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COMUNICAT
în ziua de 14 februarie a.c. a avut loc 

plenara Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român. La plenară au partici
pat ca invitați șefi ai secțiilor C.C. al 
P.C.R., primi secretari ai comitetelor re
gionale de partid, președinți ai sfaturilor 
populare regionale, conducători de insti
tuții centrale de stat, redactori șefi ai 
ziarelor centrale.

1. Plenara a examinat și a aprobat 
propunerile prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la organi
zarea județelor și municipiilor, propuneri 
definitivate de Comisia centrală de par
tid și de stat pe baza principiilor adopta
te de Conferința Națională a Partidului 
Comunist Român și a dezbaterilor pu
blice care au avut loc în această perioadă. 
Plenara a hotărît ca aceste propuneri să 
fie supuse spre dezbatere și legiferare 
Marii Adunări Naționale a Republicii So
cialiste România.

2. Plenara a examinat informarea pre
zentată de tovarășul Virgil Trofin cu 
privire la structura noilor organizații lo
cale de partid, în concordanță cu măsurile 
de îmbunătățire a organizării administra- 
tiv-teritoriale a țării.

Potrivit mandatului dat de Conferința 
Națională de a aplica pe linie de partid 
măsurile ce decurg din desființarea re
gii” ’lor și raioanelor ca unități adminis- 
fc •" teritoriale și din organizarea ju
dețelor' și municipiilor, plenara Comite
tului Central a hotărît încetarea activită
ții organizațiilor regionale și raionale de 
partid, constituirea organizațiilor de par
tid județene și municipale (orășenești), a 
organelor lor provizorii de conducere. 
Conform prevederilor statutare, comite
tele de conducere ale acestor organizații, 
urmează să fie alese cu prilejul conferin
țelor de partid ce vor avea loc la sfîrși- 
tul acestui an.

3. Plenara a ascultat informarea pre
zentată de tovarășul Paul Niculescu- 
Mizil în legătură cu activitatea interna
țională a Partidului Comunist Român. 
Plenara a aprobat și a dat o înaltă apre
ciere activității depuse de Comitetul 
Executiv al Comitetului Central pentru 
dezvoltarea relațiilor tovărășești, a con
tactelor și schimburilor de păreri dintre 
partidul nostru și partidele frățești des
fășurate corespunzător cauzei întăririi 
mutații mișcării comuniste și muncito
rești, a tuturor forțelor antiimperialiste.

Plenara a reafirmat deplina solidaritate 
a partidului și poporului nostru cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, hotărîrea 
de a-i acorda și în viitor întregul lor spri
jin, de a milita pentru încetarea imediată 
și necondiționată a bombardamentelor a- 
mericane împotriva Republicii Democra
te Vietnam, pentru curmarea agresiunii 
imperialiste din Vietnamul de sud și re
tragerea trupelor intervenționiste, pentru

respectarea dreptului poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta, fără nici 
un amestec din afară.

Plenara a examinat problemele legate 
de invitarea Partidului Comunist Român 
la întîlnirea consultativă, anunțată pen
tru 26 februarie a.c. la Budapesta, în ve
derea pregătirii unei conferințe interna
ționale a partidelor comuniste și munci
torești.

Partidul Comunist Român concepe în
tâlnirea consultativă de la Budapesta ca 
un prilej pentru un schimb de păreri în
tre partide cu privire la oportunitatea 
organizării unei consfătuiri internațio
nale, la caracterul și scopul ei, la acțiu* 
nile ce trebuie întreprinse pentru ca o 
asemenea consfătuire să reprezinte o 
contribuție reală la îmbunătățirea clima
tului din mișcarea comunistă, la cauza u- 
nității. Scopul schimbului de vederi din 
cadrul întâlnirii consultative trebuie să 
fie acela de a da posibilitate partidelor 
reprezentate să-și expună și să cunoască 
reciproc punctele de vedere cu privire la 
organizarea unei consfătuiri internațio
nale, încît ulterior, după întîlnirea con
sultativă, partidele respective, organele 
lor de conducere, să poată analiza diver
sele puncte de vedere exprimate și hotărî 
asupra tuturor problemelor pregătirii 
consfătuirii.

Comitetul Central al Partidului Co
munist Român este de părere că o con
sfătuire internațională, spre a servi 
cauzei unității, apropierii și înțelegerii 
între partide, trebuie să aibă caracterul 
unei reuniuni pentru un schimb larg și 
rodnic de vederi asupra problemelor co
mune ale luptei împotriva imperialis
mului, în vederea realizării unui consens , 
general, fără a se adopta directive și 
documente programatice pentru activi
tatea partidelor comuniste, singurele în 
drept și în măsură să-și elaboreze poli
tica internă și internațională.

Partidul Comunist Român consideră 
că ar fi util ca la întîlnirea consultativă 
să se facă un schimb de păreri în pro
blema ordinei de zi a consfătuirii și îm
părtășește opinia că aceasta ar trebui 
delimitată ,1a problema sarcinilor con
crete ale luptei actuale împotriva impe
rialismului. Ar fi, de asemenea, util ca 
în cadrul întâlnirii consultative să se 
analizeze ce trebuie întreprins pentru a 
se netezi calea participării tuturor par
tidelor comuniste și muncitorești, fără 
nici o discriminare, la viitoarea consfă
tuire internațională și, totodată, spre a 
se găsi forme care să facă posibilă par
ticiparea și a altor forțe social-politice 
care duc o luptă activă, ascuțită, împo
triva imperialismului.

O cerință importantă este asigurarea 
condițiilor ca toate partidele comuniste 
și muncitorești, fără excepție, să aibă 
deplina posibilitate de a participa la

pregătirea, sub toate aspectele, a consfă
tuirii internaționale, aducîndu-și astfel 
contribuția la desfășurarea ei ca mani
festare a unității. In legătură cu aceasta, 
plenara consideră ca un act discrimina
toriu neinvitarea U.C.I. și a altor partide 
comuniste și muncitorești la întîlnirea 
consultativă de la Budapesta.

Plenara consideră că întreaga activi
tate de pregătire a consfătuirii, și 
consfătuirea însăși, trebuie să se desfă
șoare pe bazele strictei respectări a 
normelor de relații dintre partidele co* 
muniste, pornindu-se de la înțelegerea 
și recunoașterea faptului că unitatea și 
solidaritatea intemaționalistă — de care 
mișcarea comunistă are atîta nevoie — 
se pot clădi numai pe temelia indepen
denței și egalității tuturor partidelor.

C. C. al P. C. R. este de părere că atît 
întîlnirea de la Budapesta, cit și o 
viitoare consfătuire internațională, nu 
trebuie să pună în discuție și să critice 
linia politică, internă sau internațională, 
a vreunui partid frățesc, prezent ori nu 
la aceste întâlniri, nu trebuie să recurgă 
sub nici o formă la practica blamării sau 
condamnării altor partide — practică ce 
a produs daune profunde mișcării co
muniste. In nici un caz, participarea sau 
neparticiparea unui partid la o consfă
tuire internațională — problemă în care 
poate decide numai partidul respectiv — 
nu trebuie să constituie motiv pentru 
atribuirea de calificative sau etichetări 
și nu trebuie să afecteze relațiile de co
laborare tovărășească dintre partidele 
comuniste și muncitorești.

După părerea C.C. al P.C.R., esenția
lul în organizarea unei consfătuiri in
ternaționale a partidelor comuniste și 
muncitorești consță nu într-o progra
mare cît mai grabnică, ci în pregătirea 
ei temeinică și cu răbdare, în dezvolta
rea de noi contacte și întâlniri, inclusiv 
noi întâlniri consultative ale partidelor, 
pentru a se asigura astfel garanțiile des
fășurării ei fructuoase.

In acest spirit, plenara a hotărît ca 
Partidul Comunist Român să participe 
la întîlnirea consultativă de la Buda
pesta pentru a contribui activ la pregă
tirea unei consfătuiri internaționale care 
să constituie un aport real la normaliza
rea relațiilor din mișcarea comunistă, să 
răspundă intereselor restabilirii unității.

Plenara a exprimat hotărîrea fermă a 
Partidului Comunist Român de a nu-și 
precupeți eforturile pentru dezvoltarea 
continuă a relațiilor cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, pentru o 
abordare constructivă a tuturor proble
melor mișcării comuniste și muncitorești 
internaționale, în vederea refacerii și 
consolidării unității acesteia, întăririi 
coeziunii forțelor care luptă împotriva 
imperialismului, pentru pace și progres 
social, pentru socialism.

PLANULUI ECONOMIC 1968
Munca pentru realizarea planu

lui de stat pe 1968 se desfășoară 
sub semnul exigențelor și obiecti
velor economice de mare însemnă
tate trasate, pe baza hotărîrilor 
Congresului al IX-lea, de Confe
rința Națională a P.C.R. din decem
brie 1967.

Hotărîrile Conferinței Naționale 
a partidului au înaripat energiile 
creatoare ale celor ce muncesc, 
ceea ce își găsește reflectarea în 
realizările obținute în îndeplini
rea planului, în angajamentele 
luate pentru acest an în adunările 
salariațllor care au avut loc luna 
trecută în întreprinderi. Expresie a 
adîncului democratism care carac
terizează orînduirea noastră socia
listă, adunările salariaților au pri
lejuit o nouă manifestare a com
petenței și inițiativei masei largi 
a muncitorilor, inginerilor și teh
nicienilor în evidențierea a noi 
rezerve șl posibilități pentru ridi
carea continuă a eficienței econo
mice, pentru satisfacerea interese
lor generale ale economiei noastre 
naționale. Angajamentele luate vi
zează, în principal, depășirea pla
nului la producția globală și la 
unele produse principale, realiza
rea de economii suplimentare pe 
baza reducerii cheltuielilor mate
riale de producție, obținerea de 
beneficii peste nivelul planificat

Statistica a înregistrat primele 
rezultate în realizarea planului 
economic pe acest an. Ele demon
strează încă o dată că, pe măsura 
creșterii potențialului economic al 
țării, timpul are o densitate șl o 
valoare mereu mai mare. Datele 
referitoare la îndeplinirea planului 
pe luna ianuarie sînt revelatorii 
din acest punct de vedere. Se de
tașează cîteva cifre care dau mă
sura hărniciei și capacității crea
toare desfășurate pe tărîm indus
trial. Pe ansamblul industriei, pla
nul producției globale pe luna ia
nuarie a fost îndeplinit în pro
porție de 101,6 la sută, sporul ob
ținut peste prevederi fiind de 264 
milioane lei. Creșterea față de luna 
ianuarie 1967 este de 11,3 la sută, 
ceea ce demonstrează continuita
tea ritmurilor înalte care caracte
rizează în general dezvoltarea eco
nomiei românești.

Nu sînt deloc lipsite de semni-’ 
ficație nici alte date referitoare la 
îndeplinirea planului pe lima ia
nuarie. La producția marfă vîn
dută și încasată — care oglindește 
punerea în circuitul economic a

producției fabricate, finalitatea ac
tivității economice a întreprinderi
lor — planul a fost realizat în in
dustrie în proporție de 102 la sută, 
cu un plus de livrări de 318 mi
lioane lei. Cu pregnanță se cu
vine relevat că planul productivi
tății muncii în industria republi
cană a fost depășit, realizîndu-se o 
creștere față de ianuarie anul tre
cut de 9,6 la sută. Este de reținut 
că, pe seama ridicării productivi
tății muncii, s-a obținut peste 85 
la sută din sporul producției glo
bale industriale, ceea ce evidențiază 
marile posibilități și rezerve de 
care dispun întreprinderile noastre 
în acest domeniu. Rezultatele ob
ținute în îndeplinirea și depășirea 
planului la producția marfă vîndută 
și încasată și la productivitatea 
muncii au avut o influență pozitivă

asupra realizării planului de be
neficii.

Incontestabil, luna ianuarie mar
chează un „start" bun în îndeplini
rea planului de stat pe 1968. Suc
cesele dobîndite constituie o nouă 
mărturie a vitalității economiei 
noastre socialiste, a ramurii sale 
conducătoare — industria. Ele sînt 
rezultatul măsurilor luate de mi
nistere și întreprinderi pentru pre
gătirea mai bună a producției, spre 
a se evita „ruptura" în trecerea de 
la un an la altul, pentru perfec
ționarea continuă a organizării pro
ducției și a muncii în cadrul am
plei acțiuni începute anul trecut. 
Ele reflectă, totodată, capacitatea 
creatoare a oamenilor muncii din 
țara noastră de a obține realizări 
economice cantitativ și calitativ su-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Una din lucrările premiate : Hala de producție și pavilionul tehmco-admi» 
nistrativ ale Fabricii de elemente de automatizare din București. Autori t 

arhitecfii Victor Hagiu, Iosif Popescu și Constantin Dragu de Ia I.P.E.T.
(Foto : R. Costin)
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(Continuare în pag. a V-a)

(Continuare în pag. a II-a)
specio
și /or»

ÎN ZIARUL DE AZI:

de vedere: Obiective majore ale cercetării medi

© Ecouri: Cum se poate evita eroarea judiciară ?

opinii

îndoiala, aparifia unui nou 
sau Pico della Mirandola — 
despre care se spune că și-au

este astăzi

Barajul și lacul de acumulare al hidrocentralei de pe Argeș (Foto: S. Cristian)

Premii pentru lucrări de 
arhitectură si urbanism 9

Au fost decernate premii 
pentru lucrările Întitulate : Li
cee și școli generale tip. Deta
liu de sistematizare în stațiunea 
turistioă Mangalia, Fabrica de 
zahăr Buzău, Universitatea din 
Timișoara, Hala de producție și 
pavilionul tehnico-administrativ 
de la Fabrica de elemente de 
automatizare. Au mai fost a- 
cordate 10 mențiuni pentru di
ferite. lucrări de arhitectură și 
urbanism.

