic
torie a capacității tehnice a in
dustriei noastre: într-adevăr, 
aproape toate utilajele furnalu
lui sînt realizate în țară, la în
treprinderi din București și Si
biu, din Brăila si Satu Mare.

Uriașa scenă de pe malul Du
nării va fi în lunile care ur
mează martora unor premiere 
industriale ce se vor succeda 
într-un ritm de-a dreptul 
vertiginos. Nici nu se vor 
usca bine cupele de șam
panie după inaugurarea furna
lului că va intra în probe la cald 
oțelăria. De altminteri, construc
torii oțelăriei dau ei înșiși în 
aceste zile adevărate „probe la 
cald", trecînd prin marile emoții 
ale punerii în funcțiune a pri
mei oțelării de convertizoare cu 
insuflare de oxigen din istoria 
siderurgiei noastre. Chiar din 
prima etapă, cînd se va lucra 
numai cu două convertizoare, 
se vor produce cîte 150 de tone 
la fiecare 55 minute, adică circa trei tone de oțel pe minut. încă o dimensiune a minutului ’68 pe 
cadranul gălățean! In paralel 
cu oțelăria va începe să funcțio
neze fabrica de oxigen. Va urma 
apoi laminorul slebing la răs
timp de nici o lună. Si asta deo
camdată...

...Deasupra imensului platou 
al Fileștilor privirea a întîlnit — ca o strună care vibra sub 
viscolul nemilos — o linie de 
înaltă tensiune. Singularizată în 
mijlocul cîmpiei, mi s-a părut 
un simbol al marilor energii 
umane, al racordului pe care ele 
îl înfăptuiesc între zilele gene
zei si clipele apropiatelor împli
niri.
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Am solicitat unui număr de 15 profesori să menționeze elementul esențial care, după opinia lor, definește cel mai aproape de realitate conceptul de autoritate didactică. 3 dintre ei mi-au vorbit de amplitudinea la care este cultivată personalitatea tinerilor ; 5 despre exemplul personal manifestat multilateral și pregnant, incit elevii să-1 simtă ca pe o prezență însoțitoare în activitatea de fiecare zi ; 4 au făcut apel la forța de a inocula celor tineri virtutea muncii asidue și năzuința spre o continuă autodepășire ; ceilalți au înfățișat într-un fel sau altul dezideratul ca profesorul să fie pentru tînăra generație un etalon al demnității cetățenești. Se vede cum dincolo de deosebirile specifice, încercările de a defini autoritatea didactică gravitează în jurul unei probleme cardinale : raporturile educatorului cu propriii săi elevi.Iată-ne pe terenul celor mai aprin
se dezbateri desfășurate în școli cu privire la autoritatea corpului profesoral. Pe cine trebuie să apreciem mai mult, pe profesorul care-și do- bîndește autoritatea cu „complicitatea" elevilor săi, sau pe cel care-și impune față de aceștia o prestanță rece, distantă ?— De fapt, autoritatea adevărată și de durată se obține prin îmbinarea celor două alternative, în funcție de situația concretă dintr-o școală sau clasă — ne răspunde prof. Victor Baiu, de la Liceul din Cod- lea. In funcție de această situație, pedagogul trebuie să aprecieze cum, pe ce căi activitatea și, implicit, autoritatea sa pot exercita influențe mai adînci și mai persistente. Dăunătoare sînt doar exagerările. Am cunoscut, de pildă, un profesor care n-ar fi zîmbit pentru nimic în lume elevilor săi. Intra în clasă încruntat. așeza catalogul pe catedră, prelungind secunde în șir timpul în care elevii așteptau în picioare invitația de a se așeza. Prima notă acordată zilnic era, aproape de regulă, un doi sau trei pentru a exista, după cum am aflat mai tîrziu, certitudinea că expunerea de noi cunoștințe se va desfășura în liniște. Acest profesor se bucura, firește, de oarecare autoritate, dar prestigiul său era întemeiat pe spaimă. Botanica — specialitatea acelui educator — apărea elevilor drept un conglomerat diabolic de noțiuni și procese, inventat spre maltratarea lor. După terminarea liceului, toți au ocolit-o.Alteori însă, din dorința de a evita efecte de genul celor amintite, unii educatori îsi propun să obțină cu orice preț stima elevilor. Și, drept urmare, notele cresc artificial, aprecierile elogioase rămîn fără acoperire, intervenția educativă începe să se diminueze, dar în schimb, profesorul capătă aureola omului mare la suflet. „în discuțiile din cancelarie auzim uneori argumentîndu-se că a fi mai darnic la note înseamnă a te apropia mai ușor de elevi, a deveni sfătuitorul lor ascultat — calități prețioase în acțiunea de educație — ne spunea prof. Romulus Andrei, de la Școala generală din comuna Orbească de Sus, raionul Alexandria. Intr-adevăr, uneori acești profesori reușesc să fie mai apropiați de elevi, dețin chiar „cneia" comunicării intime. Din păcate, posibilitățile de utilizare a unor astfel de instrumente se anulează tocmai din cauza faptului că au o bază artificială. Cu remarcabilul lor spirit critic, copiii intuiesc conținutul fals al acestei a- precieri, mimarea „înțelegerii" vîr- stei tinere. Ei devin doar în aparentă mai apropiați. în realitate atașamentul și stima lor își caută în altă direcție ținta, educatorul care să le fie apropiat, dar și un îndrumător obiectiv, să le insufle deopotrivă sentimentul solidarității, al prieteniei, dar și pe cel al exigenței energice. Și tocmai de aceea o autoritate ca acea amintită sfîrșește de regulă într-o acută criză de autoritate".într-un consiliu pedagogic, directorul unui liceu atrăgea atenția cîtorva membri ai corpului profesoral că elevii claselor la care erau diriginți se poartă necuviincios. S-a aprins pe loc o discuție pe tema autorității dirigintelui. Unul dintre profesorii prezenti „motiva" stările criticate prin aceea că unii dintre di- riginții menționați se aflau abia de cîțiva ani în învățămînt. „Nu poți deveni așa de repede autoritar, spunea el. pentru aceasta se cere un a- numit timp, e nevoie ca elevii să-ți poată fi prin vîrsta lor cel puțin copii". Desigur, dată fiind complexitatea problemei, nu pot fi enunțate rețete de obținere a autorității. în schimb pot fi precizați suporții reali ai prestigiului didactic, pe care fiecare educator și-i poate însuși indiferent de vechimea la catedră. „U- nul dintre aceștia este consecvența cu tine însuși, sinceritatea în efortul de a-ți cunoaște și apropia elevii —a continuat discuția prof. Maria Rusu, de la Liceul din Rîșnov. Adolescența, însetată de luminile certitudinii, își caută cu înfrigurare un punct fix de referință. De aceea, educatorul trebuie să se înfățișeze prin fiecare act al său drept ca un brad. Să lupte, indiferent de experiența pedagogică dobîndită, pentru a-și făuri o cultură prestigioasă, pentru a constitui un exemplu de forță și demnitate intelectuală pe care să-1 poată oferi oricînd elevilor săi drept un etalon de viață. El are nobila îndatorire de a cultiva emulația gîndi- rii. pasiunea cunoașterii, spiritul de dreptate, lui 1 se cere să fie un dușman consecvent al oricăror compromisuri. Mi s-a întîmplat adesea să văd cum hotărîri educative ferme nu-și atingeau scopul pentru „simplul" motiv că se abăteau de la imaginea pe care profesorul o cultivase pînă atunci. De altfel, fiecare dintre noi știe că elevii se plîng că sînt nedreptățiți nu cînd primesc o apreciere cît de cît critică, ci îndeosebi cînd observă că în împrejurări similare educatorul lor a dat un alt verdict. Atunci încrederea lor le este zdruncinată. încep să se îndoiască de integritatea profesorului".— Nu este pentru nimeni un secret că pe elevi îi impresionează cel mai mult ținuta unui profesor, evidențiată deopotrivă în competenta intelectuală, în limbajul folosit la lecție sau în afara ei și chiar în vestimentație — este de părere prof. Peter Tall, de la Liceul din Rîșnov. Uneori lipsa de autoritate se dato- rește faptului că educatorul nu-i asigură lecției o perspectivă largă. Se limitează la a reproduce niște idei pe care elevul le poate găsi destul de ușor în manual. Alteori faptului că profesorul uită că se adresează unor persoane care, chiar dacă sînt în formare. își au individualitatea lor proprie Substituirea argumentelor. a influentei educative convingătoare prin vociferări, uneori prin expresii puțin elegante, ignorarea de către unii profesori a exigentelor respectului civic nu pot fi motive ca elevii să-i investească cu stima și atașamentul lor. Și aceasta pentru simplul motiv că relația profesor- elev nu-și poate valorifica toate valențele decît într-un cadru de înaltă civilizație și cultură.Recent am fost martorul unul incident puțin obișnuit. La o oră de geografie de la o școală din București, profesoara vorbea despre economia 
ilarii Britanii. Lecția era pătrunză-
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Despre noblețea dăruirii de sine cu care învățătorul și profesorul urcă pe podiumul catedrei s-au scris pagini memorabile. Atribute esențiale din structura morală a generațiilor, demnitatea și mesajul lor social au fost explicate ca provenind în bună parte și din generozitatea unor mari tribuni ai catedrei. Și nu o dată, din lungul șir al amintirilor noastre, se detașează cu forță de simbol imaginea luminoasă a Profesorului. Cărui element datorăm respectul și dragostea, prețuirea și admirația cu care îi așezăm pe dascăli în rîndul prezențelor sociale active, ca și al celor mai apropiate ființe 7 Răspunsurile, oricît de diferite ar fi sub aspect formal; vizează implicit una și aceeași calitate, devenită sinonim al profesiunii : autoritatea didactică.

prestigiul unei reale avuții spirituale, noblețea morală. E clar, așadar, că autoritatea educatorului depinde în bună parte și de activitatea sa în afara școlii, de comportamentul său cetățenesc. Cu toate acestea, cînd reflectorul criticilor publice se îndreaptă și spre actele imorale ale u- nor educatori, uneori se fac auzite voci care nu aprobă o asemenea atitudine pe motiv că ea ar minimaliza autoritatea profesorului. Argumentul : „Află copiii și nu e bine". Desigur, nu e bine să afle copiii despre neconcordantele dintre principiile este cînd maice ele există, copiii sînt printre cei dintîi care știu totul. Și apoi să nu uităm că autoritatea profesorală cîș- tigă nu numai prin valorile pe care zilnic șl le adaugă, ci și prin tăria de a îndepărta corpii străini care încearcă să o știrbească.

și faptele unor dascăli, dar cert că ei nu vor afla decît atunci aceste neconcordante nu vor exista. Pentru că din moment
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tineretulîn studio : de pia-

i Răspunderea

toare, bine pusă la punct. I-a lipsit însă un „amănunt" ca să fie o reușită certă. înfățișînd cele mai de seamă centre economice, pronunțarea localităților suferea unele „modificări fonetice". Elevii care învățau și limba engleză le-au sesizat și cîțiva dintre ei au început să le comunice. Profesoara, confundînd manifestările spontane de participare a elevilor la desfășurarea lecției cu cele de impertinentă, s-a supărat, a început să-i admonesteze. Lecția a continuat, nu însă și atenția cu care

elevii ascultau. O îndoială rece, descurajantă se strecurase în sufletul lor.— Cunoașteți limba engleză 1— Nu, dar acest lucru nu puteam să-1 spun în fața clasei — mi-a mărturisit. în pauză, educatoarea cu o atît de mare grijă pentru autoritatea didactică.Că autoritatea profesorului este legată în primul rînd de activitatea sa la catedră este un adevăr incontestabil. Dar orice educator aduce cu sine în cuprinsul școlii, pe lîngă

Asta nu înseamnă nicidecum că activității profesorului la clasă 1 se poate atribui o apreciere de către oricine e tentat s-o facă. Iar atitudinea acelor părinți care își revendică în exclusivitate arta educației și — punînd la îndoială chiar în fata copiilor competenta și autoritatea profesorilor — „se pricep" să explice mai interesant o lecție, „știu" să pună mai bine notele, sau să distribuie premiile, pe motiv că... au unul sau doi copii la școală, este cel puțin stranie. Nu o dată tocmai asemenea poziții, din păcate. încă frecvent întîlnite, dăunează cel mai mult climatului de conlucrare strînsă dintre profesori și fiecare părinte ' în parte, prestigiului școlii. Pentru că dacă autoritatea profesorală presupune ca atribut esențial competenta educatorului, analiza și evaluarea a- cesteia nu se pot dispensa de o competentă cu nimic redusă. înțelegerea acestui adevăr ține și ea de o anumită competență, de care nu ne putem dispensa nici unul dintre noi.