Comitetul de conduoere al U- 
niunii Arhitecților a decernat 
premiile anuale ale uniunii 
pentru cele mai bune lucrări de 
arhitectură și urbanism execu
tate de arhitecțli din întreaga 
țară în anul 1967. Astfel, pre
miul anual în valoare de 
20 000 lei a fost acordat unui 
colectiv de arhitecți și ingineri, 
autori ai Complexului de odih
nă Mangalia Nord.

rațiunii
*

si agitația
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FORMARE

Fără 
Aristot 
oameni .. . ,, .
însușit întreaga sumă de cunoștințe 
a epocii în care au trăit — este astăzi 
o imposibilitate. O reală uzură a cu
noștințelor, la tot mai scurte inter
vale de timp (azi de ordinul dece
niilor), duce la apariția unor feno
mene noi. In numeroase țări, diferi
tele tipuri de cursuri postuniversi
tare, reluate la anumite intervale, 
vin tocmai să suplinească caracterul 
incomplet al pregătirii acumulate în 
anii de școală. Amplitudinea revo
luției tehnice și științifice contem
porane impune o reconsiderare ener
gică a coordonatelor instrucției și 
educației, a conținutului și dinamicii 
formării personalității. In acest ca
dru, o atenție specială merită ana
liza mutațiilor ce se produc în ra
portul dintre informare și formare 
în favoarea celei din urmă.

Secole de-a rîndul, măsura perso
nalității a constat în cantitatea de 
informație pe care era în stare s-o 
stocheze individul. Iată însă că omul, 
copleșit de volumul uriaș al propriei 
sale creații culturale, și-a dat seama 
că a trăit mult timp o iluzie, crezînd 
că-și poate însuși universalul, totul. 
In sinea sa a încolțit îndoiala, sim
țul relativității. Epoca modernă l-a 
adus la realitate, arătîndu-i că, de 
fapt, sensul eficient al activității și 
emancipării sale spirituale constă nu 
în DOBÎNDIREA totului, ci ' 
NUIREA acestuia.

Iată de ce, azi, privirile 
liștilor în domeniul creșterii

Din Grenoble se anunță
• Al treilea titlu olimpic al nor
vegienilor • Belousova—Protopopov 
(U.R.S.S.) imbatabili • Vest-germanul 
Keller, campion la patinaj viteză 500 
m • Marile derbiurl hocheistice, as
tăzi : U.R.S.S.—Cehoslovacia, Suedia— 
Canada

(Alte știri sportive în pag. a V-a)

mării noilor generații — sociologi, 
psihologi, pedagogi — se ațintesc tot 
mai mult asupra capacității creatoa
re a tineretului de a se conexa în 
circuitul atît de intens al cunoștințe
lor din cele mai variate domenii.

Se vorbește insistent — atacîndu-se 
tema structurii personalității — de 
sisteme de deprinderi, aptitudini 
creative, dispoziții proculturale, ca-

pacități funcționale, moduri de gîn- 
dire. Conceptul de erudiție n-a dis
părut, dar conținutul său a suferit 
transformări radicale. Dintr-un re
ceptor mai mult pasiv al valorilor 
culturale, eruditul s-a transformat 
într-un om căruia I se cere, în pri
mul rînd, să știe unde, cînd și cum 
să opereze cu valorile culturale, să 
le dea un sens practic. A înmagazina, 
în manieră enciclopedică, datele puse 
în circulație de științele contempo
rane se relevă a fi o inutilitate ?i — 
din ce în ce mai mult — o imposibi
litate. Sistemele modeme de informa
ție atît de multiple și diferențiate fac 
inutilă, în cea mai mare măsură, sto
carea unui mare volum de cunoștințe 
în depozitele memoriei indivizilor.

Ele solicită, tn schimb, amplificarea 
capacității omului de a opera cu va
lori, de a ști să se descurce rapid în 
încrengătura lor și de a le desprinde 
și utiliza pe acelea cărora le poate 
da un sens practic tn domeniul său 
de activitate.

Există un larg teren de acțiune și 
modernizare care se cere explorat. 
Se face încă puțin, de pildă, pentru 
a-i forma pe elevi sau studenți tn 
așa fel încît să poată stăpîni perfect 
ansamblul de reguli și metode ale 
muncii intelectuale independente. Di
feritele moduri de realizare a unui 
conspect, deprinderea de a utiliza 
enciclopedii, dicționare, lexicoane, 
îndreptare etc., de a alcătui sau fo
losi fișe, bibliografii, schițe tematice, 
proiecte de lucrări, priceperea de a 
folosi harta, atlasul, diferite instru
ment» de calcul sau de măsurare 
etc. — iată doar una dintre laturile 
practice ale formării.

Atributul principal al erudiției de
vine inteligența, susținută perma
nent de spiritul critic și capacitatea 
selectivă. Este de neconceput pregă
tirea omului modern tn afara țeluri
lor educative subordonate tipului de

Aculin CAZACU
asistent la catedra de sociologie 
a Universității din București

Vor fi sau nu vor fi trase 
concluziile ce decurg în mod lo
gic din desfășurarea recentelor 
evenimente ? — aceasta-i în
trebarea care se pune cu acui
tate în opinia publică, inclu
siv în pături largi ale el din 
S.U.A., mai ales după ce noile 
acțiuni ofensive ale forțelor pa
triotice din Vietnamul de sud 
au reliefat și mai pregnant e- 
șecurile politicii americane în 
Asia.

La această Întrebare o serie 
de oameni politici influenți din 
Statele Unite au dat răspunsuri 
care cheamă la realism și luci-

ditate. Senatorul Robert Kenne
dy, fratele fostului președinte, 
în discursul viu comentat de la 
Chicago, considerînd că „o vio- 
torie militară este dincolo de 
posibilitățile noastre", afirmă că 
„a sosit timpul să privim rea
litatea în față" și că „cel 
mai bun mijloc de a salva 
miza noastră cea mai prețioasă 
în Vietnam — viețile soldaților 
noștri — este de a înceta războ
iul". Ar putea fi citate încă nu
meroase alte luări de poziție în 
același sens din partea unor 
congresmeni, savanți, publiciști, 
exponenți al unor largi curente 
de opinie.

Acestea nu sînt, din păcate, 
singurele voci care se fac au
zite în aceste zile în S.U.A. Un 
adevărat cor al „uliilor" — așa 
sînt numiți în presa americană 
adepții liniei agresive — la 
care participă milltarlștl înve- 
terați, cavaleri ai industriei de 
armament, politicieni care nu 
și-au realizat ambițiile, Into
nează o arie desuetă, ale cărei 
cuvinte îndeamnă să se caute 
ieșirea din Impas nu în confor
mitate cu logica, nu în direcția 
păcii, ci în intensificarea răz
boiului. Atitudinea lor de sfi
dare a voinței de pace a po
poarelor merge pînă acolo în
cît să instige deschis la folo
sirea armelor nucleare în Viet
nam. Astfel, potrivit săptămî- 
nalului american „Newsweek",

Ion HNTTNARU
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DIVERS
Marinarii
pe uscat

In aceste zile, la Clubul 
temațional al marinarilor 
Constanța se organizează multe 
manifestări cultural-artistice pen
tru navigatorii străini de pe va
sele ce se află în port: audiții 
colective de muzică ușoară și 
muzică populară românească, 
jocuri sportive și distractive etc. 
(De curînd, marinarii de pe na
va suedeză „Antilopa". au vizio
nat spectacolul cu opereta „Li
liacul , prezentată de colectivul 
Teatrului de stat din localitate). 
Totuși, cel mal solicitat este te
levizorul, prin intermediul căruia 
sînt urmărite (ați ghicit.!) Jocurile | 
olimpice de ramă de la Greno
ble. Flecare echipai îsi susține '
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cil sprijinul corespondenților I 
„Sein teii"_______ J

In
dia

ble. Flecare echipaj își susține 
înfocat compatrioții, Și cînd a- 
ceștia îi dezamăgesc, marinarii 
rămîn triști... de parcă „li s-au 
înecat corăbiile".

Nu se uita
Neculai Boboc din satul Șinca 

(Fălticeni) a început școala ele
mentară în anul școlar 192911930. 
Apoi, primul său învățător Gheot- 
ghe Bodoașcă-Irinei a plecat din 
localitate. Au trecut de atunci 38 
de ani. Zilele trecute a aflat din 
ziar adresa fostului său învățător, 
azi pensionar. In semn de recu
noștință, Neculai Boboc i-a tri
mis o scrisoare de mulțumire 
comuna Miroslăvești (Pașcani). În
vățătorul i-a răspuns, profund 
emoționat că fostul său elev nu 
l-a uitat. Cine poate uita pe omul 
care i-a pus prima dată condeiul 
în mină P
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I Ultimatum?
| Cabinetul directorului Combi-

Inului 
tor al

Itor la următoarea convorbire te
lefonică : „Alo I La telefon Cris
tian, secretar al Consiliului local

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
L

natului de industrializare a lem- 
I Rîmnicu Vîlcea. Un redac- 

al ziarului nostru a fost mar
tor la următoarea convorbire te-

al sindicatelor Rîmnicu Vîlcea. 
Tovarășe director, avem doi fot- 
baliști-bobinatori. Te rog să-i 
angajezi la combinat". „Nu pot. 
Noi nu avem nevoie de bobina
tori. Angafați-i în altă parte". 
„Bine, dar aceștia sînt... fotbaliștl- 
bobinatori I Aici îi angajăm.. Mai 
gîndiți-vă; vă mai sun peste cîte- 
va zile". Atît, Secretarul consi
liului local e autoritar. El cere 
(și pe ce ton t) unui conducător 
de întreprindere să comită o ile
galitate de dragul fotbalului. Și 
nu admite replică. Nici măcar 
una... decisivă P

Controlul
și ploconul

Era totdeauna cu ploconul 
pregătit. O cheamă Alexandrina 
Bucătaru. , Lucra ca gestionară 
la un bufet al O.C.L. mixt 
Vaslui. Se înfruptau din plocoa- 
nele sale Eugen Popescu și Con
stantin Solomon, revizori conta
bili. Ei erau așteptați în control, 
cu masa pusă. „Revizorii", atenți 
la rîndul lor, acopereau lipsu
rile în mărfuri ale gestionarei. 
Aceste „atenții" reciproce au 
păgubit statul cu 114 673 lei. 
Delapidatorii au fost „invitați" 
la masa dreptății. De acum îna
inte, timp îndelungat, vor servi 
masa la ore fixe. Deci se bucură 
în continuare de „atenții".

Cursa
cinstei

Fișa personală a șoferului de 
taxi Nlcolae lordache (mașina 
Getax 7869), aflată la Biroul de 
obiecte gătite în taximetre al 
I.T.B., s-a îmbogățit de curînd 
cu o nouă piesă: notă de pre
dare a unei perechi de mănuși 
uitate de un pasager distrat. La 
acest birou, șoferul Nicolae lor- 
dache e wn „client" vechi. Iată 
dteva dovezi: 37 aprilie 1952 a 
predat un portmoneu cu bani; 
la 2 decembrie 1958 — o pereche 
mănuși; 31 iulie 1962 — un ba- 
lonsaid bărbătesc; 25 august 
1965 — un aparat de radio cu 
tranzistori. Cum se vede, șoferul 
N. Iordache știe totdeauna să 
dea pasagerilor, „restul".

Rubricâ redactata de:
Ștefan ZIDARIJÂ 
Ștefan DINICA

Club-bar 
pan t ru 
tineret
BRAȘOV (corespondentul 

„Sctnteii ). — Intr-un focal si
tuat în Piața „23 August" din 
Brașov s-a deschis un „club- 
bar". In fiecare Joi, sîmbătă și 
duminică, între orele 18—22, 
aici se organizează pentru tine
ret un program distractiv, cu 
mutică orchestrală, soliști vo
cali, scenete, scheciuri și dans.

Noua formă de distracție pen
tru tineret s-a dovedit deosebit 
de eficientă și atractivi. Se pre
conizează extinderea ei în alte 
puncte ale orașului și îmbogă
țirea programului cu numere 
distractive și satirice. De men
ționat că in restul timpului 
localul foi reia obișnuita-i 
formă de cafenea-cofetărle. 
Tot In scopul creării unor 
condiții de distracție pentru 
tineret,, se pregătește deschide
rea unui teatru-cafenea în ac
tualul focal al cofetăriei „Car- 
pati*.

(Urmare din pag. I)

personalitate critică. Elevul (studen
tul) de azi va fi, mtine, factorul che
mat să impună noul, orientindu-și 
cunoștințele, pregătirea, potrivit ce
lor mai moderne cerințe ale profe
siunii alese. Deopotrivă critică și se
lectivă, personalitatea reclamată de 
momentul actual, potrivit cerințelor 
dezvoltării noastre sociale, se for
mează în școală, printr-o amplă și 
nobilă strădanie.

Probleme dificile apar ta nivelul 
asigurării proporțiilor dintre laturile 
acestora. Optimizarea instrucției ge
nerale, proces accentuat în ultimii 
ani, solicită mai alee eforturi de 
simplificare si echilibrare a conți
nutului informațional al acesteia. O 
parte dintre cunoștințele devenite azi 
inutile pentru viitorul specialist se 
elimină de la sine. Programele noas
tre de învățămînt înregistrează eloc
vent asemenea dispariții. Rămîn însă 
destule cunoștințe care, devenite 
inutile, opun rezistență, sînt persis-

In inleriorul restaurantului „Zarand" din Arad, dat recent în folosință 
(Foto : Gh. Vințilă)

• REALITĂȚI Șl INTENȚII ÎN COSMETICĂ
• DISCORDANȚĂ ÎNTRE RECLAMĂ Șl PRODUCȚIE

Mult* vreme noțiunea de cosmeti
ci a fost asociată doar cu Imaginea 
unei femei care, lipsită fiind de altă 
ocupație, fol petrece timpul In fața 
oglinzii Incercînd, ore In șir, să 
dreagă (Bau să strice) darurile na
turii. Astăzi, chiar dacă mai sînt 
unii care aruncă priviri pline de dls- 
Sret vitrinelor cu flaconașe și cu- 

uțe ale parfumeriilor, cosmetica 
și-a cfotlgat locul cuvenit In viața 
cotidiană. Pentru că, în zilele noas
tre, frumusețea este și un atribut al 
sănătății. „în concepția modernă, ne 
împărtășea părerea sa farmacistul 
loan Cruceanu, șef de secție în In
stitutul pentru controlul de stat al 
medicamentului și cercetării farma
ceutice, produsele cosmetice nu mai 
sînt considerate ca fiind destinate, 
în exclusivitate, înfrumusețării. Ele 
reprezintă mijloace pentru îngrijirea 
rațională a sănătății corpului și, 
fiind agenți terapeutici, pot fi con
siderate ca o punte de trecere spre 
medicamente".

Arsenalul de pe cristalul din bale 
cît și cel de pe măsuța de toaleta, 
se va îmbogăți, în curînd, cu noi 
produse. în fabricile de specialitate 
și la direcția generală de resort din 
Ministerul Industriei Alimentare am 
fost informați despre intențiile, u- 
nele aflate în stadiul aplicării în 
practică, ale creatorilor și lucrători
lor din acest domeniu. Dintre aces
tea, amintim șampoane de tratament 
pentru păr, loțiuni pentru mîini, 
formule noi de deodorante. odori
zante pentru încăperi (pe bază de 
aerosoli) și altele. De reținut că la 
sporirea varietății șl calității produ
selor cosmetice vor contribui și in
stalațiile cu care au fost dotate sau 
sînt în curs de dotare fabricile „Ma
cul Roșu". „Stela", „Apollo", „Nivea" 
etc.

Nu încape îndoială, există nume
roase produse care întrunesc calități 
indiscutabile. Este evidentă, de a- 
semenea, varietatea în cadrul ace
luiași articol. Diversitatea preferin
țelor este însă mare. Ea nu este tot
deauna dictată de capriciu (deși nici 
rolul acestuia nu este neglijabil), ci 
și de motive foarte obiective : sensi
bilitatea pielii, culoarea ei, reco
mandările medicului specialist, ale 
cosmeticienei. Cele mai frecvente ob
servații sînt provocate de calitatea 
unor produse.

— Unele din parfumurile noastre, 
ne spunea funcționara Maria Iorda
che, sînt, din păcate, foarte puterni
ce. și persistente. De ce este nevoie 
să simtă toată strada că un bărbat 
a fost la frizer ? Mirosuri stridente 
împrăștie adeseori și unele săpu
nuri, emulsii și lacuri fixative. A- 
cestea din urmă, mai aleg, ar tre
bui să fie inodore.

Poate o să mire faptul, dar cele 
mai multe obiecții (și mai înteme
iate) le fac cumpărătorii, nu cumpă
rătoarele. Iată ce ne spunea tehni
cianul Vasile Popa :

— Printre articolele de toaletă 
pentru bărbați, cele destinate rasu
lui au o deosebită importanță. Pen
tru ca această operație, pe care cei 
mâi mulți o facem zilnic, să decurgă 
rapid și fără neplăceri, trebuie să ai 
la îndemînă ustensile și substanțe de 
bună calitate. Am încercat diferite 
creme de ras care se produc la noi. 
Puține spumifică așa cum ar trebui, 
într-un timp se găsea în magazine 
loțiunea „Călin" pentru față. Foarte 
utilă după ras. Dar nu mai există. 
Ți se oferă o singură variantă : 
„Tarr", Și dacă nu vrei „Tarr" ?

Din păcate, mai sînt șl alte pro
duse „singure la părinți". Să luăm, 
de pildă, produsele pentru bale. Au 
existat, la un moment dat, niște 
pastile care parfumau apa. Au dis
părut. în locul lor a apărut, anul 
trecut, spumantul „Bob". A fost re
comandat cu căldură de reclamă, pe 
ecranele cinematografelor, în ziare. 
Publicul 8-a hotărît să-l încerce. Și 
a plăcut foarte mult. Atît de mult 
îneît s-a, vîndut întreaga cantitate 
existentă în comerț. Reclama însă 
continuă, spre marele necaz al vîn- 
zătorllor din unitățile și raioanele 
de specialitate.

— Nu înțelegem ce se întîmplă, 
foi exprima nedumerirea Grigore 
Stoian, responsabilul drogheriei nr. 8 
din Calea Victoriei 122. Se face re
clamă unor produse care nu ni se 
trimit. De dimineața pînă seara îmi 
cer cumpărătorii spumantul „Bob", 
crema „Âpidermln" șl altele, pe care 
nu le avem. Cum să explic această 
anomalie cumpărătorilor? Si, la 
urma urmei, nu de explicații au ne
voie.

Am 
resăm 
cestul ..
dat peste o poveste banală. Ne-o is
torisește tovarășa ing. Rozalia Spe- 
teanu, directoarea fabricii „Macul 
Roșu" : „Cînd am lansat produsul, 
anul trecut, n-am prevăzut o cerere 
atît de mare, așa că acum ne lip
sesc anumite materii prime impor
tate. După părerea mea, dispariția 
totală a produsului ar fi putut fi

avut curiozitatea să ne inte- 
ce obstacole stau în calea a- 
atît de solicitat „Bob'*. Am

100 de ani de la nașterea

Veress

•vitată dacă metodologia pentru co
menzile din import ar fi ceva mai 
elastică. Pînă la 1 mai al fiecărui an 
trebuie formulate toate cererile de 
acest gen. Ce intervine după această 
dată, rămîne în suspensie..."

Cu prilejul vizitei la „Macul Roșu" 
am constatat că se produc, și nu de 
ieri de alaltăieri, articole dintre cele 
mai interesante (ape de gură, de 
exemplu) despre a căror existență 
foarte puțini știu. Dovadă — cantită
țile mici ce se vînd. O soartă ase
mănătoare au și alte produse cob- 
metice de bună calitate, care nu au 
Izbutit să-și croiască drum spre pu
blic. Dacă aceste articole mor în a- 
nonimat, de vină este lipsa de re
clamă și dificultățile efective de pre
zentare. Sînt atît de bine sigilate și 
astupate îneît dacă vrei să le simți 
mirosul sau să le privești mai în
deaproape trebuie neapărat să le 
cumperi. Și nu oricine cumpără fără 
a ști precis pe ce dă banii. Cu atît 
mal mult cu cît e vorba de cosme
tice. Industria aceasta de „frumu
sețe" nu face efortul cuvenit pentru 
â-și populariza "produsele. 5.*
,7- în mod curent, clientele noas-
ițe" nu face efortul cuve 
-și populariza "țfrodusele, 

. . în mod cutănt, wsus,
tre ne cer sfatul- cu privire la crema 
sau loțiunea pe care trebuie să le 
folosească, ne spunea și cosmeti- 
ciana Ioana Coadă, de la coopera
tiva „Igiena". Noi nu cunoaștem 
însă formula produselor cosmetice 
ce se găsesc în magazine pentru a 
le putea recomanda în cunoștință de 
cauză. Fabricile nu ne trimit pros
pectele produselor lor.

— Actualele forme de propagandă, 
recunoștea și tov. Gheorghe Ciurea, 
director general în M.I.A., nu dau 
rezultate, deși se cheltuiesc sume 
mari în acest scop. Ne-am gîndit și 
noi la introducerea sistemului de 
eșantioane, care să se găsească în 
magazine. S-au făcut demersurile 
necesare către Ministerul Finanțelor. 
Sperăm ca problema să se rezolve 
favorabil.

Tot de prezentare ține și ambala
jul. Desigur, sticla, materialul plas
tic sau metalul au, în primul rînd, 
rolul de recipient și de protector al 
unui conținut foarte sensibil. Dar 
ambalajul produselor cosmetice tre
buie să fie, în același timp, estetic 
și delicat. Această însușire le lip
sește multora dintre ambalajele ac
tuale. ceea ce compromite uneori

articolul respectiv, chiar dacă este 
de cea mai bună calitate. „In lipsa 
unei întreprinderi specializate în 
fabricarea de ambalaje mici — ne 
relata directoarea întreprinderii 
„Macul Roșu" — ne adresăm unora 
profilate pe alte produse. Dată fiind 
ponderea infimă a comenzilor noas
tre în producția acestor fabrici, ele 
sînt plasate pe planul al șaptelea. 
Nu este lipsită de interes ideea pro
filării unei întreprinderi, eventual 
în industria locală, numai pe pro
ducția de ambalaje de mici dimen
siuni. O asemenea unitate ar veni, 
în primul rînd, în ajutorul fabricilor 
de produse cosmetice.

Nu numai ambalajele constituie o 
problemă. în general, investigațiile 
întreprinse duc la concluzia că ar fi 
necesară înființarea unei unități spe
ciale, care să se ocupe de creația și 
producția articolelor cosmetice. în 
prezent, din punctul de vedere al 
producției, fabricile de articole cos
metice aparțin Ministerului Indus
triei Alimentare, mai precis Direc- 
ției generale a uleiului.^zahărului 

.și;., cosmeticelor ! ,:Nu pupem la în
doială-'competența șus-numitului mi
nister de a se ocupa de problemele 
specifice cosmeticii, Dar. așa cum 
remarca și tov. dr. loan Cruceanu 
de la Institutul pentru controlul de 
stat al medicamentului și cercetării 
farmaceutice, cosmetica se orientea
ză tot mai mult spre medicină, spre 
industria de medicamente. Dovadă 
— fiecărui produs i se fac analize 
de laborator, experimentări în cli
nici. Poate că locul ei ar fi în in
dustria de medicamente sau în cea 
chimică. Cert este că, din cauza du
blei tutele, creațiile fabricilor răz
bat greu pînă la cumpărător. Obți
nerea avizelor întîrzie adeseori, 
stitutul mai sus amintit avînd 
rezolvat probleme mai urgente 
gate de produsele farmaceutice.

La începutul acestor rînduri 
convenit că articolele cosmetice 
situează în zona lucrurilor serioase 
și utile fiecăruia. De aceea, sperăm 
că și problemele ce se ridică în le
gătură cu producția lor, poate nu 
atît de importante prin proporții ca 
în alte sectoare industriale, se vor 
bucura totuși de atenția forurilor de 
resort.

Rodi ca

În
de 
le-

am
se

ȘERBAN

In urma apariției mate
rialelor intitulate : „Cum se 
poate evita eroarea judi
ciară ?" (nr. 7 579) și „So
lemnitatea actului justi
țiar" (nr. 7 585) la redacție 
au sosit numeroase scri
sori. Spicuim următoarele 
aprecieri, opinii, propu
neri.