Ora exactă. 
Gimnastica de 
viorare. 
Pentru 
școlar.Teatru„Potcoava tră“.Scenariu Banu și N. Motric.

10.30 — Emisiunea pentru 
sate.

— Concert simfonic, în program : „Pasărea de foc" de Igor Stravinski. Interpretează orchestra simfonică a Radioteleviziunii. Dirijor : Iosif Conta.

de C.

tBK& ks&ehb

12,15

17,30 — Varietăți folclorice.
18,00 — „Strune și palete".Transmisiune dela Sofia.
18,30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de

seară.
19.50 — Desene animate.
20,00 — Mari interpreți: Violonistul Iascha Heifetz. Prezintă : George Sbîrcea.
20,20 — Selecțiuni din spec

tacolele Teatrului 
de estradă din 
Ploiești.

21.50 — Filmul artistic :
„Bonanza".

22,45 — Telejurnalul 
noapte.

23,00 — Telesport.

de

Mihai IORDANESCU
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I Mișcarea artistică de amatori este — în contextul culturii românești contemporane — o realitate de certă I valoare, cu mare pondere și o impresionantă vitalitate. Cu fiecare o- cazie ea își descoperă valențe noi, își lărgește sfera genurilor abordate, Ia formelor de manifestare, iar prin unele realizări — nu cred să exagerăm — egalează producțiuni ale ar- Itei profesioniste.Numai ținînd cont de dinamica internă ce caracterizează această mișcare vom găsi explicația probleme- I lor multiple și atît de complexe pe | care ea le ridică astăzi. Cred însă că • pentru a depăși planul generalităților Ise cere ca fiecare din ele să fie discutată separat. în acest sens voi încerca să mă limitez la domeniul dan- Isului popular și, poate mai mult, la modul în care formațiile țărănești au înțeles să transpună pe scenă folclo- Irul coregrafic.Este uimitor cît de diverse au fost formele de prezentare scenică a dan-

Cred, așadar, că în funcție de a- ceste coordonate un adevărat artistcreator poate să-și permită „interpretarea" materialului folcloric. E- xemplul cel mai concludent ni l-a oferit montarea intitulată „Anotimpurile", realizată de Gavril Ghiur, la Casa de cultură din Vișeu, reg. Maramureș, care prin laconismul și puritatea mijloacelor folosite, prin conferirea unui maximum de expresivitate mișcării, prin simțul plastic, prin esențializare, reușește să atingă profunzimi filozofice, să descopere adevăratele sensuri ale creației muzicala și coregrafice maramureșene.Vorbind despre transpunerea scenică a dansului popular, aș diferenția, deocamdată, trei modalități, corespunzătoare unor grade diferite da prelucrare a materialului.Prima categorie ar cuprinde echipele care aduc pe scenă dansul popular în forma sa cea mai autentică. Punînd pe primul plan rolul acestora în procesul complex de preluare șl
Cartea lui Emanoil Ciomac „Viața și 

opera lui Richard Wagner" retipărită 
recent în Editura Muzicală a Uniunii 
Compozitorilor a fost editată pentru 
prima oară în 1934. In postfafa sa, au
torul declară că a dorit „să concentreze 
după atîfia iluștri comentatori străini, 
pentru cititorii români, datele ultime și 
esențiale ale unui subiect mereu actual 
în care muzica este numai unul dintre e- 
lementele constitutive". Izvorîtă dintr-o 
profundă dragoste pentru muzicianul- 
poet, cartea atestă înalta conștiinciozitate 
a autorului care, dominat tot timpul de 
dorinfa de a fi cît mai obiectiv, a cer
cetat cu grijă o amplă bibliografie plină 
de lucruri uneori contradictorii și de 
interpretări subiective. Din acest noian 
de informații Em. Ciomac a selectat 
atent, reușind să imprime întregului ma
terial un caracter unitar datorită concep
ției sale bine stabilită cu privire la su
biectul tratat și a unui principiu călăuzi
tor ce i-a sugerat însăși forma cărții. 
Acest principiu, enunțai tot în postfață 
și anume că „viata și opera lui Richard 
Wagner se explică una prin alta", a 
determinat structurarea cărții în zece 
capitole centrale fiecare purfînd titlul 
unei opere de Wagner. Ele sînt prece
date de un capitol „Preludiu" care ger
minează toată problematica viitoare, și, 
sînt urmate de alte două': „Nifetzsche și 
Wagner" consacrat istoriei relațiilor din
tre cele două mari personalități ger-

EMAN0IL CIOMAC:

RICHARD
WAGNE

CARTEA MUZICALA

mane, și „Moștenirea", capitol care 
schițează consecințele uriașe pe care 
opera lui Wagner le-a avut în muzică, 
în întreaga artă de după sine.

Ceea ce își propune autorul cărții 
de care ne ocupăm este în întregime 
realizat : o incursiune adîncă în viata și 
opera lui Wagner ; stabilirea unor co
ordonate cu ajutorul cărora cititorul să 
se poată orienta în vasta operă a com
pozitorului, cuprinderea spiritului celui 
care a dominat timp de decenii spiri
tualitatea germană și și-a întins an
tenele asupra întregii Europe.

Explicînd fazele evoluției, vieții și 
operei muzicianului, Em. Ciomac, cu 
toate că dispunea de interpretări idea
liste, de speculații filozofice, se situea
ză pe poziții ferm materialiste și acor
dă un important credit lui Bernard 
Shaw despre care se știe că a văzut 
în opera lui R. Wagner istoria unui 
simbol ce a reprezentat lupta revolu
ționară p.entru schimbarea societății 
capitaliste.

Citind cele mai contradictorii inter
pretări autorul încearcă în același timp, 
cu destulă pondere, să găsească o ex
plicație cît mai apropiată de logica 
adevărului.

Ca modalitate, autorul urmărește per
manent filiația dintre via)a și opera 
compozitorului stabilind corespondente 
plauzibile între subiectul dramelor wag
neriene și efervescenta evenimentelor 
din viafa lui Wagner.

Dar Em. Ciomac nu se lasă orbit de 
strălucirea eroului său ; cu spirit critic 
el amintește și de grandilocventa cîte- 
odată supărătoare a limbajului wagne
rian, de „mania sa retorică", de, uneori, 
puerilitatea conflictelor sale dramatice 
sau de lungimile greu de suportat ale 
unor pagini de partitură insuficient 
triate.

Inițiativa Editurii Muzicale de a re
tipări această carie care este una din 
cele mai bune monografii apărute la 
noi este demnă de apreciere. Am aș
tepta cu interes și „Poeții armoniei" a 
aceluiași însufleții muzicolog care a fost 
Em. Ciomac.

Cornelia TAUTU

Cel de-âl doilea volum al
MOROMEȚILOR"

Cînd în urmă cu doisprezece ani primele capitole din romanul „Moromeții" au apărut în paginile revistei „Viața Românească" cititorii și criticii au avut deopotrivă revelația întîl- nirii cu una din acele opere care marchează un moment de răscruce în cariera lui Marin Preda ca și cu un roman etalon al literaturii române contemporane. Lumea Moromeților s-a impus ca o realitate obiectivă majoră a creației noastre epice. Timpul a ratificat în întregime această întîie mișcare admirativă și anii care au trecut nu au făcut ca Moromeții să ramîriă fixați doar undeva pe spirala evoluției literaturii române. Fără îndoială cercetătorii se vor opri asupra noutății pe care momentul apariției romanului lui Marin Preda a adus-o în literatura noastră și vor vorbi de saltul calitativ marcat prin a- ceastă carte de proza românească, așa cum înainte și după ea cărți semnate de Geo.rge Călinescu, Zaharia Stancu, Titus Popovici, Eugen Barbu, Ion Lăncrăn- jan, Dumitru Radu Popescu., Fănuș Neagu au marcat etape certe de evoluție. Dar „Moromeții" nu a rămas numai cartea unei perioade a istoriei noastre literare contemporane. ci a devenit una din permanentele prozei române. O producție critică abundentă s-a constituit destul de repede pe marginea primului volum, condeie mai vîrstnice sau mai tinere au refăcut de-a lungul anilor universul cărții, au analizat pe îndelete cuvintele și tăcerile lui Ilie Moromete, l-au situat în timp și spațiu, au vorbit, la un moment dat chiar despre existența unui mod de viață moromețian. Romanul s-a clasicizat. avînd toate atributele unei o- pere definitiv încheiate. De aceea, cînd în primăvara anului trecut ziarul nostru publica primul fragment din cel de-al doilea volum al romanului, despre existența căruia se vorbise cu cîteva săptămîni înainte, interesul s-a materializat la unii și într-o exclamație de uimire : o carte ce își căpătase o stare civilă de sine stătătoare, o carte ce intrase în conștiința publicului ca o entitate definitivă mai se cerea oare continuată ? Dar întrebarea dura numai pînă cînd pă

trundeam iarăși în lumea Moromeților, prinși de firul unei narațiuni care te solicită cu o intensitate adeseori ieșită din comun. De aceea, demonstrația unui tînăr și talentat publicist, care s-a străduit să pună sub semnul întrebării utilitatea continuării romanului nu poate fi nici cel puțin luată în considerație și trebuie respinsă ca o glumă neizbutită, chiar absurdă, ea nefiind decît o încercare de a înlocui analiza cărții cu considerații extra-

5colo de limitele cunoscute și devine un soi de egoism în numele căruia bătrînul se opune în fond fericirii familiei sale, a celor din jurul lui. Conflictul dintre el și fiii săi, plecați la oraș, nu mai are în a- cest context o pondere deosebită. Tatăl „își calcă pe inimă" și merge să-și vadă copiii Ia București, dar în- tîlnirea, deși cordială, va marca ruptura definitivă dintre ei. Acum, însă, în partea a doua a cărții, Moromete se confruntă, mai ales, cu Nicolae, fiul său
cronica literara

literare. In cel dintîi volum, destinul lui Moromete se încheia pentru o etapă a vieții în momentul risipirii familiei lui cînd (și scena a rămas o adevărată pagină de antologie) fiii săi îl părăsesc spulberînd toate calculele tatălui, chibzuite si răsucite de-a lungul anilor. înceta Moromete să mai existe dincolo de acest hotar al vieții lui ? Cel de al doilea volum dă un răspuns strălucit, demn de arta unui mare prozator, a- cestei întrebări, ambele părți ale romanului consti- tuindu-se ca un tot unitar, închegînd un univers epic de o excepțională vigoare și pătrundere umană.A rămas Ilie Moromete același ? Desigur, da. Aici stă de fapt înțelesul cărții lui Marin Preda. Un om ca Moromete, atît de complex, atît de ciudat în aparentă, cu reacții atît de neașteptate uneori, poartă în sufletul lui mult din firea autentică și caracteristică a țăranului nostru. Fără îndoială, la Moromete anume trăsături definitorii se hipertrofiază și capătă o pondere psihologică deosebită, după cum altele sînt estompate. Dar, în jocul acesta de lumini și umbre, Ilie Moromete nu-ți dă nici o clipă sentimentul că retrăiește doar ipostazele psihologice cunoscute in primul volum. Desigur, Moromete bătrînul nu-i un om obișnuit. Chibzuință este pentru el mai mult decît ceea ce înțelegem de obicei prin această trăsătură de caracter a țăranului nostru. Ea trece cîteodată din-

rămas acasă. Frații lui Nicolae plecaseră spre orașul tuturor promisiunilor, dornici să scape de autoritatea părintească, dornici în același timp să-și croiască un alt drum în viață. Erau victimele despotismului părintesc, dar și victimele propriilor iluzii. Nicolae, atras de carte, ră- mîne în sat și el va fi a- cela care va avea confruntările esențiale cu Ilie Moromete, într-un moment hotărîtor al evoluției societății noastre. El va fi a- cela care va trebui să în- frîngă cerbicia unui tată, pentru care anii de școală erau un timp mort, un timp ce nu producea imediat valori materiale. El va fi acela care va trebui să răspundă, pe măsură ce anii trec și vremurile se prefac, întrebărilor tatălui său, întrebări numeroase, întrebări în care caracterul răsucit al lui Moromete se vădea din plin. Dar, pe măsură ce asistam la confruntările deschise pînă la violență, la stările de pîndă și la lungile expectative, cînd tatăl și fiul vor să vadă care va vorbi primul, sau cînd bătrînul află mereu cîte un prilej de a devia subiectul discuției, atunci cînd situația nu este pentru el avantajoasă — o întrebare devine din ce în ce mai insistentă. Este oare Nicolae Moromete antipodul tatălui' său ori reprezintă, de fapt, o altă fațetă a firii acestuia ? Răspunsul nu-i ușor de dat și nu avem pretenția să-1 tranșăm definitiv. Dar, ceea ce ni s-a relevat, încă de la pri