MIHAI ROMAN, preșe
dintele Tribunalului raio
nal Grivița Roșie': Este 
greu de conceput azi o e- 
roare judiciară. Totuși sla
ba pregătire profesională, 
cît șl convenționalismul 
unora, neinteresați de 
rezolvarea fondului so
cial și etic al cazuri
lor, ci numai de „înca
drarea" lor exactă, pot 
duce la erori judiciare. Se 
întîmplă ca, aflați în fața 
unui material suficient, 
procurorul, judecătorul sau 
avocatul — din motive 
străine de justiție — să 
formuleze alte concluzii 
decît cele firești : procu
rorul, pentru a nu dezice 
actul de învinuire, judecă
torul, dintr-o greșită con
descendență față de anu
mite practici interpretati
ve ale instanțelor superioa
re care i-ar putea infirma 
soluțiile, iar- avocatul de 
dragul de a face „totul" 
pentru clientul său.

General-maior DUMITRU 
COSOVANU. locțiitorul 
directorului general al Mi
liției : Momentul pornirii 
procesului penal trebuie 
apreciat cu multă răspun
dere și numai după ce au 
fost efectuate în mod te
meinic toate investigațiile 
admise de lege pentru sta
bilirea existentei 
țiunii șl a autorului 
teia.

Este adevărat că 
nele de cercetare au . 
bilitatea prevăzută de co
dul de procedură penală 
ca pe parcursul urmăririi 
penale, constatînd un anu
mit impediment pentru 
continuarea activității pro
cesuale, să dispună înceta
rea procesului penal. Fap
tul că o asemenea măsură 
se poate lua în faza finală 
a urmăririi penale — cînd

deci față de cel în cauză 
s-au întreprins unele mă
suri procedurale — nu este 
de natură a micșora 
punderea organului de 
cetare penală pentru 
vinuirea fără temei a 
persoane.

S-ar putea SDune i

răs- 
cer- 
în- 

unei

că gravitatea unei erori în

infrac- 
aces-
orga- 
posi-

această fază a procesului 
penal este inferioară erorii 
judiciare a instanței de ju
decată. Totuși, în ambele 
cazuri este vorba de o 
eroare care s-a răsfrînt a- 
supra intereselor și drep
turilor legale ale unui ce
tățean nevinovat. De aceea 
permanent s-a avut în ve
dere și s-a insistat asupra 
aplicării stricte a dispozi
țiilor legale în întreaga ac
tivitate de urmărire penală 
pe care o desfășurăm.

Pentru a se evita orice 
eroare asupra caracterului 
infracțional al unei fapte 
și asupra vinovăției u- 
nei persoane, conducerea 
M.A.I. și toți factorii de 
răspundere au luat măsuri 
ca toate cadrele de miliție 
cu atribuții de cercetare 
penală să-și imbunătățeas-

tente. Asupra acestora se cere a fi 
canalizat un efort operațional, se
lectiv, capabil să dea cale liberă 
mfocării didactice formative.

Cercetătorii din domeniul educa
ției se întreabă adesea dacă școala 
contemporană reușește, prin nivelul 
pe care l-a atins In structurarea ac
țiunii educative, să pregătească în 
suficientă măsură tînărul pentru, 
viață, pentru integrarea armonioasă 
In societate; dacă reușește nu numai 
să-i dea un sumar de cunoștințe, ci 
și capacitatea de orientare socială, 
deprinderea de a se descurca activ 
în complexitatea relațiilor sociale. 
A răspunde la întrebare înseamnă, 
de fapt, a analiza o altă dimensiune 
a formației, în raport cu Informa
ția : experiența de viață.

Odată cu doblndirea unei calificări, 
tînărul atinge un nou nivel al statu
tului și rolului său social. Grupul 
social în care se va înrola îi va soli
cita, în consecință, calitatea respon
sabilității personale și competenței. 
El îl va aprecia în consecință. In ce 
măsură îi dezvoltă școala capacități
le de integrare pe care i le solicită 
viața ? Iată o întrebare asupra că
reia credem că trebuie să ne con
centrăm într-o măsură tot mai mare 
atenția, Cunosc absolvenți ai școlii 
superioare capabili să etgleze — cu 
siguranța omului stăpîn pe el însuși 

o' bogată gamă dezinformata,,~,să 
demonstreze că sînt beneficiarii unei 
culturi bine structurate. Puși însă în 
fața unei probleme reale, de viață, 
ei se simt uneori dezarmați. Ce le 
lipsește ? Obișnuința exercițiului so
cial, formația omului modelat nu nu
mai după regulile rațiunii pedagogice, 
ci și după normele specifice ale con
viețuirii si mecanismelor vieții. Ei 
trec, în munca pe care o desfășoară, 
printr-o lungă (uneori prea lungă!) 
etapă de rodaj, de adaptare profe
sională și socială, fapt care le re
duce într-o anume măsură randa
mentul în producție Și îi face să 
constate că — în bună măsură — 
cultura de care dispun este statică, 
puțin operantă în raport cu cerin
țele complexe ale practicii sociale.

Iată de ce accentuarea funcției 
formative a învățământului nu este 
un deziderat teoretic, ci o necesitate 
practică, impusă de însăși structura 
dinamică a societății noastre în plină 
desăvîrșire.

Se împlinesc azi 100 de ani de la 
nașterea istoricului Andrei Veress, cer
cetător fecund al istoriei poporului ro
mân. Prin bogata sa activitate isto- 
riografică și de cercetare bibliografi
că, Andrei Veress a adus un aport 
real la cunoașterea obiectivă a istoriei 
țărilor române din secolele XVI-XVII. 
El a acordat o mare atenție studierii 
relațiilor româno-maghiare, a întocmit 
o bibliografie româno-maghiară, ade
vărată enciclopedie a relațiilor cultu
rale dintre cele două popoare vecine.

Andrei Veress, fiul inginerului Al. 
Veress — care a emigrat, după înă
bușirea revoluției din 1848 din Un
garia, și a trăit mult timp la Bucu
rești — s-a născut la 15 februarie 
1868 în orașul Gyula din Ungaria. 
Famifa Veress revine, însă, în curînd, 
la București. Aici, în mediul bucu- 
reștean, unde a trăit pînă în 1891, 
Andrei Veress a învățat limba româ
nă, a terminat liceul, a cunoscut și a 
îndrăgit cultura poporului român. 
După terminarea studiilor universita
re la Cluj și Viena și după o serie 
de călătorii făcute în străinătate pen
tru cercetarea arhivelor, el lucrează 
mai întîi la liceul din Deva, apoi la 
Biblioteca universitară din Cluj. In 
1915 Veress ie mută la Budapesta, 
dar menține relații foarte strfnse cu 
oamenii de știință români.

încă din timpul cînd era elev la 
București, Andrei Veress a manifestat 
interes deosebit față de istorie, față 
de documente și manuscrise sau tipă
rituri vechi. în diferite ziare și re
viste maghiare el a publicat articole 
despre viața bucureșteană, studii etno
grafice și folclorice. în același timp,
A. Veress a tradus în limba maghiară 
și a publicat unele din operele lite
rare românești urmărind cu o stăruin
ță remarcabilă popularizarea culturii 
române în limba maghiară. Istoricul 
și-a concentrat tot mai mult atenția 
asupra izvoarelor privind istoria Tran
silvaniei, Moldovei și Țării Românești 
la sfîrșitul secolului al XVII-lea, adu- 
nînd, printre altele, numeroase docu
mente privitoare la epoca lui Mihai 
Viteazul. In 1911 A. Veress a elabo
rat unul din cele mai îndrăznețe pla
nuri ale activității sale științifice, pu
blicarea seriei „Fontes Rerum Tran- 
sylvanicorum*, planificată pentru 50 
de volume. Au apărut din această se
rie 5 volume, ultimul fiind consacrat 
relațiilor româno-maghiare.

In perioada dintre cele două răz
boaie mondiale el a tipărit două pu- 

■ ;blî6ății principale : „Documente pri- 
‘“Vitoare 'la istoria Ardealului, Moldovei 

și Țării Românești. Acte și scrisori", 
în 11 volume, publicate între 1929 și 
1939, și „Bibliografia româno-ungară", 
în trei volume, editate între 1931— 
1935. Ambele publicații au văzut lu
mina tiparului la București. Colecția 
de documente întocmite de A. Ve
ress este considerată ca fiind una din 
cele mai importante publicații de do
cumente care stă alături de marea 
colecție Hurmuzald. După cum măr
turisea istoricul, documentele au me
nirea de a constitui o adevărată cro
nică a celor trei țări române. El sub
linia că „în cursul cercetărilor mele 
adunam și copiam tot ce prezenta 
vreo mărturie nouă la detaliurile is
toriei românilor și ale relațiunilor lor 
cu popoarele vecine".

Om de vastă cultură istorică, Ve
ress a întreținut întinse relații cu cu- 
noscuții bibliografi români Ion Bianu 
și Nerva Hodoș. După publi
carea a două lucrări privind Biblio
grafia românească veche, Veress trece 
la editarea importantei Bibliografii ro-

mâno-ungare, lucrare primită cu deo
sebit interes de cercurile specia
liștilor. Ion Bianu, întemeietorul bi
bliografiei românești, într-o scrisoare 
adresată lui Veress o considera „drept 
minunată". In același timp, Ion Bianu 
adresa o chemare către A. Veress să 
continue munca, deoarece: „prin a- 
ceastă lucrare ai creat o operă spre 
binele popoarelor român și maghiar". 
In ce privește valoarea actuală a mo
numentalei sale opere, cunoscutul om 
de știință maghiar Kemdny G. Ga
bor sorie într-un studiu reoent: „Lu
crarea lui Andrei Veress este pînă în 
prezent și va rămîne și pentru viitoa
rele generații care se vor ocupa cu 
cercetarea problemelor literare și is
torice magniaro-române și româno- 
maghiare o sursă indispensabilă*. 
Veress a militat, alături de alte per
sonalități proeminente ale patriei 
noastre, pentru prietenia dintre români 
și maghiari, punîndu-și opera sa în 
slujba acestei cauze. El mărturisea 
că: „Lucrînd în felul în care am 
lucrat, eram încredințat că săvîrșeso 
un lucru măreț și nobil prezen- 
tînd un material impunător des
pre cunoașterea istoriei legătu
rilor dintre poporul român și ma
ghiar". La moartea sa, Veress a lăsat 
o bogată moștenire care n-a văzut 
lumina tiparului. După aprecierea 
specialiștilor, ea cuprinde aproximativ 
28 000 de fișe privind monografii și 
studii, volume de documente, descrieri 
de rapoarte și călătorii, o interesantă 
lucrare despre publicațiile românești 
ale tipografiei din Buda și multe 
altele.

Astăzi, cu prilejul centenarului naș
terii prodigiosului istoric Andrei Ve
ress, omagiem munca sa neobosită 
pusă în slujba adevărului istoric, a 
cunoașterii și apropierii popoarelor ro
mân și maghiar.

DEMENY Ludovic
cercetător principal la Institutul 
de istorie „Nicolae lorga* 
al Academiei

COMPLEX ȘCOLAR
PROFESIONAL
l' - *’ ’ f

IAȘI (corespondenții! „Scîn- 
teii*). — In partea de s-ud-vest 
a zonei industriale a • lașului 
s-a deschis șantierul pentru 
un complex școlar profesional 
al Ministerului Industriei U- 
șoare. Noul complex se com
pune dintr-o clădire — par
ter și trei etaje — cu 16 sâll 
de clasâ, un cămin pentru 
circa 320 de elevi, o cantină 
unde vor putea lua masa 600 
de elevi pe serie, o spălăto
rie, o sală de gimnastică ^și 
un teren sportiv. In noul coi» - 
plex școlar prevăzut a se Ga, 
în folosință în trimestrul trei 
al acestui an vor fi pregătite 
cadrele de muncitori pentru 
întreprinderile de industrie 
ușoară din Iași, BIrlad, Vaslui, 
Bacău, Piatra Neamț, Suceava 
și Botoșani.

că continuu pregătirea pro
fesională și juridică.

FĂNICA PIERSIC. ju
decător. Tribunalul popu
lar al regiunii Bacău : Pro
pun ca atunci cînd proce
sul penal se pornește din 
oficiu, procedară să pre-
procurori, oameni cu pre

gătire superioară de spe
cialitate, care să fie obli
gați să întocmească dosarul 
de la primele acte — adică 
pornirea procesului penal 
— și pînă la concluziile de 
învinuire. în afară de a- 
ceasta, legea să impună ca 
procurorul care a anchetat 
în cauză, șl nu altul, să se 
prezinte în fața instanței 
pentru a participa la. audie
rea martorilor si la toate 
dezbaterile. în final ur- 
mînd a-și pune concluziile.