ma lectură, este similitudinea celor două caractere, care au comune adîncimea firii, înțelepciunea, tenacitatea. Confruntarea dintre ei este cu atît mai intensă, cu atît mai strînsă, cu cît, în fond, deslușim aici una și aceeași ființă, interiorizată la maximum, zgîrcită la vorbă, cu reacții neașteptate, fermă în apărarea punctului de vedere. Pare că din Ilie Moromete s-a desprins nu o mlădiță, ci un om viguros, care, păstrînd toate acele însușiri ale tatălui, capătă o nouă și cuprinzătoare înțelegere a lumii. Se părea că prin Nicolae. Ilie Moromete, își prelungește existența și și-o împlinește. Pentru că Moromete nu este numai un erou literar printre, alții, el reprezintă o tipologie umană, un mod de a privi și a înțelege lumea cu permanențele ei, dar și cu o viziune mereu și mereu mai largă asupra vieții. De fapt, nu este vorba aici de o e- voluție restrînsâ la perimetru] familiei, ci de o evoluție care vizează însuși destinul complex al existenței țărănimii noastre. Volumul al doilea reprezintă astfel o frescă a vieții satului românesc contemporan într-o epocă de răscruce, de mari întrebări, de hotărîtoare transformări sociale și morale. Marin Preda nu detașează toate a- ceste tablouri de viată autentică de ceea ce formează fundamentul cărții — destinul familiei Moromete. într-o ingenioasă împletire de planuri, firul acțiunii pleacă și revine aici, conferind acestei cărți o țesătură compozițională bine structurată. Nu ai nici o clipă sentimentul digresiunii. deși mai mult decît in primul volum satul trăiește aici cu obiceiurile lui, cu datinile, cu toate fră- mîntările, cu toate marile deschideri spre orizonturi necunoscute altădată, cu întrebări esențiale inexistente înainte.Dacă noul volum din „Moromeții" încheie un destin — acela al lui Ilie Moromete — nu-i mai puțin adevărat că prin amploarea dezbaterii sociale, prin autenticitatea problemelor dezbătute, prin forța ei artistică, romanul lui Marin Preda, asemenea marilor opere, deschide criticii. ca și cititorului, calea unor fructuoase și statornice meditații.
Valeriu RÂPEANU

cinema
0 Un bărbat și o femele : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16.30 ; 
19 ’ 21 30.
© Escroc fără voie : REPUBLICA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15, BUCUREȘTI - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21, FEROVIAR - 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30 ; 20, EXCEL
SIOR - 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
© Lordul din Alcxanderplatz : LUCEAFĂRUL (completare 
Republica la 20 de ani) — 9 ; 11.15 : 13,30 : 16,15 ; 13,30 : 
20,45.
0 Regina zăpezii : UNIREA (completare Vacanța Iul Bonl- 
faciu) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Război și pace (seria I) : CAPITOL — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 
17,30 ; 20,30.
© Billy mincinosul : CENTRAL (completare Scoarțe din 
Rodope) — 8,45 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 21.
0 Adio Filipine — 10 : 12.30 ; Marile speranțe — 10,30 : CI
NEMATECA.
© Dosarul XX : FESTIVAL (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, GRIVIȚA (comple
tare Republica Ia 20 de ani) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
© Corigența domnului profesor : VICTORIA (completare 
Despre fumat) - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Reîntoarcerea lui Surcouf : GIULEȘTI (completare La
boratorul vieții) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30, POPULAR (com
pletare Orașul) - 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Spartacus - ambele serii : LUMINA — 9,15 ; 15.45 : 19.30. 
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
© O sută unu dalmațlenl : DOINA (completare A sosit va
canța mare) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 : 20,30, GLORIA (completare 
Nălcă și veverița) - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20.30.
© Cerul și iadul : UNION (completare Gigantul înaripat) — 
10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30.
© Republica la 20 de ani — Prin satul românesc — File din

13 H B B
istoria sportului românesc — Orizont științific nr. 11/1967 — 
Viața începe la 40 de ani : TIMPURI NOI — 9—21 în con
tinuare.
• Zosla : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE (completare Doi)
— 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Loana : DACIA (completare Orizont științific nr. 9/1967)
— 9—21 în continuare, RAHOVA (completare O fabulă mo
dernă) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© O fată fericită : BUZEȘTI — 10 : 15 ; 17 ; 19 ; 21, MOȘILOR
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.
© Un taxi pentru Tobruk : DRUMUL SĂRII (completare 
Efemere) - 11 ; 15 ; 17,30 ; 20.
0 Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : FLACĂRA 
(completare Scuzați, atracții) — 15,30 ; 18 : 20.30, MUNCA 
(completare Legenda) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Treizeci de ani de veselie : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cea mai lungă noapte: MIORIȚA (completare Românii șl 
Marele octombrie) — 9,30 ; 12 ; 15,15 ; 16 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : ARTA (completare Dacă o 
iubesc) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 20,45.
© Cerul începe la etajul III : COLENTINA (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 16 ; 18 ; 20, COSMOS (com
pletare Opt minute de vis) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© jocuri neschimbate : MELODIA (completare Orașul fără 
străzi) — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Martin soldat : VOLGA (completare Orizont științific 
nr. 9/1967) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20.45, LIRA (com
pletare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20.30.
© Profesorul distrat : FLOREASCA (completare Dacă aș 
fi știut) - 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Marele restaurant : PROGRESUL (completare Ceramica 
de Oboga) - 11 ; 15,30 ; 18 : 20,30.
© Ocolul : COTROCENI (completare Numai șase secunde)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Republica Skid : CRÎNGAȘI (completare Armonie) — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
© Cine va deschide ușa 7 : VIITORUL (completare Ostașii 
pădurii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Să-mi faceți una ca asta ! : FERENTARI (completare Pic
torițele din Usdrinsk) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Prostănacul : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,39.

puncte de vedere
sulul popular. Ansamblurile folclorice în care dansul este integrat unui obicei, formații masive, mixte, formații exclusiv feminine sau bărbătești, grupuri mici, soliști — toate a- cestea au înfățișat o gamă foarte nuanțată în modul de prezentare a dansului, de la autenticul cel mai pur pînă la prelucrări sau adevărate creații coregrafice. în fața reușitelor sau nereușitelor este legitimă întrebarea : cît poate fi prelucrat un dans popular, cît se poate interveni în structura sa, există limite, interdicții ? Cred că un dans popular poate fi prelucrat, fără să-și piardă substratul de autenticitate. Totul depinde însă de talentul, simțul măsurii, profunzimea și priceperea cu care se face aceasta.Lucrurile se lămuresc, poate, mai bine dacă ne întrebăm care este în fond scopul pentru care dansul popular este scos din contextul vieții folclorice și prezentat de aceiași interpreți (țărani) pe scenă ? E vorba doar de un simplu spectacol ? Pentru unii probabil că da, căci numai astfel ne putem explica de ce pe parcurs, în goana după spectaculos și spectacular, dansurile își pierd treptat personalitatea, se golesc de sens, își pierd forța emoțională, care nu se măsoară numai prin virtuozitatea execuției ci în special prin intensitatea trăirii și expresivității artistice. Formațiile căminelor culturale trebuie să aibă ca prim scop păstrarea și perpetuarea creației populare. Preluînd dansul popular din contextul vieții folclorice, contractăm implicit o răspundere artistică față de acele creații pe care geniul popular le-a cizelat îndelung, care au un rost și o semnificație precisă în viața artistică a colectivității.Actul de transpunere scenică a dansului popular nu ne îndreptățește să-1 trunchiem, să-1 combinăm, să-1 transformăm sau să-1 „îmbogățim" după bunul nostru plac. Acest lucru este admis doar în cazul în care recrearea ridică noul produs cel puțin la nivelul originalului.Țin să subliniez însă că expri- mînd aceste deziderate nu optez nici pentru reconstituirile naturaliste, deoarece dansul popular, creație vie, nu va putea fi niciodată o piesă de muzeu.în fond, oricare ar fi modul de tratare scenică, unicul criteriu de a- preciere a viabilității unei asemenea producții este calitatea artistică. De-a lungul finalei concursului s-au perindat pe scenă un număr mare de formații țărănești. Amintirea unora din ele s-a șters repede din memorie, altele însă ne-au dăruit a- cele rare momente de satisfacție deplină în care prin actul scenic redes- copeream permanența noțiunii de frumos în viața poporului nostru. M-am întrebat ce aduceau în plus a- ceste spectacole ? în primul rînd sinceritate și adevăr artistic ; o trăire emoțională, intensă și autentică prin care dansul capătă o anumită personalitate și un sens, încetînd să fie o simplă suită de mișcări și evoluții spațiale mai mult sau mai puțin formale. în creația populară noțiunea de frumos este în primul rînd o noțiune de conținut. Cît privește execuția, mi se pare esențială o remarcă : virtuozitatea, sincronizareagrupului, n-au dus niciodată la depersonalizarea interpreților, la transformarea lor în automate perfect reglate.

t atr

perpetuare a valorilor tradiționale, trebuie să subliniez în același timp înalta lor calitate artistică și spectaculară. Voi enumera doar formațiile de la . Căpîlna și Chimitelnic (reg. Mureș-Autonomă Maghiară), Jitia (reg. Ploiești), Vinerea și Romos (reg. Hunedoara), laslovăț (reg. Suceava), Vîlcele (reg. Argeș), Conțești- Petroșani (reș. București) sau Șere- dei (reg. Cluj). Faptul că în cadrul acestei categorii primează valoarea, bogăția și uneori ineditul materialului, virtuozitatea și spontaneitatea interpretării, nu exclude rolul unui instructor care are sarcina să adapteze dansurile legilor scenei, să .pună în valoare elementele cele mai caracteristice, să organizeze plastica evoluției colectivului. Ceea ce trebuie să se evite în acest caz sînt imixtiunile care contravin sensului dansului. (Oare excelenții călușari de la Vîlcele nu au fost vizibil jenați de evoluțiile spațiale formale — simple desene geometrice pe care au fost „obligați" să le urmărească ?).Cea de-a doua categorie — poate cea mai larg răspîndită în momen- ttil de față — cuprinde dansuri adaptate scenei sub forma unor suite sau chiar prelucrări. Desigur, aportul creator al instructorului coregraf capătă în acest caz o pondere mult mai mare. Or, constatăm că mișcarea de amatori este, sub acest raport, lacunară. Lipsa de pregătire, de simț artistic, de profunzime, do cultură a instructorului strică uneori cele mai frumoase dansuri. Lipsa unor instructori competenți a impus adesea ca un singur coregraf să pregătească mai multe formații (premisă pentru uniformizare și depersonalizare). Se manifestă tendința I de a introduce într-un dans momente „create" sau cunoscute de instructor, neintegrate specificului local, tendința de a realiza spectaculosul cu elemente exterioare. Chiar formații în momentul de față excelente sînt amenințate de pericolul exceselor : exces de viteză prin care mișcările rămîn nerotunjite, frînte, exces de tehnicitate ce duce spre un automatism impersonal în interpretare (vezi formația din Borlova, reg. Banat), exces de aranjamente geometrice în desfășurarea spațială fri- zînd formalismul (vezi formația Tăuni, reg. Brașov), exces în stilizarea costumelor etc., etc.Categoria a treia cuprinde creațiile coregrafice în legătură cu care, vorbind despre „Anotimpurile", am spus ceea ce ni se pare esențial. Pentru lărgirea, pe toate planurile, a activității de valorificare a folclorului coregrafic, cred că trebuie intensificate cercetările de specialitate pe plan local în zonele mai puțin investigate pînă acum (reg. Iași, reg. Galați).E necesară organizarea mult mal frecventă a unor dezbateri, simpozioane, schimburi de experiență, care să reunească în afara instructorilor coregrafi, specialiști din domeniul artei populare, al folcloristicii și etnografiei, muzicieni, plasticieni etc. Aceste simpozioane ar trebui să fie prilejuite de festivaluri de folclor organizate pe plan mai restrîns (fără obligația de a cuprinde toate genurile artistice), festivaluri care să încununeze o activitate permanentă a formațiilor artistice valoroase.
Anca GilJRCHESCU

© Opera română : Prinț și cerșetor — 11 ; Travlata — 19,30.
e Teatrul de stat de operetă : Ana Lugojana — 10,30 : Paganini
© Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Apus de soare — 
10 ; Regina de Navara — 15 ; Romeo și Julieta — 19.30, (sala Studio) : 
Jocul adevărului — 10 ; 19.30 ; Castiliana — 15.
© Teatrul de Comedie : Opinia publică — 10,30 ; Troflus șl Cresida — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 15 ; Clipe de viață — 20, (sala din str. Al. 
Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric — 15 ; Slîntul Mitică Blajinu — 20. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Acest animal ciudat — 10 ; 
Petru Rareș — 16 ; Jaguarul roșu — 20.