THEODOR SAVUSCAN. 
judecător. Colegiul II pe
nal al Tribunalului Capi
talei : Soluționarea justă a 
cauzei depinde de efortul 
instanțelor în administra
rea tuturor probelor ne
cesare, conjugat cu cel al 
organelor la care s-a ape
lat pentru obținerea unor

relații. Din nefericire, 
întotdeauna se 
bază pe aceste 
racterizări sau 
unele din ele 
de natură să creeze 
fuzii, să denatureze 
vărul, să inducă în eroare.

nu 
poate pune 
relații, ca- 
informații, 

fiind chiar 
con- 
ade-

sar găsim deseori carac-

terizări întocmite sub em
blema aceleiași întreprin
deri sau instituții, dar sem
nate de persoane diferite 
și avînd un conținut con
tradictoriu. Alteori, se co
munică instanțelor carac
terizări elogioase privind 
persoanele trimise în jude
cată pentru fapte penale 
deosebit de grave (dela
pidări, furturi etc.), comise 
în cadrul întreprinderii.

Aș opina, de aceea, ca 
relațiile cerute de organele 
judiciare să fie comunicate 
numai sub semnătura con
ducătorului întreprinderii, 
iar cei care contravin a- 
cestei dispoziții să fie trași 
la răspundere.

MIORIȚA MOARCAȘ, 
procuror șef secție Procu
ratura Capitalei : Spre a 
se evita erorile judiciare

maieste nevoie 91 de o __
bună organizare a ședințe
lor de judecată prin fixa
rea cîte unui număr res- 
trîns de cauze pe rolul zil
nic. Completul de judecată 
la instanța de fond ar tre
bui să fie format din doi 
judecători, specializați, iar 
organizarea acestor com-

plete să se facă, în general, 
după natura cauzelor. Me
dia actuală de procese pe 
rol zilnic este mult prea 
mare.

Cît privește participarea 
procurorului la activitatea 
instanței de judecată, el e 
dator să intervină în toate 
cazurile împotriva încer
cărilor de a se abate 
cursul anchetei judiciare 
prin susțineri nesincere, 
invederînd instanței cu o- 
biectivitate toate încălcă
rile de lege săvîrșite fie de 
organele administrative, 
fie de organele de urmă
rire penală.

HAJDU DESIDERIU, 
consilier juridic. Miercurea 
Ciuc : Operativitatea este 
una dintre cele mai impor
tante premise pentru efica
citatea soluțiilor date. Ju-

decarea cauzelor se 
șoară însă prea lent, 
numai judecarea, 
multe ori însăși redactarea 
(motivarea sentinței sau a 
deciziei) — uneori și peste 
două luni, deși nu ar ne
cesita decît 1—2 ore.

în prezent un judecător 
participă săptămînal o zi 
sau două într-un complet 
de judecată, care are pe 
rol zilnic un mare număr 
de procese. Ar fi mai po
trivit ca judecătorul să fie 
în ședințe de judecată timp 
de 4—5 zile pe săptămînă, 
dar numai cu cîteva cauze 
pe zi, întotdeauna cu ace
lași secretar de ședință, și 
încă în cursul aceleiași zile 
să redacteze încheierea de 
amînare sau să motiveze 
hotărîrea.

IULIAN CIUPE, preșe
dintele Tribunalului regio
nali Galați: Există și 
cazuri cînd un judecător 
sau altul impresionează ne
plăcut prin comportarea în 
conducerea dezbaterilor, fie 
adreșîndu-se prea familiar, 
fie pe un ton nepotrivit, 
ambele ipostaze fiind în 
neconcordantă cu înalta 
lor funcție de slujitori1 ai 
legii.

ALEXANDRU TABACU, 
președintele Tribunalului 
popular Tulcea : Consider 
că o notă de solemnitate 
ar da instanței de jude
cată și introducerea jură- 
mîntului laic.

ARCADIE TIPA, pensio
nar, Timișoara : Sînt foarte 
judicioase propunerile ca 
judecătorii și procurorii să 
poarte robe. Așa cum s-a 
spus, ele ar conferi un 
plus de solemnitate ședin
țelor.

Ar fi potrivit ca, după o 
bună tradiție, cei prezenți 
să se ridice în picioare la 
intrarea completului de ju
decată. în ce privește 
jurămîntul, el ar pu
tea să nu fie obligatoriu 
decît pentru martorii sau 
împricinați! care, prin de
pozițiile ori declarațiile lor. 
Iasă impresia că sînt in- 
corecți. Este un procedeu 
educativ, care ar da, indis
cutabil, roade.

desfă- 
$i nu 
ci de
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proiectată s-a 
zat în numai 30

Construcția Combina
tului de celuloză și hîr
tie de la Brăila a avut 
o fundamentare eco
nomică precisă: prin 
valorificarea materiilor 
prime locale, îndeosebi 
a stufului din Delta 
Dunării, să satisfacă 
nevoile de produse pa; 
petare ale economiei 
naționale, cît și unele 
cerințe la export și, tot
odată, prin producerea 
celulozei, să creeze o 
bacă de. materii prime 

r pentru industria firelor 
și fibrelor artificiale, 
în combinat au fost 
puse în funcțiune, eșa
lonat, două fabrici de 

, două fabrici 
de carton duplex-tri- 

I plex, o fabrică de hîr- 
I tie, o secție de electro

liză și alte obiective au
xiliare.

Telul major — subli
niat în atâtea rîhduri de 
conducerea partidului 
— este de a obține o 
eficiență economică cît 
mai ridicată a fonduri
lor investite, a cărei 
măsură este dată de 
realizarea și depășirea 
indicatorilor proiectați. 
Putem afirma acum 
cu toată certitudinea 
că acest țel a fost atins 
la obiectivele din pri
ma etapă de construire 
• combinatului și sîn- 
tem pe cale de a-1 tra

in fapt la capaci- 
‘ din a doua etapă 

de dezvoltare a com-

I
I
I
I
I
Ilonat, d 

celuloză, 
de cart<

I
I
I
I
I
I
I—“* * duce 

tățile 
de di

Ibinatului.
Depășirea 

proiectat a

I cu 38,2 la sută în 1966 
și cu 41 la sută în anul 
trecut a avut la bază 
aplicarea unor măsuri 
tehnico - organizatorice 
judicioase în vederea 
creșterii indicilor de fo
losire a instalațiilor.

Fabrica de celuloză I 
a realizat anul trecut o 
producție de 55 000 tone 
celuloză, față de 50 000 
tone cit prevedea docu
mentația tehnică. De a- 
semenea, secția electro
liză dă acum în mod cu
rent 43—44 tone sodă 
caustică pe zi, față de 39 
tone cît este proiec
tat. Aceste rezultate 
reflectă maturitatea 
tehnică șl experiența 
cadrelor noastre de 
muncitori, ingineri și 
tehnicieni, care au ac
ționat eficient, cu ini
țiativă și răspundere, 
pentru perfecționarea 
organizării producției șl 
a muncii. S-a interve
nit îndeosebi în direc
ția eliminării „locurilor 
înguste" apărute în pro
cesul tehnologic, mă
ririi gradului de încăr
care a unor instalații, 
revizuirii mașinilor și 
instalațiilor după grafic, 
îmbunătățirii asistenței 
tehnice în toate schim
burile.

Ne-am convins din 
propria experiență că 
utilizarea cu randament 
înalt a mijloacelor teh
nice moderne din dota
re necesită cadre bine 
pregătite profesional, 
experimentate. Sute de 
muncitori, tehnicieni și 
ingineri din întreprin-

dere urmează anual 
cursuri de ridicare a 
calificării și de perfec
ționare ; s-a îmbunătă
țit, totodată, informa
rea tehnică de specia
litate. Este vorba deci 
de o preocupare pe di
ferite planuri, care ne-a 
permis ca la noile capa
cități puse în funcțiune 
în ultimii ani, cum sînt 
fabrica de cartoane II, 
fabrica de celuloză II și

reali-
.______ ______  __ de
zile de la punerea în 
funcțiune. Șl la fabrica 
de hîrtie, datorită efor
turilor depuse în ulti
mele luni, am reușit să 
ne încadrăm în grafi
cele de atingere a capa
cității de producție pro
iectate. Ne dă de gîndit 
însă faptul că aici nu 
am realizat toate sorti
mentele prevăzute. Și a-

tribuna
expern 
înaintate

se cer cît mai grabnic 
înlăturate. între ele se 
află, în primul rînd, a- 
provizionarea tehnico- 
materială. Reamintesc 
că baza de materie pri
mă pentru care a fost 
proiectat $i construit 
combinatul este stuful. 
Datorită nesatisfacerii 
integrale a cerințelor 
producției, începînd din 
1966 am fost nevoiți să 
utilizăm lemn ca mate
rie primă la fabrica de 
celuloză I. în momentul 
de fată resimțim lipsa 
stufului și la fabrica de 
celuloză II. Deficiențele 
de aprovizionare nu sînt 
numai de ordin cantita
tiv, ci și calitativ. Con
siderăm că forurile de 
resort din Ministerul 
Industriei Chimice tre
buie să ia neîntârziat 
măsuri pentru îndrepta
rea acestei situații.

Arătam mai înainte 
că la fabricile de car
toane I și II capacită
țile de producție prevă
zute de proiect sau de 
grafic au fost depășite. 
Realizările 
insă și mai 
dacă am fi 
zionati pe 
cesarului cu maculatu
ră. După unele date pe 
care le cunosc din ță
rile cu o industrie pa- 
petară dezvoltată, canti
tatea de maculatură co
lectată și folosită în 
procesul de producție, 
față de volumul de hîr- 
tie și carton produs, re
prezintă circa 40 la 
sută, în timp ce la noi

nu reprezintă nici 20 la 
sută. Interesele îngust 
departamentale, care se 
resimt acut în rezolva
rea unei asemenea pro
bleme. afectează puter
nic combinatul nostru,
economia națională. $1 
nu este vorba de o ches
tiune greu de soluțio
nat. Statul nostru asi
gură manuale școlare 
gratuit tuturor elevilor. 
Prin recuperarea lor 
după folosire, precum și 
a celorlalte rechizite 
papetare, printr-o ac
țiune de colectare bine 
organizată, s-ar putea 
asigura anual circa 
150 000 tone maculatură, 
cantitate care este mai 
mult decît suficientă.

Se înțelege că aceste 
neajunsuri nu ne scu
tesc cu nimic de a in
tensifica eforturile pro
prii pentru realizarea și 
depășirea capacităților 
de producție și a celor
lalți parametri proiec
tați. Experiența dobîn- 
dită pînă acum în acest 
domeniu trebuie s-o 
consolidăm și s-o dez
voltăm mai departe, 
pentru ca să fructificăm 
cît mai deplin rezervele 
producției, să ridicăm 
necontenit eficienta ac
tivității economise 
combinatului nostru.

puteau fi 
substanțiale 
fost aprovi- 
măsura ne-

Ing. Gheorghe 
NECULAU 
director general 
al Combinatului de ce
luloză și hîrtie — 
Brăila

t nivelului

Sroiectat al producției 
t fabrica de cartoane

la extinderea secției 
de electroliză, să redis- 
tribuim cadre cu o te
meinică pregătire și ex
periență în producție de 
la secțiile mai vechi. în 
aceasta constă, de alt
fel, secretul că la noile 
obiective am depășit 
simțitor prevederile.

Concludent este fap
tul că fabrica de car
toane II a depășit în 
ultimul an capacitatea 
de producție prevăzută 
în grafic cu 44,5 la sută, 
fabrica de celuloză 
II cu 28 la sută, 
iar la noile celule de la 
secția electroliză capa
citatea de producție

ceasta mai ales din cau
ză că, în sectorul res
pectiv, nu am ajuns 
încă să creăm un nu
cleu corespunzător de 
cadre cu o temeinică 
pregătire în fabricarea 
hîrtiei. în prezent, cu 
sprijinul ministerului, 
acționăm cu hotărîre în 
acest sens.

Problema formării 
unul colectiv închegat, 
cu o bună calificare, la 
fabrica de hîrtie este, 
așadar, în curs de a fi 
rezolvată. Dar în calea 
realizării unei eficien
te maxime în exploata
rea noilor obiective stau 
ii alte obstacole, care

în aceste zile se fac Intense pregătiri în vede
rea obținerii unei producții bune de legume. Se 
amenajează răsadnițele în care se însămînțea- 
ză și apoi se repică legumele timpurii. între
prinderea agricolă de stat Bragadrru livrează 
mari cantități de legume pentru aprovizionarea 
Capitalei. Aici a fost amenajată o suprafață 
Întinsă de răsadnițe, iar celelalte lucrări pre
gătitoare In vederea cultivării legumelor se 

desfășoară de zor

(Urmare din pag. I)

Început bun

de exploatare
A CĂRBUNELUI

PLOIEȘTI. — Potrivit 
prevederilor, pînă la sfîr
șitul actualului cincinal 
producția de cărbune e- 
nergetic a regiunii Plo
iești urmează să sporeas
că cu 350 000 tone. In ve
derea realizării acestui 
obiectiv, colectivul celei 
mai vechi exploatări de 
lignit din regiune — Șo- 
tânga, îșivamări produc
ția în anul în curs cu 30 
la sută. Pornind de la 
condițiile pe care le oferă 
zăcămîntttl — minerii de 
h”\i au extins procedeul 
I > exploatare prin abata- 
je-irontale complet me
canizate, care le asigură 
un randament pe post 
mal mare de 3—4 ori de
cît cel realizat pînă acum 
in abataje-cameră.