Teatrul „Barbu Delavraneea" : Intîlnfre la Scnlis — 19,30.
Teatrul Mic : Doi pe un balansoar — 20.
Teatrul evreiesc de stat : Căutătorii de noroace — 11 ; Ivanov 
Studioul Institutului de artă teatrală șl cinematografică „I. L.

19,30.

a
— 20. 
Cara-

giale" : Comedia dell’arte — 20.
Teatrul „Țăndărică" : Papuciada — 11 ; Vrăjitorul din Oz — 17.
Teatrul satlrlc-muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Scandal la Boema 
20, (sala Victoria) : Music-Hall — 20. (sala Palatului) : Melodii de iarnă — 19.
Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada — 20.
Circul de stat : Selecțiuni de iarnă — 10 ; 16 : 19,30.
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Numirea 
noului ambasador 

al Republicii 
Socialiste România 

in R. A. U.
Prin Decret al Consiliului de Stat, tovarășul Titus Sinu a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Arabă Unită, în locul tovarășului Mircea Nicolaescu, care a fost rechemat în centrala Ministerului A- facerilor Externe. • (Agerpres)

Cronica zilei

Lordul Erroll of Hale, președintele Camerei de Comerț din Londra, care se află în țara noastră la invitația conducerii Camerei de Comerț a României, a sosit sîmbătă la Brașov. Hristache Zambeti, vicepreședinte al Camerei de Comerț, a oferit un dejun în saloanele restaurantului Carpați din Brașov, în cinstea oaspetelui englez.
■ArLa invitația Consiliului Național al Organizației Pionierilor, sîmbătă a sosit în Capitală, în schimb de experiență o delegație a Uniunii Tineretului Cehoslovac, condusă de Ivan Rajecky, șef-adjunct al secției de pionieri a Comitetului Central. (Agerpres).

Lucrările Consiliului învăță-
I

mîntului profesional și tehnicîn zilele de 12 și 13 ianuarie a.c. s-au desfășurat, în Capitală, lucrările Consiliului învățămîntului profesional și tehnic.S-au dezbătut măsurile preconizate în Studiul elaborat de Ministerul învățămîntului, pe baza sarcinilor trasate de Congresul al IX-lea al P.C.R., privind problemele fundamentale ale dezvoltării învățămîntului profesional și tehnic.Au luat cuvîntul numeroși participant, membri ai Consiliului, directori și profesori din școli profesionale, tehnice și licee de specialitate, directori și ingineri șefi din întreprinderi, reprezentanți ai ministerelor și ai aîtor. .instituții și. organizații centrale. In încheiere a vorbit acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului. (Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru 15, 16 șl 17 ianuarie. în tară : Vremea se menține friguroasă cu nopți geroase. Cerul va fi variabil, cu înseninări nocturne persistente, mai ales la începutul intervalului. Vor cădea ninsori izolate. Vîntul va sufla în general slab. Temperatura aerului la sfîrșitul intervalului va crește ușor. Minimele vor fi cuprinse între minus 27 și minus 17 grade, iar maximele între minus 12 și minus 2 grade. în București : Vreme rece, cu nopți geroase. Cerul va prezenta înseninări persistente. Fulguială slabă. Vînt slab. Temperatura se menține coborîtă la început, apoi crește ușor.
(Urmare din pag. I)riale plastice. Se vor micșora consumurile specifice și prin extinderea folosirii ferăstraielor panglică și reducerea grosimii lamelelor de lăzi. P.A.L.-ul și P.F.L.-ul pot înlocui cu succes întreaga cantitate de cherestea de rășinoase și foioase pentru lăzile solicitate de Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Industriei Alimentare și Ministerul Industriei Ușoare.Și în industria mobilei există rezerve importante de economisire și reducere a consumului de cherestea de rășinoase și fag. în acest an, în planul de măsuri al ministerului s-a prevăzut înlocuirea cherestelei de rășinoase cu cherestea de diverse specii și P.A.L. la mobilierul care se execută din rame placate, precum și a miezurilor de rășinoase la panelele cu laturi din cherestea de diverse specii. De asemenea, prin înlocuirea totală a cherestelei de rășinoase cu cherestea de diverse specii la elementele de susținere a tapițeriilor clasice, precum și prin trecerea la tapițerii cu saltele tip „elasta" se vor putea realiza însemnate economii de lemn de rășinoase. Pe baza acestor măsuri și a altora, se va reduce norma de consum Ia cheresteaua de rășinoase cu 2,5 mc la un milion lei mobilă. Aceasta și prin utilizarea în producția de mobilier a altor materiale.Considerăm strict necesar ca și alte întreprinderi din diverse ramuri să acționeze pentru buna gospodărire a lemnului. Este cazul unităților subordonate sfaturilor populare, care pot să înlocuiască cheresteaua de rășinoase folosită la ramele placate, la camerele combinate și garniturile de bucătărie în proporție de cel puțin 25 la sută. în acest scop, se vor lua măsuri pentru modificarea normelor interne și asigurarea materialului înlocuitor. Sarcini importante revin și industriei miniere. Aici s-a redus în ultimii ani consumul de lemn de mină, într-o anumită proporție. Progresele realizate în această direcție nu sînt însă pe măsura posibilităților existente. în exploatările miniere 

consumul de lemn se menține încă

Ieri la St Moritz

Primele mtmse 
ffi/e empesselor 
efe OCunoscuta stațiune elvețiană de sporturi de iarnă Saint Moritz — gazdă a edițiilor din 1928 și 1948 ale „Olimpiadei albe'1 — este de ieri dimineață scena de desfășurare a Campionatelor europene de bob (2 persoane). Vremea excelentă din ultimele zile, care a creat un foarte potrivit prilej de antrenamente intense cu viteze mari, a permis ca pîr- tiile de concurs să se prezinte în condiții dintre cele mai favorabile. Lucrul acesta i-a bucurat, firește, pe concurenți, întrucît actualele „europene" sînt, în fapt, o avanpremieră olimpică pentru echipajele continentului nostru care în primele zile ale lunii viitoare își vor încerca șansele în Franța, pe o altă pîrtie celebră (la Alpe-d'Huez), în lupta pentru medaliile celei de-a X-a ediții a „Olimpiadei albe".în rîndul celor peste 30 de echipaje prezente la „europenele" de la Saint Moritz se află și cuplurile românești Panțu- ru — Neagoe. distinși cu medalii de argint la C.E. de anul trecut, Nedelcu — Maftei și Stoica — Hristovici.Conform regulamentului, în prima zi s-au disputat primele două „manșe" ale competiției, după desfășurarea cărora în clasament conduce echipajul R. F. a Germaniei II (Zimme- rer — Utzschneider) cu timpul total de 2'48”85/10G'. Urmează Anglia III cu 2’49’’02/100 și Anglia II cu 2’49”34/100. Echipajul România II (Nedelcu — Maftei) se afiă pe locul 7 eu timpul de 2’49’70/100. în prima manșă Nedelcu — Maftei au obținut al patrulea timp : l'25”58/100 ; cu toate că în cea de a doua manșă au realizat un timp și mai bun — 1'24” 12/100 — boberii români nu au putut urca în clasament deoarece 4 echipaje au „mers" în jurul lui 1’22”. Celelalte două echipaje românești (Panțuru — Neagoe și Stoica — Hristovici) ocupă locurile 12 și respectiv 19, cu rezultatele de 2’52”08/100 și 2’56'70/100.Astăzi au loc ultimele două manșe, la capătul cărora va fi decernat titlul european.

în turneele din Olanda
șahiștii români au remizat

în runda a treia a Festivalului inter
national de șah de la Beverwijk (Olan
da) campionul român Florin Gheorghiu 
a remizat cu Cirici (Iugoslavia). Tal 
(U.R.S.S.) a cîștigat la Langeweg (Olan
da). Partidele Donner (Olanda)-Hort 
(Cehoslovacia) și Karaklaici (lugoslavia)- 
Matanovici (Iugoslavia) s-au încheiat 
remiză. S-au întrerupt partidele 
Korcinoi (U.R.S.S.)-Bobo|ov (Bulgaria) și 
Ivkov (lugoslavia)-Ree (Olanda). In cla
sament conduce Korcinoi cu 2 puncte 
(1), urmat de Gheorghiu, Tal, Ree cu 
cîte 2 puncte, Cirici, Donner, Hort, 
Ivkov, Portisch (Ungaria), Karaklaici 1,5 
puncte, ș.a.

*
în grupa maeștrilor, Victor Ciocîitea 

a remizat cu Scheltinga. După trei run
de, în clasament conduce Tatai (Italia)

cu 2,5 puncte, urmat de Zuckerman 
(S.U.A.) — 2 puncte (1), Ciocîitea (Ro
mânia), Doda (Polonia), Ostoici (Iugo
slavia) 2 puncte, ș.a.Â.C.R. COMUNICĂ

La Automobil Clubul Român 
a început reînsorierea și pre
schimbarea carnetelor de 
membru al A.C.R. pe anul 1968. 
Pentru membrii din Capitala, 
operațiile se fac la filiala din 
Splaiul Independenței nr. 3, 

Iiar pentru cei din provincie la 
filialele regionale. Acțiunea 
se va efectua pînă la 15 mar
tie.

Actualitatea la box
@ Lotul olimpic pentru Ciudad de Mexico
® O nouă formulă de campionat

A fost alcătuit lotul olimpic al Ro
mâniei care sub îndrumarea antreno
rului Ion Popa își va începe pregă
tirile în vederea J.O. de la Ciudad de 
Mexico. Din lot fac parte V. Dră- 
gan (semimuscă), C. Ciucă, C. Gru- 
iescu (muscă), N. Gîju (cocos) C. 
Stanev (pană), Gh. Bădoi (semi- 
ușoară), V. Antoniu (ușoară), I. 
Covaci (mijlociemică), Gh. Chivăr 
(mijlocie), I. Monea (semigrea) si L 
Alexe (grea). Lotul republican cu
prinde printre alții pe O. Gorea 
(pană), I. Olteanu (mijlocie), I. Otvos 
(cocos), I. Manole (mijlocie), M. Du
mitrescu (ușoară). C. Crudu (pană) 
și alții.

în ce privește competiția interna
țională pentru tineret „Cupa Euro
pei", s-a căzut de acord cu forul ita
lian ca dubla întîlnire România-Italia 
să aibă loc la 20 aprilie la București și respectiv 8 sau 9 mai într-un oraș 
din Italia. în vederea acestei întîlniri 
ca si pentru meciul retur cu echipa 
Franței programat la 17 martie (pro
babil la Grenoble) a fost alcătuit un 
lot din care fac parte printre alții 
M. Lumezeanu, M. Aurel, I. Nicolau, 
P. Nedelcea, Gh. Ene, Calistrat Cu- 
tov, V. Zilberman, Gh. Călin, M. 
Niculescu, I. Sănătescu etc.

S-a hotărît ca în acest an campio
natul republican de box pe echipe 
să se desfășoare după o nouă formulă, 
în categoria A vor evolua 10 echipe 
care urmează să fie repartizate în 
două grupe: Steaua, Dinamo Bucu
rești, Metalul București, C.S.O'. Ga-

lăți. Muscelul Cîmpulung Muscel, 
C.S.M. Cluj, Farul Constanta, 
Dinamo Craiova, A.S.A. Bacău și 
U.M. Timișoara. în categoria B. vor 
participa echipele Rapid București, 
Constructorul Hunedoara, Tractorul 
Brasov, C.S.M. Reșița, Crișul Oradea, 
Progresul Brăila, C.S.O. Baia Mare, 
Petrolul Ploiești, A.S.A. Tg. Mures și 
I.S. Cîmpia Turzii. Campionatul se va 
desfășura după sistemul tur-retur 
(turul 31 august — 21 septembrie, re
turul 5 octombrie — 26 octombrie). 
Finala va avea loc la 9 noiembrie. 
Primele două clasate din categoria 
B (finalistele) vor promova în ca
tegoria A. La campionatul pe echipe 
nu vor participa pugilistii ce vor 
evolua în turneul olimpic de la Ciu
dad de Mexico.

Preocupări cehoslovace
în energetica nucleară

Convorbire cu ing. Jan NEUMANN, 
prim-vicepreședinte al Comisiei de stat pentru tehnică, președintele 

Comisiei cehoslovace pentru energie nucleară

A!la|i în fața Interlocutorului nostru, 
i-am exprimat dorința de a ne împăr
tăși cîteva din aspectele mai impor
tante ale activității de cercetare din 
domeniul energiei nucleare în 
R. S. Cehoslovacă.

— Desigui — a început dom- 
nia-sa — una dintre cele mai im
portante probleme în vederea dez
voltării cercetărilor în domeniul 
energiei nucleare este existența 
unei baze de materii prime. In 
Cehoslovacia această bază o con
stituie uraniul propriu. Dar folosi
rea uraniului presupune la rîn
dul ei existența unei baze de cer
cetări științifice corespunzătoare. 
De aceea, toate eforturile noastre 
în actualul cincinal sînt îndreptate 
spre completarea și extinderea a- 
cestei baze.

Una dintre verigile importante în 
acest sens e Institutul de cercetări 
nucleare al Academiei cehoslovace 
de științe, profilat pe cerce
tări fundamentale în domeniul 
combustibililor nucleari, ciclurilor 
termodinamice și prelucrării com
bustibilului iradiat. In cadrul insti
tutului se construiește un nou reac
tor, de capacități reduse; avînd ca 
moderator apa grea ; el ne va da 
posibilitatea să dezvoltăm fizica 
reactorilor de acest gen și să gă
sim cele mai bune condiții pentru 
elaborarea unor reactor! avînd ca 
moderator apa grea și folosind 
drept combustibil uraniu natural.

De o mare importanță sînt și cer
cetările în domeniul combustibilu
lui „ars" în reactoare. Nu departe

Echipajul Panțuru — Neagoe

ridicat, folosindu-se la 1 000 tone cărbune extras 32 m c lemn, ceea ce înseamnă mult comparativ cu alte țări. Una din cauze constă în faptul că întreprinderile miniere nu comandă unităților forestiere lemn de dimensiuni fixe, sau cit mai apropiate de lungimile necesare în galerii.în paralel cu soluționarea acestei chestiuni se pune și problema economisirii lemnului rotund de rășinoase, prin utilizarea pe scară mai

Importante cantități de lemn de celuloză de fag și celuloză esențe moi se livrează la export, în loc să fie folosite în fabricile noastre. La fel și rămășițele de rășinoase : se utilizează numai cele de calitatea I și calitatea a Il-a, dar și acestea într-un procent redus, de numai 15 la sută. Deși a apărut noul STAS, totuși întreprinderile de celuloză și hîr- tie refuză primirea rămășițelor de clasa a IlI-a, care s-au dovedit apte pentru semiceluloză, astfel că im-

AIn cîteva rînduri
0 La Duluth (statul MinesOta) a avut loc meciul de hochei pe gheață S.U.A.-Suedia. Sportivii americani au învins cu scorul de 6—1 (1—0, 2—1, 3—0), prin golurile marcate de Volmar (4). Morisson si Falkman.
o Selecționata olimpică de fotbal a Cehoslovaciei a jucat la Arequipa (Peru) cu echipa orașului. Oaspeții au cîștigat cu scorul de 4—0 (1—0).• în concursul de patinaj viteză de la Alma Ata, la care participă cei mai buni patinatori sovietici, Ev- gheni Grișin a cîștigat proba de 500 m cu timpul de 40”2/10 — a treia performantă mondială a sezonului. Pe locurile următoare s-au clasat Viktor Dementiev — 40”4/10 și Anatoli Baskov — 41”l/10.• La Vitoria (Spania) în cadrul „Cupei cupelor11 la baschet masculin, echipa locală Kas a dispus cu scorul de 82—72 (43—39) de A.E.K. Atena. Returul va avea loc la 18 ianuarie la Atena.• Proba de 15 km din cadrul concursului internațional de schi de la Bohinj (Iugoslavia) a fost cîstigată de italianul Pilier cu timpul de 49’51”2/10. N. Sfetea (România) s-a clasat al zecelea cu 51’30”4/10.
o Proba de coborîre din cadrul concursului de schi de Ia Wengen a revenit austriacului G. Nenning cu timpul de 1’59”88/100, urmat de K. Schranz (Austria) — 2’01”19/100 și E. Bruggman (Elveția) — 2’01”19/100.Jean Claude Killy (Franța) s-a clasat pe locul 13 cu 2’02”91/100. în clasamentul „Cupei Mondiale" conduce acum Bruggman cu 60 puncte urmat de fostul colider, Killy, cu 45 puncte și Schranz cu 36 puncte etc.

executate cu mult spirit economic. Nu trebuie uitat că din cauza unor prelucrări neraționale a lemnului, la aceste construcții rezultă nu numai importante cantități de deșeuri, dar uneori se face și... risipă. Dacă în limita cantităților de material lemnos repartizat pentru unitățile agricole de stat și cooperatiste Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție ar da din timp comenzi de piese prefabricate, s-ar economisi

largă în exploatările miniere și a altor specii de lemn, cum este de exemplu fagul. Trebuie spus că deși folosirea lemnului de fag la armarea In mine este experimentată de timp îndelungat cu rezultate bune, nu s-a ajuns totuși la măsuri eficace de introducere în consum a acestui sortiment. Nu cunoaștem ce se mai așteaptă. La fel se ridică și chestiunea reducerii consumului de lemn într-o proporție mai mare prin extinderea utilizării elementelor prefabricate din beton, a armăturilor metalice recuperabile în mine.Mari posibilități de economisire a lemnului — în ordinea importanței — există în industria celulozei și a hîrt'iei. Pînă acum cițiva ăni toată producția de celuloză a fost axată pe lemn de rășinoase. începînd cu 1966, Combinatul de celuloză și hîrtie din Brăila s-a profilat pe un consum limitat de lemn de fag. în prezent.

portante cantități — peste 50 000 mc — capătă în prezent utilizări inferioare.Un alt sortiment de lemn care a fost total refuzat pînă în prezent sînt rămășițele rezultate în fabricile de cherestea de fag, care în alte țări se utilizează cu rezultate bune în industria celulozei. Sectorul forestier poate pune la dispoziție în prezent peste 60 000 m c de astfel de rămășițe, iar în perspectivă o cantitate și mai mare. Lemnul subțire de rășinoase — cu un diametru sub 10 cm — se folosește numai la Combinatul de celuloză și hîrtie de la Suceava, dar și aici în cantități destul de mici.Dezvoltarea agriculturii ridică în fața proiectanților și constructorilor numeroase probleme în legătură cu construcțiile agrozootehnice. Aceste construcții, care necesită importante cantități de material lemnos, trebuie

cantități însemnate de lemn. In acest scop, este necesar ca Consiliul Superior al Agriculturii să reducă producția proprie de răsadnițe, elemente de grajduri, cuibare, panouri și ferme prefabricate, urmînd ca unitățile agricole să solicite prefabricate de la întreprinderile Ministerului Economiei Forestiere. Noi le vom asigura la timpul potrivit. Din unele calcule rezultă că prin executarea construcțiilor din semifabricate se economisesc, în comparație cu construcțiile directe pe șantiere, circa 9 mc material lemnos pentru un grajd de 100 vaci și peste 10 m c la o îngrășătorie de 2 500 porci. Cu toate că se cunosc soluții tehnice care ar duce la însemnate economii de material lemnos, la răsadnițe se folosește cherestea de rășinoase de calitate superioară.în sectorul agrozootehnic se consumă anual peste 1 000 000 mc lemn

LA LOTO 
prima tragere a 
autoturismelor 
din acest an 

în anul 1967, Administrația 
de Stat Loto-Pronosport a dis
tribuit parțicipanților premii 
în valoare de 540 milioane lei, 
din care 806 autoturisme de di
ferite mărci și capacități. Au 
fost acordate sute de mii de 
premii de diferite valori, între 
care cîștiguri de 225 000 lei, 
222 680 lei. 195 942 lei. 183 366 
lei, 185 110 lei. 169 616 lei, 
169 556 lei, 150 000 lei, 137 753 
lei. 125 266 lei, 124 054 lei, 
100 000 lei, 75 000 lei, 50 000 lei, 
20 000 lei ș.a., precum și nume
roase excursii peste hotare (in 
Uniunea Sovietică, R. S. Ceho
slovacă. R. P. Ungară. R. P. 
Bulgaria, R.S.F. Iugoslavia. Tu
rul Capitalelor etc.).

Un bun prilej de a obține 
autoturisme îl oferă prima tra
gere a autoturismelor LOTO 
din anul 1968. Tragerea are 
loc la 23 ianuarie și se desfă
șoară după o nouă formulă 
tehnică pe baza căreia se atri
buie prin tragere la sorți și 
NELIMITAT, autoturisme „Re
nault 16". „Moskvici 408". 
„Fiat 850", „Renault Gordini" 
și „Trabant 601“. Cu bilete J de 
60 lei se poate participa la toa
te cele 30 extrageri.

de construcții rurale. Folosirea materialului lemnos impregnat cu produse fungicide ar duce la majorarea duratei iui de întrebuințare de 2—5 ori. Prin utilizarea înlocuirilor și a lemnului antiseptizat, se vor putea realiza economii de circa 250 000 mc lemn anual, respectiv cantitatea care se degradează prematur, în acest an, ministerul nostru va lua măsuri pentru impregnarea unei cantități de 40 000 mc de lemn construcții rurale și lemn de mină, ceea ce va înlesni economisirea intensă a masei lemnoase.în consumul total de combustibil pentru încălzit lemnul deține la noi o pondere care ne situează cu mult peste media consumului de lemn de foc din alte țări. Se impune — ca urmare — înlocuirea accentuată a lemnului de foc cu alți combustibili, în special în mediul urban, prin lignit înnobilat și brichetat, prin extinderea termoficării, iar în mediul rural prin utilizarea mai intensă a deșeurilor agricole, a turbei și cărbunelui inferior.Tot așa, în sectorul de construcții, s-au aplicat o serie de măsuri, care au dus la o reducere însemnată a consumului de material lemnos. Totuși, mai sînt încă rezerve de economisire a lemnului în construcții. Astfel, se solicită o cantitate prea mare de cherestea și dulapi de grosimi și lungimi mari, care apoi pe șantiere se scurtează, făcîndu-se risipă. S-ar putea utiliza la schele, într-o proporție mai mare, seînduri scurte, suprapuse. Prin fabricarea schelelor metalice se pot înlocui în totalitate bilele-manele de rășinoase, utilizate în prezent în construcții.Mai buna gospodărire a lemnului și economisirea, în special, a cherestelei de rășinoase. valorificarea superioară și eomplexă a unor cantități tot mai mari de masă lemnoasă constituie o sarcină de mare importantă economică. Pretutindeni pot și trebuie să fie găsite căi și mijloace pentru economisirea materialului lemnos și folosirea lui cu maximum de spirit gospodăresc — această acțiune încadrîndu-se în eforturile generale pentru ridicarea continuă a eficienței economiei noastre naționale.

de Praga, în localitatea Zbraslav, 
se construiește In prezent „Insti
tutul pentru combustibili nucleari*,  
care se va ocupa în primul rînd 
de probleme ale cercetării ura
niului natural sub formă metalică 
și, mai tîrziu, sub formă de elemente 
ceramice.

Un alt element principal al bazei 
noastre de cercetări nucleare îl 
constituie uzinele „Skoda*  din 
Plzen. Cu ajutorul lor construim la 
Bolevec, lîngă Plzen, o mare bază 
de cercetări științifice. Aici funcțio- 
nează un institut care se ocupă cu 
probleme ale construcției de reac- 
tori nucleari.