Lucrări de mecanizare, 
eare duc la ridicarea pro
ducției de lignit, se fac și 
Ia exploatarea Ceptura, 
unde * fost pusă în func
țiune recent o bandă 
transportoare automată, 
ou ajutorul căreia cărbu
nele este adus din sub
teran și încărcat direct în 
vagoane.

î •-kw' •• '

A MINEREULUI
BAIA MARE. — In ca

riera la zi, aparținînd ex
ploatării miniere Suior, se 
folosește un nou proce
deu de lucru pentru ex
tracția minereurilor — 
pușcarea zăcămîntului cu 
ajutorul 
minare", 
constă în 
„camere” 
depozitate 
exploziv, 
din cadrul acestor came
re, ca șl galeriile de co
municații dintre ele sînt 
complet umplute cu nisip. 
Astfel pregătite, „camere
le de minare" sînt conec
tate prin dublu circuit, 
artificierul avînd posibili
tatea să declanșeze ex
plozia simultană 
multor camere.

Menit să reducă 
mai două numărul 
rilor lunare, noul _ 
den va contribui la o mai 
bună folosire a dotației 
tehnice, întrucît utilajele 
nu vor mal fi supuse unui 
număr prea mare de 
evacuări, așa cum se în
tâmpla pînă acum.

„camerelor de 
Noul procedeu 
săparea unor 
în care pot fi 
250—10 000 kg 

Spatiile libere

a mai
la nu- 
pușcă- 
proce-

Cu mai bine de un an în urmă 
semnalam faptul că cele două com
plexe avicole de la Turda și Apa- 
hida au dat cantități însemnate de 
ouă și carne peste prevederi, au 
realizat beneficii de cîteva milioane 
de lei. Dar iată că în cel de al doi
lea an de existență, cînd instala
țiile s-au rodat mai bine , și expe
riența colectivului a crescut, cină 

..cele două complexe formează o sin- 
. guf ă, .pplțate sub denumirea'de I.A.S. 
Avicolă Ăpahida,' bilanțul se încheie 
nefavorabil. în loc de 5 milioane lei 
beneficii, cît se prevedea, se înregis
trează o pierdere de 2,3 milioane lei.

Care sînt cauzele care au dus la 
această situație ? Poate unii ar fi 
înclinați să creadă că unificarea ar 
fi avut o înrîurire negativă. Dimpo
trivă. După cîte ne spunea tov. 
dr. Mihai Sălcudean, directorul în
treprinderii,. și alți specialiști, cau
zele sînt de altă natură. Așa cum 
au fost proiectate și construite, cele 
două complexe nu pot asigura core
lația care trebuie să existe între 
materialul de producție și cel de 
reproducție. Deși capacitatea de in
cubație este peste prevederi, nu 
există spații și condiții' corespunză
toare pentru creșterea puilor pînă la 
vîrsta cînd trec în producție. în ă- 
ceastă situație, pentru împrospătarea 
efectivului, întreprinderea a fost ne
voită să aducă puicuțe din alte părți, 
în acest scop, Departamentul între
prinderilor agricole de stat a emis 
repartițiile necesare, dar la unități 
foarte îndepărtate cum sînt cele de 
la Băicoi, Constanța, Galați etc. De
părtarea nu a. constituit singurul 
neajuns. Unitățile respective nu și-au 
respectat termenele de livrare. Ceea 
ce trebuia să trimită în trimestrul 
I au livrat abia în al doilea sau al 
treilea și în cele mâi multe cazu'ri, 
în ultima parte a anului. Făcînd un 
drum lung în condiții necorespun
zătoare, fără apă și hrană suficientă,

GĂINILE

MILIOANE
Curba inversa la I. A. S.
Apahida: 2,3 milioane lei pierderi în 
loc de 5 milioane lei beneficii

„Avicola"

puii au sosit la destinație sleiți de 
puteri. Unele întreprinderi, cum este 
I.A.S. Avicola — Constanța, proce- 
dînd cu totală lipsă de răspundere, 
au expediat pui contaminați de dife
rite boli, provocînd complexului din 
Apahida pierderi de pînă la 50 la 
sută din efective.

Nici conducerea întreprinderii 
Apahida nu s-a îngrijit să folosească 
toate posibilitățile pentru a asigura, 
cu mijloace proprii, materialul de 
reproducție. Ba in unele cazuri n-au 
fost respectate nici tehnologia de 
lucru, regulile zooveterinare etc. 
favorizînd îmbolnăvirile și creșterea

procentului de mortalitate. Aici au 
fost ținute în producție găini bătrîne, 
cu un grad mare de uzură fiziologică 
care au depășit ciclul de producție 
intensivă. în consecință, producția a 
fost mică, nerealizîndu-se decît 173 
ouă de la o găină, în loc de 205 cît 
era planificat. Efectivele de păsări 
n-au fost nici ele realizate cu mai 
bine de 22 000 capete. în felul acesta, 
întreprinderea n-a putut să-șl înde
plinească planul producției globale 
cu circa 20 milioane lei.

în timp ce producția de ouă a fost 
mică, cheltuielile cu furajarea și în
treținerea, cu medicamentele au eres-

perioare, potrivit sarcinilor majore trasate de 
partid pentru actuala etapă de dezvoltare și ma
turizare a economiei naționale.

Oamenii au învățat să desprindă din ce in 
ce mai bine din cifrele sobre, dar de o mare 
expresivitate ale statisticii, rodnicia efortului 
de azi, dar și direcțiile în care trebuie acțio
nat pentru îndeplinirea riguroasă a planului 
de către fiecare întreprindere și ramură eco
nomică în parte. Cu atît mai important este 
aceasta în unitățile industriale unde rezultatele 
din prima lună sînt inferioare planului, mai mid 
decît avansul general și decît posibilită
țile și resursele de care dispun. Nu și-au rea
lizat în întregime planul la producția globală 
anumite întreprinderi din industria republicană, 
mai ales din economia forestieră, industria chi
mii și alimentară. Sînt, de asemenea, între
prinderi aparținînd acelorași ministere, precum și 
industriei construcțiilor de mașini și industriei 
construcțiilor, care m-au- îțideplinit ..-integral pla
nul Ia producția marfă yîndută și încasată, in
fluențând rezultatele bune obținute pe ansamblul 
industriei.

Cauzele deficiențelor sînt bine cunoscute, ele 
sînt, înainte de toate, de ordin subiectiv, orga
nizatoric : producție în „asalt", defecțiuni în 
procesele tehnologice la o serie de instalații și 
funcționarea necorespunzătoare a unor mașini 
și utilaje, nerespectarea pe alocuri a contractelor 
economice și a sarcinilor de cooperare, neasi- 
gurarea integrală cu comenzi și repartiții a 
planului de producție al anumitor întreprinderi. 
Făcînd notă discordantă cu majoritatea covîr- 
șitoare a întreprinderilor, unor unități econo
mice — din industria ușoară, construcții de ma
șini, metalurgie, economia forestieră — le-au 
fost refuzate de beneficiari diferite cantități de 
produse pentru calitatea lor necorespunzătoare. 
Existența acestor neajunsuri constituie un motiv 
în plus pentru intervenții operative șl eficienta 
din partea forurilor de resort ale ministerelor, 
pentru continuarea și adîncirea acțiunii de or
ganizare științifică a producției și a muncii în 
întreprinderi, aplicîndu-se cu perseverență mă
surile cuprinse în studiile elaborate. Disciplina 
economică presupune realizarea ritmică, lună de 
lună, a planului la toți indicatorii și ea trebuia 
să devină lege pentru fiecare întreprindere.

Dinamismul economiei naționale este între
ținut și în acest an prin prevederea unui volum 
important de investiții, îndeosebi pentru ramu
rile producției materiale. Comparativ cu ianuarie 
1967, în prima lună a acestui an s-a realizat 
un volum de investiții mai mare cu peste 21 
la sută, iar la construcții-montaj cu 27,6 Ia sută. 
Dacă avem în vedere că pentru trimestrul î 
1968 s-a prevăzut executarea unui volum de 
lucrări de cbnstrucții-montaj de peste 20 la sută 
din planul anual, procentul realizat în 
luna ianuarie arată că activitatea nu s-a 
desfășurat la un nivel satisfăcător. în timp ce la 
unele ministere — ca, de exemplu, cele ale e- 
nergiei electrice, industriei metalurgice, petro
lului, minelor, chimiei, construcțiilor de mașini, 
industriei ușoare — procentul de îndeplinire e 
mai ridicat, la altele — ca cele ale economiei fo
restiere, industriei alimentare. Consiliul Supe
rior al Agriculturii — se situează sub media 
pe țară.

Acum, activitatea pentru îndeplinirea rigu
roasă a planului de investiții se cere însoțită de 
eforturi pentru recuperarea rămînerii în urmă 
în diferite locuri, mai ales la obiectivele restante 
de anul trecut și la cele cu termene de punere 
în funcțiune pe primul semestru. Reușita acestei 
activități impune titularilor de plan și celorlalți 
factori răspunzători de realizarea investițiilor 
să examineze situația fiecăruia dintre aceste o- 
biective și să stabilească măsuri pentru accele
rarea ritmului lucrărilor și urgentarea punerilor 
îh funcțiune. Este nevoie să fie fructificate pe 
deplin condițiile create prin concentrarea fon
durilor de investiții pe un număr mai restrîns 
de obiective, în scopul reducerii duratei de e- 
xecuție și a termenelor de dare în exploatare a 
capacităților prevăzute; în acest sens, se cere 
o muncă stăruitoare pentru contractarea în între
gime a utilajelor tehnologice și asigurarea lor 
la termene utile de montaj, pentru urgentarea li
vrării „restanțelor" de către acele uzine care și-au 
creat o faimă, deloc onorabilă, de furnizori care 
adesea nu-și respectă obligațiile contractuale, 
pentru grăbirea elaborării documentației tehnice, 
mai ales la lucrările noi.

încheiat în condițiile unor rezultate de an
samblu superioare, bilanțul primei luni din 
1968 deschide perspective stimulatoare, mobi
lizează toate colectivele la dezvoltarea experien
ței de pînă acum. Iar aceasta presupune să tra
gem învățăminte din tot ceea ce este pozitiv, dar 
și din neajunsuri, pentru ca fiecare colectiv să 
se alinieze, pe toate planurile, majorității en
tuziaste și întreprinzătoare. Există premise pen
tru a se obține în lunile următoare rezultate șl 
mai însemnate, astfel ca prin realizările din 
acest an să înscriem un nou jalon trainic pe 
drumul înfăptuirii programului de dezvoltare 
multilaterală a tării elaborat de Congresul al 
IX-lea al partidului, materializării obiectivelor 
înscrise în planul cincinal.

cut îneît prețul de cost s-a ridicat la 
671 lei la mia de ouă, față de 576 cît 
sef prevăzuse. Prețul unei găini, în 
condițiile unor efective reduse și cu 
slabă productivitate, a ajuns Ia 87 lei 
bucata, în timp ce o parte din ele au 
fost valorificate la tm preț mai mic 
cu 36 lei.

Pierderile de la I.A.S. Avicola 
Apahida nu se datoresc numai ne- 
îndeplinirii planului, ci: șF ■ gospâdă-: 
ririf neeconomicoase a unor fonduri 
materiale și bărîești'puse la dispozi
ție. Din lipsă de asistență tehnică, 
multe motoare electrice s-au defec
tat, cheltuindu-se importante su
me de bani pentru rebobinarea 
lor. Mecanismele de transport 
furaje sînt defecte încă de la 
darea lor în funcțiune. De aceea, 
unele din ele au fost abandonate, în- 
locuindu-se munca mecanizată cu cea 
manuală, care necesită brațe de 
muncă sporite. Există un consum 
exagerat de becuri electrice. Aduce
rea puilor de la distanțe mari a ur
cat, bineînțeles, cheltuielile de trans
port, ele fiind depășite cu peste 
250 000 lei. De altfel, numai un singur 
transport de la Constanța a unui nu
măr de 1 400 de pui, în camion de 5 
tone, a costat întreprinderea 3 510 lei 
față de circa 500 lei cît s-ar fi plătit 
pentru transportul acelorași păsări 
de la Oradea sau Sighișoara.

întreprinderea mai are o anexă de 
producție care generează pierderi. 
Este vorba de fabrica de furaje com
binate de la Iclod. Deși instalațiile 
sînt noi, ele se defectează des — 
mai ales moara și malaxorul —, se 
înregistrează dese întreruperi de cu
rent etc. Și aici se vădesc defecțiuni 
cum ar fi insuficienta capacitate de 
producție a morii și a aparatului de 
dozat îneît operații care trebuiau 
executate mecanizat s-au făcut ma
nual.