In sfîrșit, însăși centrala atomică 
— pe care noi o numim „A—1*  — 
de la Bohunice (Slovacia) și care 
se află în construcție, va servi drept 
bază experimentală pentru cer
cetări în domeniul energiei nu
cleare. Ea va iuncționa cu uraniu 
natural sub formă metalică, iar ca 
moderator va fi folosită apa grea 
și răcirea cu gaze. Puterea insta
lată proiectată a acestei centrale 
este de 150 MWe. Aceasta înseamnă 
că ea va avea o putere Instalată 
de circa 115 MWe. Desigur, e pu
țin, dar menirea centralei „A—1*  
constă în aceea că ea ne va per
mite să experimentăm asimilarea 
elementelor de construcție și com
bustibil în domeniul centralelor a- 
tomice de acest gen. Aflată în 
stadiu de montaj, centrala „A—1*  
va fl dată în exploatare fizică și 
energetică la începutul anului 1969.

In momentul de față se lucrează 
la proiectarea celei de-a doua cen
trale atomice — „A—2*.  Ea va avea 
o putere instalată de 360 MWe, 
adică aproximativ 300 MW elec
tronici netto, și va funcționa 
pe baza acelorași principii ca și 
„A—1", avînd însă parametri eco
nomici mult îmbunătățiți. Totodată, 
ea va servi ca prototip al unor 
centrale de tip industrial pe care 
vrem să le ridicăm — din punctul 
de vedere al eficacității — la un 
nivel apropiat de cel a termocen
tralelor cu cărbune. Construcția 
centralei „A—2" o va realiza in
dustria noastră proprie, în special 
uzinele „Skoda" din Plzen. începe
rea lucrărilor va avea loc în acest 
cincinal.

Vorbindu-ne despre perspectivele 
dezvoltării energeticii nucleare cehos
lovace, ing. Jan Neumann ne-a spus, 
printre altele :

— Dezvoltarea energiei nucleare 
în Cehoslovacia este de cea mai 
mare importanță pentru economia 
noastră națională. Baza energetică 
a țării se bizuie în prezent pe căr
bune, în special lignit. Extracția 
acestuia atinge 70 milioane tone 
anual și se poate aprecia că ar 
putea fi încă mult mărită. Dar re
zervele de cărbune sînt limitate șl 
noi trebuie să acționăm în această 
direcție cu economie.

De aceea — a arătat mai de
parte interlocutorul nostru — 
intenționăm ca după anul 1980 
dezvoltarea energiei electrice 
să se înfăptuiască, în primul 
rînd, pe baza energiei nucleare. 
Pînă la acea dată vrem să asimi
lăm în întregime un tip de reactor 
care să producă energie electrică 
mai rentabil în comparație cu re
sursele energetice clasice din Ce
hoslovacia. Pînă în 1980 vrem să 
construim o a treia centrală ato
mică, cu o putere de peste 500 
MWe, care să aibă indici tehni- 
co-economici superiori celor ai ter
mocentralelor pe bază de lignit. 
In această direcție converg toate 
lucrările noastre științifice și de 
cercetare.

Referindu-re la colaborarea Cehos
lovaciei cu celelalte țări In domeniul 
energiei atomice, președintele Comisiei 
cehoslovace pentru energie nucleară 
ne-a spus :

— Este clar că mijloacele Ce
hoslovaciei afectate cercetărilor 
tehnico-științifice sînt limitate. Nu 
putem dezvolta totul și trebuie spus 
că dezvoltarea energiei nucleare 
este foarte costisitoare. In afară da 
imense mijloace financiare, ea cere 
materiale și cadre. De pildă, în 
fiecare an cercetărilor nucleare le 
sînt destinate circa 12 la sută din 
totalul sumelor alocate dezvoltă
rii științei și tehnicii în Cehoslova
cia. In cadrul bazei de cercetări 
științifice din Cehoslovacia circa 
5 000 de oameni se ocupă do pro
blemele științei și tehnicii nucleare, 
atît în institute, cît și în industrie.

De aceea, comisia noastră este 
angrenată în colaborarea Interna
țională. Avem cîteva acorduri de 
colaborare — cu U.R.S.S., cu alte 
țări socialiste și colaborăm în ca
drul C.A.E.R., unde există o comisie 
permanentă pentru folosirea pașni
că a energiei atomice. Cehoslova
cia este, de asemenea, membră a 
A.I.E.A. de la Viena. Am stabilit 
contacte și cu țări capitaliste, în 
primul rînd cu acelea care produc 
energie nucleară tot pe bază de 
uraniu natural. Este vorba de Fran
ța, cu care am semnat recent un 
acord, dar și de India și Suedia. 
Intenționăm să stabilim relații șl 
cu Canada. Urmărim astfel să fo
losim realizările științei și tehnicii 
din întreaga lume în vederea acce
lerării și ieftinirii propriilor noastre 
lucrări de cercetare și construcție 
în domeniul energiei nucleare.

In încheiere, Jan Neumann, relevînd 
progresele înregistrate In lume în folo
sirea pașnică a energiei nucleare, a 
arătat :

— Din evoluția de pînă acum a 
cercetărilor se poate spune cu cer
titudine că în șecolul viitor ener
gia nucleară va acoperi majorita
tea necesităților de energie elea- 
trică și termică de pe glob. Dat 
fiind că resursele de uraniu au și 
ele o limită, este necesar să se 
caute noi izvoare de energie nu
cleară, să fie dezvoltată energia 
termonucleară dirijată.

Praga
Eugen 1ONESCU

Libertățile primejduite
in Uruguay

Sub acest titlu, ziarul francez „Le Monde" scrie : Uru- 
guayenii se întreabă 
dacă țara lor, mult 
timp considerată 
drept „un model de 
democrație în Ame
rica de sud", nu va 
cunoaște în curînd 
un „regim autoritar, 
dominat de mili
tari".

,.Pacheco Areco, 
fost vicepreședinte 
în quvernul Gestido, 
nu-si asumă magis
tratura supremă *)  
intr-un moment de
osebit de fericit. 
Membru al partidu
lui „colorado" (par
tidul „roșu" — în 
mod teoretic mai 
puțin conservator 
decit partidul „blan
co", alb), el trebuie 
să facă față unei 
vii opoziții chiar în 
sinul propriului său 
grup.

Vînzarea în pier
dere a produselor 
de bază, carnea și 
lina, ca și dificultă
țile unei reconver- 
siuni dorite, au cu
fundat țara intr-o 
criză economică. U- 
ruguayul, a cărui 
prosperitate și legi 
sociale au fost un 
motiv de admirație

sau de invidie pen
tru vecinii săi, cu
noaște azi o agitație 
socială permanentă, 
greve cronice 
funcționarilor 
mulțumiți.

Bun administra
tor, înconjurat de o 
echipă de tineri teh- 
nocrați, generalul 
Gestido a trecut — 
cu puțin înainte de

ale 
ne-

atît pe cei din rîn- 
durile partidului 
„colorado" cît și pe 
cei din partidul 
„blanco", care consi
deră că toleranța 
tradițională este se
rios amenințată. Fo
losindu-se cîteva ar
ticole de lege din 
decembrie 1935 și 
din iunie 1950, au 
fost dizolvate mai

răsfoind presa străină

‘•) Jorge Pacheco Areco este-acum președintele republicii, în urma încetării din viată a generalului

dispariția lui, dînd 
curs sfaturilor Fon
dului Monetar In
ternațional — la de
cretarea unei deva
lorizări a peso-ului. 
E greu să se apre
cieze de pe acum e- 
fectele acestei mă
suri criticate de or
ganizațiile sindica
le. Proiectul de lege 
privitor la regimul 
salariilor, pregătit 
de actualul ministru 
al muncii, Guzman 
Acosta, este conside
rat de sindicate ca 
o blocare a salarii
lor, fapt ce va în
tări și mai mult os
tilitatea împotriva 
lui.

Recentele măsuri 
împotriva libertății 
de expresie neliniș-

multe organizații de 
stingă, printre care 
Partidul socialist și 
Mișcarea revoluțio
nară orientală, re
prezentate în parla
ment. Au fost inter
zise, de asemenea, 
cotidianul „Epoca" 
și săptămînalui „El 
Sol", purtător de cu- 
vint al Partidului 
socialist. Au fost a- 
restați mai mulți in
telectuali și ziariști, 
printre care Carlos 
Maria Gutierrez, co
laborator al săptă
mânalului indepen
dent „Marcha".

Numeroși urugua- 
yeni consideră că a- 
ceste măsuri au fost 
luate sub presiunea 
grupului de militari 
partizani ai unui

I

II
IIi; ____ ___

S Oscar Gestido. lese pe uruguayeni, guvern „forte". 5}
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V

MÎINE ÎN 
FINLANDA 

Prima 
etapă a 
alegerilor 
prezidențiale

La începutul săptămînii viitoare în viata politică a Finlandei are loc un impprtant eveniment: alegerile prezidențiale. Potrivit constituției finlandeze aceste alegeri se tin o dată la sase ani si se desfășoară în două etape. In zilele de 15 si 16 ianuarie aproximativ 3 milioane de finlandezi se vor prezenta la urne pentru a desemna pe cei 300 de membri ai colegiului electoral care o lună mai tîrziu vor alege pe președintele Republicii.După cum se știe, au fost propuși trei candidați : actualul președinte. Urho Kekkonen, directorul general al Uneia dintre cele mai mari bănci particulare, Matti Virkkunen (sprijinit de partidele de dreapta) si liderul partidului țărănesc. Veikko Vennamo. Pentru realegerea președintelui Kekkonen s-a format un mare bloc la care participă toate cele patru partide din coaliția guvernamentală : partidul de centru. Uniunea democratică a poporului finlandez, partidul social-democrat șl U- niunea social-democrată a muncitorilor și micilor fermieri. Potrivit observatorilor politici, este pentru prima oară în istoria Finlandei cînd se formează o coaliție atît de largă de forte democratice cu prilejul alegerilor prezidențiale. Ea reflectă dorința poporului finlandez de a vedea continuată linia Paasikivi — Kekkonen, linie care reprezintă esența politicii externe de neutralitate a Finlandei, de colaborare cu toate țările. Intr-o declarație făcută de secretarul general al P.C. din Finlanda, Viile Pessi, se subliniază că principalul tel al apropiatelor alegeri îl constituie menținerea actualei politici externe a Finlandei și crearea premiselor pentru o politică internă progresistă, pentru respingerea obiectivelor reacționare ale partidelor de dreapta.Campania electorală, care a avut 
o desfășurare destul de vie. s-a -încheiat vineri seara cu o amplă dezbatere televizată între sprijinitorii celor trei personalități care candidează pentru funcția de președinte al Republicii. Subiectele principale ale campaniei electorale au fost cele referitoare la diverse aspecte ale situației economice, precum și probleme ale politicii externe în elaborarea si aplicarea căreia președintele joacă un rol important.