Care este perspectiva anului cu
rent 7 După rezultatele 'lunii' ianua
rie — care nu sînt, desigur, suficient 
de concludente — se crede că în 
1968 lucrurile merg bine. Se pare că 
treaba se va încurca în curînd. Și 
iată de ce. în prezent 8 hale sînt 
goale, ele urmează a fi populate cu 
puicuțe, în cea mai mare parte, tot 
de la unități îndepărtate. De la 
Crevedia, de lîngă București, tre
buiau să sosească 17 000 de puicuțe 
acum în februarie. în convorbi
rile purtate între conducerile celor 
două întreprinderi, furnizorul nu 
și-a luat nici un angajament că va 
respecta repartiția dată de Departa
ment pe motiv că „organele locale 
nu permit plecarea puicuțelor în 
altă parte a țării". Dacă nici în acest 
an nu se vor putea realiza efectivele 
planificate, este de la sine înțeles că 
sarcina de 27 milioane de ouă nu va 
putea fi îndeplinită, nu vor putea fi 
obținute cantitățile de carne plani
ficate și în consecință nu se vor pu
tea realiza nici cele 3,6 milioane lei 
beneficii planificate pentru acest an.

Perspective mai bune se întrevăd 
abia la anul, întrucît s-a prevăzut în
depărtarea unor greșeli inițiale. Se 
vor mai construi, în acest an, încă 
12 hale noi și se va face comparti
mentarea celor vechi In așa fel îneît 
să se asigure 84 000 puicuțe într-o 
singură serie. începerea construcții
lor și mai ales terminarea și darea 
lor în folosință pînă la sfîrșitul anu
lui este însă problematică. După cum 
ne spune tov. inginer Remus Chio- 
rean, directorul trustului I.A.S. Cluj, 
Institutul de proiectări agricole 
București nu dispune de întreaga ca
pacitate pentru proiectarea obiecti
velor stabilite, astfel că trustul a tre
buit să-și ia asupra sa întocmirea 
unei părți din documentație.

Departamentul întreprinderilor a- 
gricole de stat, trustul teritorial tre
buie să facă tot ceea ce le stă în 
putință pentru ca I.A.S. Avicola 
Apahida să devină o unitate mare 
producătoare de ouă și carne, o în
treprindere rentabilă.

(Agerpres)

cînteii*

IN VITRINELE LIBRĂRIILOR

Apărută în Editura didactica 
șl pedagogică „EXPLOATAREA 
SONDELOR", de coni. dr. ing. I. 
Tocan, este o lucrare utilă specia
liștilor care activează în domeniul
respectiv, In cadrul industriei pe
troliere. In cele patru capitole ale 
lucrării au fost incluse numai ace
le probleme, aspecte sau proce
dee considerate de autor ca fiind 
mai reprezentative și care asigură 
elementele de bază ale unei pri
me etape de studiu sistematizat, 
pentru cei ce vor să se speciali
zeze îh acest domeniu, caracteri
zat printr-o rapidă perfecționare 
de ordin tehnic și economic.

HORTICULTURA" de I. Millțlu, 
apărută în Editura didactică și 
pedagogică, tratează numeroase 
probleme ale producției în legu
micultura și floricultură, pomicul
tură și viticultură. In lucrare sînt 
descrise pe larg principalele ca
racteristici biologice ale numeroa
selor specii și soiuri care fac par
te din domeniul horticulturii, se 
arată metodele de cultură și fac
torii care influențează obținerea 
unor recolte mari la hectar. Pe lin
gă numeroasele cunoștințe de ordin 
general, lucrarea prezintă și unele 
probleme practice privind organi
zarea producției în horticultură.

„TEORIA SCULELOR AȘCHIE- 
TOARE” — autor Zoltan Duca 
— tratează bazele teoretice ale 
calculelor de proiectare și de 
reglare, pentru lucru și ascu
țire, a tăișului sculelor așchie- 
toare ; autorul formulează principii, 

- metode și relații analitice generale 
pentru determinarea tuturor para
metrilor de proiectare care defi
nesc geometria și modul de ac
țiune al tăișului.

Cartea se adresează cercetă
torilor, proiectanților si tehnologi
lor sculeri, precum și studenților 
care se specializează în această 
direcție.

Lucrarea „LAMINAREA PROFI
LELOR" — redactată de ing. Ana- 
tolie Crafti și dr. ing. Iancu Dră- 
gan, tratează procesele tehnologi
ce de laminare a diferitelor profile, 
începînd cu pregătirea materiei 
prime (lingouri, semifabricate), în
călzirea metalului pentru laminare 
și terminînd cu livrarea produseloî 
finite. In capitole speciale sînt 
prezentate scheme de 
posibile și callbrarea 
simple și fasonate.

Volumul se adresează 
nicienilor și inginerilor cu speciali
tatea laminoare, cît și studenților 
de la Facultatea de metalurgie.

laminare 
profilelor

atît teh-
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OBIECTIVE MAJORE

Fis urî

li

• capcana : PATRIA 
FESTIVAL — 8,30 ; 11 ;

Conf. univ. dr.
Marin ENĂCHESCU

© Opera română : Prinț șl cerșetor
© Teatrul de stat de operetă : Secretul iul Marco Polo
— 19,30.
n Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Regina de Navara — 19,30, (sala Studio) : Castlllana
— 19,30.
O Teatrul de Comedie : Opinia publică —20.
o Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1) : Livada cu vișini — 20, (sala 
din str. AL Sahia nr. 76 A) : Comedie pe întuneric— 20.
q Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Lovitura 
— 19,30, (sala Studio) : Viziuni flamande — 20.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : Hoții — 19,30.
© Teatrul Mic : Tango — 20.
© Teatrul „Ion Creangă" : Toate plnzele sus — 9,30. 
o Teatrul evreiesc de stat: Amintiri de revelion la TES (selecțlunl) — 20.
Î) Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): leana Sînzlana — 17.
S Teatrul satlrlc-muzlcal „C. Tănase" (sala Savoy) : 

candal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Varietăți ’68
— 19,30.
O Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometelada — 20.
© Circul de stat t Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20

MEDICALE ROMANEȘTI

în scutul legii
ție". Nu ar fi oare cazul să 
Be cerceteze atent aseme
nea situație, iar vinovății 
să fie trași la răspundere 7 

In prezent, nu avem zone 
de protecție nici măcar 
pentru monumentele de cea 
mai mare importanță. 
Apar construcții distonan
te în ambianța generală a 
monumentelor, așa cum s-a 
întîmplat la castelul din 
Iernut, unde unitatea agri
colă a ridicat, la numai 5 
metri de monument, fără 
autorizație, un turn pentru 
apă care strică complet 
ambianța, s-au distrus 
parcurile. Stabilirea zonei 
de protecție trebuie să se 
facă de delegați ai 
Academiei, C.S.C.A.S.-ului, 
C.S.C.A. în funcție de cate-

XVIII, cu pivniță, pridvor, 
și interesante elemente de 
sculptură în lemn, căreia 
1 s-a prăbușit acoperișul. 
Pe strada O r z a r i din 
București mai există vreo 
4—5 locuințe de meșteșu
gari și negustori, cu deo
sebite aspecte decorative, 
tot din secolul XVIII. Și 
acestea se distrug. Sînt de
clarate monumente istori
ce, dar nu se iau măsuri 
pentru întreținerea lor". 
„De regulă, proprietarul nu 
mai are interes să le re
pare și nici nu o mai poate 
face pentru că lucrările 
costă mult, arată Emil Lă- 
zărcscu, cercetător la In
stitutul de Istoria Artei. 
Unii au vrut să le predea 
sfaturilor populare, dar a-

Anchetă privind protecția 
monumentelor

„Monumentele se află 
sub protecția statului". Șl 
din moment ce aceasta o 
afirmă concis și răspicat 
legea, e firesc ca toate ves
tigiile care fac cinste pa
trimoniului cultural-artis
tic național să fie ferite de 
distrugeri. In practică, con
statăm totuși că nu puține 
monumente se degradează.

In cele mai multe cazuri 
lese Ia iveală, sub diferite 
forme, neglijența celor 
care trebuie să aplice nor
mele juridice pentru pro
tecția monumentelor, să le 
administreze. Arhitectul 
Andrei Pănoiu, de la Con
siliul artelor plastice, ne 
semnala recent că „unul 
dintre cele mai valoroase 
monumente de arhitectură 
veche, medievală, de la 
Bălești, raionul Gorj, a 
fost desfăcut ca să fie mu
tat, dar nu a mai fost re
făcut la timp. Lăsate 
vreme îndelungată în soare 
și ploaie, materialele fie că 
s-au scorojit, fie că au pu
trezit, deteriorîndu-se com
plet pictura, bolțile, pre
cum și o parte a sculpturii". 
Operația, în sine, pare să 
se fi făcut după tot tipicul: 
a existat avizul Direcției 
monumentelor istorice, iar 
sfatul popular comunal a 
dezmembrat construcția cu 
asistența tehnică a direc
ției regionale de arhitec
tură și sistematizare și a 
muzeului din Tg. Jiu. Ne 
întrebăm însă cine răspun
de acum de daunele provo
cate monumentului 7

Multor monumente
se dă și o utilizare prac
tică. Aceasta contribuie, în 
multe cazuri, și la amor
tizarea cheltuielilor care 
se fac pentru restaurarea 
și întreținerea vestigiilor 
de cultură. Cu condiția să 
li se dea o întrebuințare 
care nu dăunează monu
mentului. De altfel, așa s-a 
și procedat cu foarte multe 
dintre ele, fiind destinate 
ca sedii pentru muzee, sta
țiuni de cercetări științifice, 
instituții social-sanitare etc.

Firește că nu-i ușor de 
găsit o utilizare potrivită 
pentru fiecare monument. 
Dar în unele locuri s-a ad
mis ca aceste valori ale pa
trimoniului cultural-artis
tic național să fie folosite 
oricum, fără nici un fel de 
răspundere pentru întreți
nerea lor, încălcîndu-se 
flagrant legislația în vigoa
re. Arhitecta Eugenia Gre
ceanu, de la Direcția mo
numentelor istorice, ne 
semnalează că „se dove
dește cu totul nepotrivită 
folosirea monumentelor de 
arhitectură de către uni
tățile agricole. Astfel, cas
telele din Geoagiu, raionul 
Orăștle, din satul Țopa, ra
ionul Sighișoara, Ozd și 
Sînpaul, raionul Luduș, 
Bonțida-Cluj, Turia-Tg. Se
cuiesc, Vințul de Jos, Șard, 
ca și alte splendide exem
plare de arhitectură în sti
lul Renașterii sau Barocu
lui, realizate în secolele 
XVI-XVIli, se află într-o 
stare lamentabilă. Au fost 
distruse interioarele, îm
prejmuirile, și nu s-au fă
cut nici un fel de reparații 
care să oprească, cel puțin, 
degradarea curentă. Unele 
au ajuns depozite de cere
ale sau legume, după ce se 
investiseră milioane de lei 
în restaurare, cum s-a în
tîmplat cu Palatul de la 
Potlogi".

Aceste nereguli sînt fa
vorizate de faptul că în 
multe cazuri forurile in
vestite cu obligația și pu
terea de a aplica legea 
nu-și fac datoria. Dacă se 
luau elementare măsuri 
pentru pază, la numeroase 
monumente, In special cas
tele, nici nu ar fi fost ne
voie de restaurări. Pînă în 
1950, Castelul Corniș, din 
satul Mînăstirea, era in
tact După ce l-a folosit 
o perioadă de timp, sfatul 
popular l-a lăsat în pără
sire șl a fost pur și sim- 
Îilu devastat de oameni 
ipsiți de răspundere. Re

facerea lui ar însemna 
acum o reconstruire cam 
de 50 la sută. „La fel este 
și situația castelului din 
Urmeniș-Luduș, arată arh. 
Tudor Oteteleșanu, de la 
Direcția monumentelor is
torice. Sfatul popular re
gional dă vreo 700 000 lei 
ca să-l restaureze. O mare 
parte a fondurilor se chel
tuiește însă pentru a înlo
cui sobele de epocă distru
se cu toporul, învelitoarea 
și grinzile planșeelor luate 
de localnici șl folosite ca 
material pentru construc-

goria monumentului, îm
preună cu Ministerul eco
nomiei Forestiere, Consi
liul Superior al Agricul
turii șl sfaturile populare. 
Deși H.C.M.-ul pentru păs
trarea și folosirea monu
mentelor, în care era pre
văzută această acțiune, a 
apărut în 1955, ea a în
ceput să fie realizată abia 
din 1966, și numai în cî- 
teva regiuni.

Pentru toate monumen
tele preluate în scopuri u- 
tilitare de către întreprin
deri și instituții trebuie să 
existe „obligații de folo
sință" încheiate, pe cel 
mult doi ani de zile, între 
beneficiari și sfaturile 
populare, cu avizul de 
principiu al C.S.C.A.S. 
„Obligația" poate fi retra
să în cazul că monumentul 
este folosit contrar carac
terului sau destinației lui 
și este expus ruinei sau 
degradării. Dar numai în 
cîteva regiuni, și numai 
pentru puține monumente, 
există asemenea acte.