N. L

(Urmare din pag. I)în același context se relevă că programul american nu prevede o reducere a investițiilor și în țările în curs de dezvoltare. Dimpotrivă, se prevede sporirea lor cu 10 la sută în comparație cu media din 1965— 1966. In măsurile de „încurajare a progresului economic în țările în curs de dezvoltare" — cum spunea președintele Johnson — comentatorii occidentali văd intenția Statelor Unite de a continua politica neocolonialistă și de a intensifica influența lor în a- ceste țări.Reducerea Investițiilor particulare în străinătate nemulțumește chiar patronatul american, care încasează de pe urma acestor operațiuni beneficii însemnate. Dar, la gîndul că această măsură are un caracter temporar, deoarece nici Casei Albe nu-i convine să țină mult timp gîtuită tocmai „găina care face ouă de aur", reacțiile oamenilor de afaceri din S.U.A. au fost ponderate.O altă măsură din program se referă la reducerea cu 500 milioane do dolari a împrumuturilor externe ale instituțiilor financiare americane. Japonia, ocolită de prima măsură, este afectată de a doua mai mult decît țările vest-europene, deoarece majoritatea întreprinderilor nipone lucrează cu capital împrumutat (în proporție de pînă la 80 la sută) mai ales de la băncile din S.U.A. Neliniștea patronatului japonez este împărtășită și de bancherii americani care, socotind că acest embargou nu va fi ridicat curînd, își văd și mai mult lezate interesele.Altă măsură urmărește reducerea cu o jumătate de miliard a deficitului balanței turismului prin restricții asupra călătoriilor în străinătate a cetățenilor americani. Această măsură a stîrnit vii nemulțumiri în țările cu o industrie turistică dezvoltată printre care Anglia, Italia, Elveția, Spania, Canada. Președintele pentru America de Nord al Comisiei europene de turism, Leebaert, este de părere că această măsură ar putea declanșa contramăsuri. După părerea sa, diminuarea numărului turiștilor americani în Europa va antrena o scădere substanțială a cumpărărilor de avioane americane de către companiile vest-europene care deservesc liniile transatlantice. Leebaert mai întrevede o reducere însemnată a schimburilor de filme, de cărți și de discuri între cele două părți ale Atlanticului.Programul mai cuprinde măsuri de sporire cu 500 milioane de dolari 
a excedentului balanței comerciale a- mericane. O serie de comentatori a- preciază că această măsură presupune o politică de restricții din partea S.U.A. asupra schimburilor comerciale internaționale. O astfel de

Congresul internațional al intelectualilor de la Havana w
O

DECLARAȚIA GENERALĂ
Șl APELUL CĂTRE
INTELECTUALII DIN
ÎNTREAGA LUMEHAVANA 13 — Corespondentul A- gerpres V. Stamate transmite : Vineri a avut loc ultima ședință plenară a Congresului internațional al intelectualilor de la Havana, în cadrul căreia s-a dat citire Declarației generale și Apelului către intelectualii din întreaga lume, adoptate de participanți. Arătînd că în țările subdezvoltate înapoierea economică și inegalitatea socială au consecințe dramatice și în domeniul culturii, educației și artei, declarația subliniază că este datoria intelectualilor din lumea întreagă de a denunța această situație și de a lupta pentru eliminarea fenomenelor subdezvoltării. Declarația relevă necesitatea folosirii mijloacelor de comunicare în slujba afirmării valorilor naționale, educării și informării.Subliniind importanța dezvoltării învățămîntului, declarația menționează rolul intelectualilor în formarea omului nou, bine pregătit din toate punctele' de vedere, ancorat în tradițiile culturale și patriotice ale țării sale și umanității. Declarația subliniază, totodată, necesitatea unei legături permanente a intelectualilor cu celelalte forțe populare, participării lor Ia acțiunile de luptă ale muncitorilor și țăranilor.Apelul către intelectualii din lumea întreagă adoptat la congres cheamă Î>e oamenii de cultură să ia parte la upta pentru triumful ideilor nobile ale omenirii.A fost adoptată, de asemenea, o moțiune de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.în încheierea congresului a luat cu- vîntul Fidel Castro, prim-secretar al C.C. al P.C. din Cuba, primul ministru al Guvernului revoluționar al Cubei.

*Acad. Remus Răduleț, vicepreședinte al Academiei Republicii Socialiste România, conducătorul delegației române la congres, împreună cu artista Dina Cocea și prof. dr. Ion Negoescu, membri ai delegației române, au părăsit Havana plecînd spre
Au luat sfîrsit lucrările con

sfătuirii unui grup de experți 
organizată la New York în ve
derea pregătirii conferinței 
O.N.U. privind explorarea și 
folosirea pașnică a spațiului cos
mic programată să aibă loc în
tre 14 și 27 august a.c. la Viena. 
S-a stabilit ca în cele nouă gru
puri de lucru ale Conferinței 
să fie prezentate un număr de 
200 de comunicări din partea a 
22 de țări.
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politică ar fi contrară acordurilor încheiate la negocierile „rundei Kennedy", acorduri caracterizate tocmai de președintele Johnson drept „apogeul a trei decenii de străduințe intense depuse în vederea realizării celei mai mari reduceri a barierelor tarifare din întreaga istorie a tratativelor comerciale". Frînarea comerțului mondial va afecta toate statele, dar mai ales pe acelea în care schimburile comerciale au o pondere însemnată în venitul național, cum sînt țările în curs de dezvoltare, statele vest-europene, Japonia și altele. Tocmai pentru acest fapt măsura americană este larg criticată în afara Statelor Unite.Un ultim grup de măsuri prevăd realizarea de economii în valoare de 500 milioane de dolari la cheltuielile guvernamentale în străinătate. Prin 

ECONOMIE DE DOLARI, DAR 
NU LA CHELTUIELILE MILITARE

aceste măsuri se are în vedere reducerea cheltuielilor de întreținere a trupelor americane staționate în Europa și în alte colțuri ale lumii, diminuarea investițiilor pe termen lung în titluri de stat ale S.U.A., precum și achiziționarea de către „aliați" a unei mari cantități de armament a- merican. Presa occidentală relevă că cercurile politice de la Bonn nu-și ascund îngrijorarea la gîndul că vor fi nevoite să reia „neîntîrziat" negocierile cu S.U.A. în aceste chestiuni, negocieri prin care Washingtonul urmărește preluarea de către R. F. a Germaniei a unei părți din povara cheltuielilor trupelor americane de pe Rhin. Momentul este cît se poate de nepotrivit: guvernul vest-ger- man tocmai a întreprins o serie de măsuri în vederea relansării economiei și nu e bucuros, firește, să contribuie cu cîteva sute de milioane de mărci la înlăturarea minusurilor din balanța de plăți a S.U.A. Pe de altă parte, Anglia, care se așteaptă să piardă 240 milioane de dolari datorită măsurilor americane, își vede anihilate efectele economice ale programului de retragere, pînă în 1975. a 

patrie. La aeroport, ei au fost conduși de Antonio Nunez Jimenez, președintele Academiei de Științe a Republicii Cuba, și de alte personalități.

agențiile de presă transmit
© GREVA FEROVIARILOR DIN GUATE
MALA 9 CREAREA PRIMEI FORTE NA
VALE MULTINAȚIONALE A N.A.T.O.

Peste 10 000 de feroviari 
au declarat grevă în Guate
mala, cerînd societății nord-ame- ricane „International Railways" plata salariilor restante din perioada ultimelor trei luni. Aceasta este prima grevă de amploare a feroviarilor autorizată de guvern. în ultimii 30 de ani.

S luat sfîrșit sesiunea 
Consiliului științific al Insti
tutului unificat de cercetări 
nucleare din orașul Dubna de lingă Moscova. După cum a arătat acad. Nikolai Bogoliubov, directorul institutului, participantii la sesiune au aprobat rezultatele activității acestui colectiv internațional. în cadrul sesiunii s-a dat o înaltă a- preciere activității depuse de oamenii de știință din țările socialiste care lucrează la institutul de la Dubna. Prof. Namsarain Sodnom. director adjunct al Institutului, a vorbit despre lucrările cercetătorului român Micu Mircea, în domeniul teoriei cîmpului și teoriei particulelor elementare, pe care le-a apreciat ca „deosebit de fructuoase".

La Portland (Dorset)a fost constituită sîmbătă prima forță navală multinațională a N.A.T.O., numită „forța navală permanentă atlantică". Escadra cuprinde patru nave: distrugătorul american„Holder", fregata britanică „Brighton" și distrugătoarele „Hollande" și „Narvik", aparținînd Olandei și Norvegiei. (France Presse).
Delegația Partidului Comu

nist Italian, condusă de Paolo 
trupelor sale la est de Suez. Pentru a împiedica acest lucru, Londra întrevede reducerea cu patru ani a termenului de retragere din Extremul Orient; ceea ce nu e pe placul Washingtonului care, în interesul strategiei sale politico-militare în Asia, s-ar vedea nevoit să preia în acest moment critic pentru el angajamentele militare la care ar renunța Anglia. Ziarul britanic „Sunday Times" relatînd opiniile unor interlocutori americani, scrie că S.U.A. — tot mai mult izolate în acțiunile lor militare — văd ca o preocupare principală a lor evitarea situației în care ar ră- mîne singurul jandarm internațional. Totuși, potrivit altor informații din presa occidentală, președintele Johnson ar prefera, în cele din urmă, retragerea britanică de la est de Suez, unei reduceri a trupelor engleze sta-

ționate în R. F. a Germaniei (o altă alternativă a Londrei), care ar risca — după aprecierile Casei Albe — să provoace „o adevărată dezordine în N.A.T.O.".Programul american de austeritate financiară este socotit drept cel mai ferm pas făcut pînă acum de S.U.A. pe calea apărării dolarului în funcția sa de monedă de rezervă a lumii capitaliste și aceasta reflectă gravitatea situației în care se află întreg sistemul monetar interoccidental, bazat pe privilegiile dolarului. *)  Totodată numeroși comentatori din Occident relevă că nici recentele măsuri nu afectează principalele cauze ale dezechilibrului valutaro-bugetar
*) Prin acordurile financiare și monetare de la Bretton Woods (S.U.A.), din anul 1944, dolarul american a fost așezat, alături de aur, la baza sistemului monetar interocci- dental — „Etalonul-aur și devize". Lira sterlină joacă și ea un rol important în acest sistem datorită volumului mare de tranzacții comerciale efectuate în lire.

Politic al P.C. din Ger- adresat membrilor și ac- partidului apelul de a împreună cu social-de- măsurile practice meni-

Bufalini, membru al Direcțiunii partidului, și-a încheiat vizita în Franța. Delegația a avut întrevederi cu Waldeck Rochet și cu alți conducători ai Partidului Comunist Francez. După cum subliniază ziarul „L’Humanitâ". în cursul convorbirilor a ieșit în evidență comunitatea de vederi asupra principalelor probleme ale luptei pentru un învățămînt democratic, pentru a- vîntul culturii naționale și necesitatea de a se continua schimbul de informații și experiență.
Vorbind la postul de ra

dio „Deutschlandsender", 
Erich Gliickauf, membru al Biroului mania, a tiviștilor elabora, mocrații.te să împiedice punerea în aplicare a legislației excepționale, să ducă la normalizarea relațiilor dintre cele două state germane și să creeze un front larg împotriva tuturor măsurilor antisociale și a renașterii nazismului.

In raportul Ia Conferința 
națională a Partidului So
cialist Italian al Unității Pro
letare, ce se desfășoară la Roma, secretarul partidului. Tullio Vec- chietti, s-a referit la o serie de probleme actuale interne și externe. După ce a analizat activitatea PSI UP, vorbitorul s-a referit îndeosebi la colaborarea cu partidul comunist în elaborarea unei politici socialiste unitare. în domeniul politicii externe. Vecchietti a subliniat necesitatea soluționării conflictului 
al S.U.A. și tocmai din acest motive greu de bănuit că ele vor însănătoși dolarul.Starea sănătății dolarului în funcția sa de monedă internațională (și numai această funcție este implicată) depinde in primul rînd de situația balanței de plăți a S.U.A. Economia americană este și în prezent cea mai puternică și cunoaște de 83 de luni consecutiv o conjunctură relativ stabilă. Totuși, dificultățile dolarului și ale sistemului „Etalon-aur și devize" sînt reale. Moneda americană a fost așezată lă temelia acestui sistem imediat după război cînd, datorită migrării aurului din Europa în S.U.A., dolarul putea fi garantat în metalul prețios, iar Banca federală de rezerve avea posibilitatea să facă față oricăror cereri din partea băncilor centrale străine de preschim

bare în aur a dolarilor aflați în posesia acestora. Azi, însă, dolarul nu mai este considerat „la fel de bun" ca aurul. Rezervele de aur ale S.U.A. (de circa 25 miliarde de dolari în 1945) sînt evaluate acum doar la 12 miliarde, din care 10,1 miliarde reprezintă a- coperirea (de 25 la sută) în metalul prețios a circulației monetare interne. Banca federală de rezerve nu mai are deci la dispoziția sa decît circa 2 miliarde de dolari pentru onorarea eventualelor cereri de convertire în aur a celor peste 30 de miliarde de dolari aflați în posesia străinilor. Hemoragia aurului american s-a produs în condițiile existenței unui deficit cronic al balanței de plăți. De 17 ani consecutivi din S.U.A. ies mai mulți dolari decît intră.Care sînt factorii ce influențează negativ balanța de plăți ?— Principala cauză a dezechilibrului cronic al conturilor externe și, implicit, a înrăutățirii continue a situației dolarului o constituie cheltuielile militare ale S.U.A. în străinătate.— O altă cauză a deficitului balanței de plăți este exportul de capital și investițiile firmelor americane peste graniță.

Demonstrație 
Ciudad de Pana
ma în favoarea 
revizuirii actuale
lor tratate asu
pra canalului Pa

nama

îm- la
0-

din Vietnam pe calea tratativelor și a încetării agresiunii americane. El s-a pronunțat, de asemenea, potriva participării Italiei N.A.T.O.
Peste trei sute de ță

rani din Venezuela au 
cupat pămînturile latifun
diarilor Și l-au împărțit între ei. Țăranii din localitatea Val- mora Rodrigues, statul venezuelean Zulia (despre care e vorba) au declarat că foamea și neînfăptuirea reformei agrare, promisă acum șapte ani, i-au obligat să ia o asemenea hotărîre.

în Cipru vor avea loc 
alegeri prezidențiale,13 25 februarie, s-a anunțat oficial vineri seara la Nicosia. Potrivit agenției France Presse, la acest scrutin electoral, ce va desemna pe noul președinte al Republicii, vor participa numai ciprtoții greci. Pe de altâ parte, ministrul de externe al Turciei, Ishan Sabri Caglayangil. a făcut sîmbătă o declarație presei în care a menționat că Turcia nu va obiecta împotriva unui scrutin conform constituției Ciprului, dar, „dacă aceste alegeri vor îmbrăca, atît în fond cît și în formă, un caracter de violare a Constituției, este evident că va fi vorba de un nou fapt împlinit ce ar putea duce la creșterea tensiunii în insulă".

SurVeyOI-7 a reușit să învingă ultima defecțiune constatată la dispozitivul de coborîre al „c\fi tiei" care conține un aparat de analiză chimică a solului. în urma unei comenzi de la sol s-a produs deblocarea acestui dispozitiv, iar aparatul a început să transmită date despre compoziția chimică a solului lunar pe care îl „bombardează" cu particule Alfa. Datele transmise au fost înregistrate și sînt în curs de analizare la laboratorul din Pasadena.
— Dolarii părăsesc S.U.A. și pe calea „ajutorului" civil și militar acordat de S.U.A. în special țărilor în curs de dezvoltare, în scopul întăririi influenței și dominației americane în aceite state.— Deficitul balanței turismului și scăderea, în ultimii ani, a excedentului comercial, influențează, de asemenea, negativ conturile externe a- mericane.însuși președintele Johnson a recunoscut, în recentul său mesaj asupra balanței de plăți că politica a- mericană în Asia de. sud-est și înarmarea au provocat cele mai mari dificultăți dolarului ; dar tot el a precizat că aceste capitole de cheltuieli nu vor fi afectate de recentele măsuri.Ce influență nefastă are agresiunea S.U.A. în Vietnam asupra balanței lor 

de plăți o dovedește și următorul fapt. Dacă autoritățile americane au reușit, cu ajutorul unor măsuri cu caracter voluntar, să reducă deficitul balanței de plăți, de la 3,9 miliarde de dolari în 1950 la 1,3 miliarde în 1965, în anii următori (care au coincis cu perioada escaladării războiului în Vietnam) dezechilibrul conturilor externe s-a a- gravat continuu, așteptîndu-se să se anunțe pentru 1967 un deficit de 3,5—4 miliarde de dolari.Devalorizarea, la 18 noiembrie 1967, a lirei sterline și goana după aur, declanșată de „ieftinirea" monedei britanice, au produs o puternică hemoragie a aurului american, pro- vocînd greutăți în plus dolarului. Se estimează că vînzările de aur din rezervele S.U.A. în ultimul trimestru al anului trecut însumează aproape o jumătate de miliard de dolari.Comentatorii de presă occidentali apreciază că anunțarea oficială a a- cestor bilanțuri ar fi provocat o hemoragie a aurului american atît de puternică încît. nici o măsură nu ar mai fi salvat moneda americană ,de la devalorizare.

SCRISOARE ADRESATA 
PREȘEDINTELUI ADUNĂRII GENERALE 

A 0. II. U. DE MISIUNEA PERMANENTA
AII. R. S. S.NEW YORK 13 (Agerpres). — Misiunea permanentă a U.R.S.S. la O.N.U. a adresat președintelui celei de-a XXII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., Cornelia Mănescu, o scrisoare în care, după cum relatează agenția TASS, sînt respinse afirmațiile discriminatorii ale misiunilor permanente ale S.U.A., Marii Britanii și Franței la adresa Republicii Democrate Germane, cuprinse în scrisorile adresate de cele trei țări la 11 decembrie 1967 președintelui Adunării Generale.în documentul sovietic se subliniază că R. D. Germană există și menține legături largi și multilaterale cu majoritatea țărilor reprezentate în O.N.U., luptă pentru

Comunicat
cambodgiano - nord - vietnamez

HANOI 13 (Agerpres). — In urma vizitei prințului Norodom Phu- rissara, ministrul afacerilor externe al Cambodgiei, la Hanoi, a fost dat publicității un comunicat comun în care se arată că în cursul convorbirilor cele două părți au condamnat acțiunile agresive ale imperialiștilor americani în Asia de sud-est și sabotarea de către a- ceștia a acordurilor de la Geneva din 1954 și 1962.în fața dușmanului comun, se a- rată în comunicat, solidaritatea popoarelor vietnamez, cambodgian și laoțian s-a întărit și s-a dezvoltat în interesul luptei lor pentru independență și pace, pentru prietenie și cooperare durabilă între cele trei țări. Guvernul regal al Cambodgiei exprimă sprijinul său deplin față de poziția în patru puncte a guvernului R. D. Vietnam și programul politic al Frontului Național'de Eliberare din Vietnamul de sud. La rîndul său, guvernul R. D. Vietnam și-a reafirmat din nou respectul și sprijinul față de politica de pace și neutralitate a Cambodgiei și și-a asumat din nou angajamentul de a recunoaște și respecta integritatea teritorială a Cambodgiei în frontierele ei actuale. Guvernul R. D. Vietnam a declarat solemn că în cazul unei a- gresiuni americane împotriva Cambodgiei, poporul vietnamez este gata să răspundă pozitiv la un eventual apel al guvernului cam-
Dacă S.U.A. refuză să atace principala cauză a agravării situației dolarului, ce se urmărește prin programul de austeritate?Prin echilibrarea balanței de plăți (măsură insuficientă pentru a fi absorbite uriașele stocuri de dolari a- cumulați în străinătate) se țintește crearea în jurul dolarului a unei „zone sterilizante" menită să-l protejeze. cel puțin pentru un moment, de acțiunile Franței și ale altor țări vest-europene, care se plîng de „exportul de inflație" din Statele Unite în Europa occidentală și cer reîntoarcerea la un sistem monetar legat numai de aur. Washingtonul mizează pe faptul că măsurile de austeritate vor grăbi adoptarea propunerii americane de creare de noi rezerve — drepturi speciale de retragere — la Fondul monetar internațional, căreia 1 s-au opus „cei șase" din Piața comună.In presa occidentală se relevă totodată că Statele Unite, în intenția de a apăra dolarul, nu numai prin mijloace proprii, dar și cu ajutorul partenerilor săi atlantici, urmăresc să-i determine, indirect, pe aceștia din urmă să contribuie la povara cheltuielilor militare ale Washingtonului, tocmai într-un moment cînd în Occident ia amploare tendința de îndepărtare de politica agresivă a S.U.A.In sfîrșit, pentru a împiedica orice acțiune pe plan intern care ar prejudicia realizarea planului său, președintele (așa cum reiese din mesajul asupra balanței de plăți) a dat indicații ministerului muncii în vederea „stăvilirii întreruperilor în muncă". Deci, Casa Albă intenționează să inaugureze o nouă campanie împotriva acțiunilor revendicative ale muncitorilor. Anul trecut, grevele s-au ținut lanț în S.U.A., ceea ce dovedește că nici profunda lege antidemocratică, Taft Hartley, nu i-a împiedicat pe muncitorii americani să-și revendice drepturile. Patronatul a recurs însă la noi măsuri. în statul New York se experimentează legi mai aspre, iar în Senat s-au depus numeroase proiecte de lege, care prevăd limitarea dreptului la grevă.Toate acestea întăresc convingerea acelora care susțin că prin ansamblul măsurilor de austeritate, Washingtonul urmărește să-și continue politica de leadership (de conducător) în lumea capitalistă, în condițiile unei crize valutare. Caracterul contradictoriu al acestor măsuri — reflectat de puternicele reacții, atît pe plan extern, cît și intern — ridică însă numeroase semne de întrebare în fața planului Casei Albe. Comentatorii occidentali se așteaptă ca reacțiile partenerilor atlantici ai S.U.A. la programul de austeritate să fie urmate de contramăsuri, ceea ce va ascuți și mai mult contradicțiile lumii capitaliste.

menținerea păcii și securității popoarelor și se pronunță în favoarea înaltelor principii și scopuri ale a- cestei organizații internaționale. Respingînd afirmația potrivit căreia R.F.G. ar fi singurul stat împuternicit să se manifeste „în calitate de reprezentant al poporului german în treburile internaționale", în scrisoarea misiunii permanente a U.R.S.S. se exprimă regretul că misiunile permanente ale puterilor occidentale contribuie la răspîndirea în O.N.U. a opiniilor și concepțiilor revanșarde.Misiunea permanentă sovietică a cerut ca această scrisoare să fie difuzată ca document oficial al Adunării Generale a O.N.U, 

bodgian pentru apărarea independenței, suveranității, neutralității ș> integrității teritoriale a Cambodgiei.
■ArIn capitala Cambodgiei a fost a- nunțată oficial recunoașterea de către Japonia și Marea Britanie a „inviolabilității actualelor frontiere ale Cambodgiei".ORIENTUL APROPIATI I ■■ l ......... — .............■HI»*»». '

Incident 
izraeliano-iordanianTEL AVIV 13 (Agerpres). — Sîmbătă dimineața, la frontiera dintre Izrael și Iordania au avut loc din nou schimburi de focuri care au durat aproape trei ore. Un purtător de cuvînt izraelian a precizat că incidentul dintre forțele iordaniene și izraeliene staționate de o parte și de alta a fluviului Iordan, s-a produs in valea Beisan, la sud de lacul Tiberiada.

ACTIVITATE DIPLOMATICĂCAIRO 13 (Agerpres). — Regele Hussein al Iordaniei a sosit sîmbătă la Cairo într-o vizită de 24 de ore Agenția MEN anunță că regeit Hussein a început imediat convorbirile cu președintele Gamal Abdel Nasser referitoare la situația din lumea arabă.TORONTO 13 (Agerpres). — Primul ministru al Izraelului, Levi Eshkol. care face o vizită în Canada, a făcut vineri o declarație în care a arătat că schimbul de prizonieri între Izrael și țările arabe poate fi considerat ca un semn bun în reducerea încordării în Orientul Apropiat.
Evoluția sănătății 
celor doi oameni 
cu inima grefatăDin CAPETOWN s-a anunțat că starea sănătății lui Blaiberg 

s-a îmbunătățit în proporție de 
50—60 la sută. Prof. Barnard a 
declarat înSă că el nu va părăsi" 
spitalul înainte de o lună. A- 
cum cîteva zile, cînd a apărut 
un lichid în pericardul inimii 
transplantate, acest fapt a pro
dus neliniște. Prof. Barnard 
consideră că fenomenul este 
frecvent în operațiile de inimă : 
sîngele care se adună în jurul 
inimii se transformă apoi în 
apă. In ceea ce privește dure
rea în gît apărută, de asemenea, 
zilele trecute, ea este de ori
gine virotică și este tratată ca 
atare. în afara acestor compli
cații, chirurgii de la Capetown sînt satisfăcuți de evoluția stării 
sănătății lui Blaiberg. Pofta de 
mîncare este bună, nu are de 
loc febră și nu s-a semnalat nici un aspect al fenomenului 
de „respingere" a inimii.

Pe de altă parte din NEW 
YORK s-a aflat că Mike Kaspe- 
rak, care a fost supus unei ope
rații de transplantare a inimii 
în noaptea de sîmbătă spre 
duminica trecută, a putut, pen
tru prima oară de la operație 
să se așeze vineri într-un scaun 
de lingă patul lui, unde a stat 
timp de 15 minute. Cu toate 
acestea în buletinul medi
cal clinica Universității Stan
ford arată că starea lui con
tinuă să fie considerată critică, 
întrucît ficatul si funcțiile renale 
nu se prezintă satisfăcător. Este 
posibil să fie nevoie să se 
recurgă din nou la un rinichi 
artificial. Tensiunea, pulsul și 
temperatura bolnavului sînt însă 
normale.
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