Scandalos ni se pare ca
zul castelului de la Sîntă- 
măria-Orlea, folosit în- 
tr-un mod inadmisibil de 
către Trustul Gostat. „Re- 
fuzînd să încheie obligație 
de folosință, Trustul a în
trebuințat castelul fără a 
face măcar cele mai mici 
lucrări de întreținere, ne 
spune arhitectul Otetele- 
șanu. După cum se pre
cizează într-o adresă a 
C.S.C.A.S., din 26 mai 1965, 
Trustul trebuia să dea, în 
acel an, 180 000 lei pentru 
reparații urgente, dar a re
fuzat. Cu această sumă 
puteau fi evitate atunci 
stricăciuni a căror înlătu
rare ar costa astăzi, pro
babil, mai mult de un mi
lion de lei". Era cazul să 
se dea o ripostă usturătoa
re. Dar în loc să se aplice 
legea, în esența ei, s-a în
ceput, de-a lungul a 10 ani 
de zile, un interminabil 
schimb de corespondențe 
între C.S.C.A.S., Consiliul 
Superior al Agriculturii, 
Trustul Gostat și Sfatul 
popular regional. Rezulta
tul : un dosar voluminos de 
hîrțoage care consemnează 
distrugerea castelului.

Nu sînt puține situații de 
acest gen. Normal ar fi 
fost ca vinovatul să fie dat 
în judecată. In cazurile de 
încălcare a legii partea ci
vilă ar trebui s-o consti
tuie sfaturile populare, 
ceea ce acestea n-au făcut 
niciodată. Mai mult, chiar 
ele sînt uneori acelea care 
deteriorează monumentele. 
Am fost informați că sfa
tul popular al comunei 
Gîrcina, raionul Piatra 
Neamț, a dărîmat o parte 
a clădirilor complexului de 
la Almaș, pe care-1 avea în 
grijă. După cum la Sebeș, 
sfatul popular a dărîmat 
poarta de vest a cetății, 
deși D.M.I., avînd șantier 
acolo, atrăsese special a- 
tenția că vrea s-o restau
reze. In asemenea condiții 
ne întrebăm cine urmează 
să impună legea 7

Pe de altă parte, partici- 
panții la ancheta noastră 
au atras atenția și asupra 
altor probleme care în le
gislația actuală rămîn prac
tic nerezolvate. „Există o 
serie de monumente de 
foarte mare valoare, deți
nute de particulari, arată 
cercetătorul științific Con
stantin Bălan, de la Insti
tui de istorie al Academiei. 
Aș aminti de o veche casă 
din Cluj, datată secolul

cestea nu le preiau. Poate 
că ar trebui să cercetăm 
mai atent care dintre a- 
ceste monumente merită să 
fie neapărat păstrate și în 
consecință să le conservăm. 
Chestiunea se impune să 
intre urgent în studiul u- 
nor instituții de specialita
te. Nu o putem lăsa numai 
pe seama administrației lo
cale mai ales că aceste 
monumente nici nu sînt cu
prinse încă în lista ofi
cială".

E necesară o intervenție 
rapidă deoarece, după
cum ne spune arhi
tecta Eugenia Greceanu, 
„monumentele de arhitec
tură populară de la sate 
dispar vertiginos. Din 
ansamblul 
care mai 
zece ani la 
nu se mai 
zent decît 
plare. Și în orașe se pierd 
monumente, sau ansamble 
extrem de valoroase pen-

tot 
de case vechi 
existau acum 

Poiana Sibiului, 
găsesc în pre- 
puține exem-

tru că nu sînt declarate re
zervații".

Este clar că legislația 
pentru protecția monu
mentelor — intrată în vi
goare prin H.C.M.-ul din 
1955 — are imperfecțiuni, 
din care cauză și unele din
tre prevederile ei bune ră
mîn ineficiente. De mult se 
puteau găsi modalități de a 
îmbunătăți prevederile le
gii, așa cum o cere starea 
de fapt. Tărăgănarea a- 
cestei situații scoate la 
iveală o mare doză de 
neglijență, în primul rînd, 
din partea instituțiilor cen
trale, a C.S.C.A., C.S.C.A.S., 
Academiei — neglijență fa
vorizată poate mai ales de 
faptul că răspunderea pen
tru soarta monumentelor nu 
este unitară, ci împărțită în
tre diferite foruri și, prin 
aceasta, diminuată.

La Direcția monumen
telor istorice am aflat că 
s-a întocmit o nouă listă a 
monumentelor istorice, ba
zată pe o mai atentă inven
tariere. Aci apar și propu
neri pentru rezervații de 
arhitectură menite să con
serve în ansamblu centrele 
istorice, specificul valoros 
al orașelor. Se pare însă 
că la stabilirea rezervații
lor — deocamdată foarte 
puține — s-a avut în ve
dere doar Transilvania. Și 
apoi, ce se face pentru păs
trarea ansamblurilor de ar
hitectură populară la sate ?

Firește că e necesar să 
fie grăbită și legiferarea 
noii liste a monumentelor 
istorice care e gata din 
martie 1966. Odată cu a- 
ceasta trebuie revăzut și 
regulamentul de folosire a 
monumentelor pentru a în
lătura lacunele existente și 
mai ales a crea realmente 
posibilități să fie aplicate, 
efectiv și autoritar, sanc
țiunile împotriva celor care 
nu-și îndeplinesc obligațiile 
de ocrotire a vestigiilor de 
cultură.

Teatrul Bulandra 
prezintâ „Comedie 
pe întuneric" de 
Peter Șhaffer în re
gia lui Valeriu Moi- 
sescu. In fotogra
fie : o scenâ cu 
Marius Pepino, Ște
fan Bănică și Ma

riella Petrescu

Foto : I. Miclea

9,15—12,00 Jocurile 
Olimpice de iarnă. 
© Patinaj viteză 
5 000 m. — bărbați 
e Biatlon ștafetă. 
12,45—14,15 Slalom u- 
rlaș — femei. 17,30 
Curs de limba ger
mană (lecția a 3-a). 
17,58 Sumarul zilei. 
18,00 Jocurile Olim
pice de iarnă. Ho
chei : Suedia — Ca
nada. In pauze : 
„Avanpremiera". — 
Publicitate. 19,45 Te
lejurnalul de seară. 
20,00 Film serial : 
Ivanhoe. 20,30 Atlas 
folcloric : „Din Să- 
llște-n Cîmpulung". 

dulce
— e- 
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I Stu- 
„Eroul 

C-tin 
22,00

21,00 „Mult e 
șl frumoasă" 
misiune de 
română. 21,30 
dioul mic : ,
anonim" de 
Paraschivescu. 
Jocurile Olimpice de 
lamă. 
U.R.S.S. 
slovacia.
• Gong 
naiul 
24.00 închiderea emi
siunii.

Hochei : 
- Cfeho- 

In pauze : 
e Telejur-

de noapte.

Ion CIUCHI

■.......... 21,15,________ .... , — , 18,30 ; 21.© împușcături pe portativ : REPUBLICA (completare Mi
racole) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI 
(completare Dațl-ml un calmant) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
a Valetul de pică ; LUCEAFĂRUL (completare Io, Mlrcea 
Voievod) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
© Moartea după cortină ; SALA PALATULUI (seria de bl- 

* ............ ' ‘ Dațl-ml un
Io, Mlrcea

lete 2 285 — orele 19,30), CAPITOL (completare 
calmant) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• Cel șapte samurai : CENTRAL (completare 
Voievod) — 9,30 ; 13 ; 16,30 ; 20.
© Dragoste neîmplinită t CINEMATECA — 10 ;
• Innorare trecătoare : VICTORIA (completare Miracole)
— 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Lordul din Alexanderplatz : LUMINA — 9 — 15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,45.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
• Tom Jones : DOINA 18 ; 20,30.
© Dragostea unei blonde : UNION (completare Orizont 
științific nr. 11/1967) — 14,45 ; 16,30 ; 20,30.
• Filme de animație : UNION — 18,30.
• Salut Kenya — Flpra australiană — Anatolia ospltaUeră— încercări — Fetiță sau băiat — Fereastra: TIMPURI 
NOI — 9 — 21 în continuare.
• Un nabab maghiar : GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, BU- 
ZEȘTI (completare Viața începe la 40 de ani) — 15,301 
18 ; 20,30.

12,30 ; 16,30.

Dacă ar fi să deslușim sîm- 
burele unui sens general or
donator către care converg 
lăuntric, plămădindu-l, ma
joritatea imaginilor și repre
zentărilor poetice cuprinse în 
noua plachetă de versuri „Se- 
minfia lui Laokoon" a lui Ște
fan Aug. Doinaș am spune, 
simplificînd oarecum, că a- 
cesta sintetizează două atitu
dini meditativ-lirice aparent 
opuse, dar în fond comple
mentare, ambele emanînd 
dinfr-o conștiinfă poetică ce 
se rostește cu o gravă luci
ditate.

Vibrează în aceste pagini, 
pe de o parte un spirit în
setat de armonie și perfecți
une, visînd înmiresmate fărî- 
muri solare : „Ah, vreau să 
ard sub bolta acestui cer uto
pic I / Păfrunde-mă cu vîr- 
ful luminii, Capricorn I" (Sud) 
— ce-și confruntă și nutrește 
elanurile și arderile, sevele li
rice la izvoarele, adînc asimi
late, ale culturii, vizibil fasci
nat de arcuirea și splendorile 
mirificului Zenit artistic al ve
chii Elade, atît de fecund în 
perene vestigii, venerînd pes
te milenii, în pofida timpului

Revoluția științifică din ultimele 
decenii a avut o influență profundă 
și asupra nîedicinii. Au crescut po
sibilitățile de diagnostic, de trata
ment și de prevenire a bolilor. Gra
ție antibioticelor și vaccinărilor, 
mortalitatea prin boli transmisibile a 
scăzut considerabil și s-au creat 
condiții pentru eradicarea malariei, 
difteriei, tuberculozei. Se cunosc tot 
mai bine funcțiile no.rmale ale 
corbului, diferitele influențe ale me
diului exterior și modificările pe 
care le determină. Aceste cunoștințe, 
utilizate în educație și în pregătirea 
profesională, contribuie la o mai 
bună adaptare la condițiile de mediu 
fizic și social, la creșterea rezisten
ței față de agenții patogeni care 
produc îmbolnăvirile. Noile mijloace 
de prevenire, diagnostic și tratament 
au contribuit, o dată cu ridicarea 
standardului economic, cultural și a 
nivelului de trai, la scăderea morta
lității generale. în țara noastră, du
rata medie de viață a crescut de la 
42 ani în 1932, la 68 ani după sta
tisticile din 1965.

Totuși, în raport cu numărul mare 
de cadrezi cu echipamentul tehnic de 
care dispune medicina noastră în 
momentul de față rezultatele obți
nute nu pot fi considerate pe de
plin mulțumitoare. Este necesară o 
utilizare mai rațională a acestora, a- 
plicarea de metode de lucru moder
ne, eficiente. Elaborarea și experi
mentarea unor astfel de metode este 
una ' din sarcinile principale ale in
stitutelor de cercetări cu profil me
dical. Prin obiectivele pe care le ur
mărește și prin mijloacele folosite 
peritru atingerea lor, cercetarea me
dicală se învecinează îndeaproape, 
situîndu-se de fapt între științele na
turii și științele sociale.

Cercetările științifice în medicină 
trebuie să contribuie la păstrarea 
sănătății' societății, la creșterea po
tențialului ei biologic și în acest 
sens ele au un caracter predominant 
aplicativ. Preocupați să cunoască 
mai bine bolile și cauzele lor, să le 
prevină și să le vindece, medicii au 
făcut însă și numeroase descoperiri 
fundamentale. Astfel, îngrijind bol
navii cu diabet zaharat ei au*desco- 
perit rolul pancreasului endocrin în 
metabolismul hidraților de carbon, 
au creat condițiile pentru descoperi
rea insulinei și au contribuit la cu
noașterea unor procese esențiale alo 
nutriției.

Orizontul teoretic, superior al unor 
rezultate se datoresfeă uneori și fap
tului că în investigațiile pentru sta
bilirea diagnosticului și în terapeu
tică, se folosesc metode și cunoștințe 
proprii altor științe — fizica, chimia, 
biologia, psihologia, sociologia — în 
care se aplică metode experimentale 
și cercetările au un accentuat ca
racter fundamental. Dar, sub influ
ența acestor metode, mulți cercetători 
din domeniul medicinii își propun 
teme ce contribuie în prea mică mă
sură la creșterea eficienței profila
xiei și terapeuticei, uitînd că meto
dele altor științe sînt numai un mij
loc în rezolvarea problemelor strict 
medicale.

Cred că este unul din motivele 
care au făcut ca mijloace traditio-

nale de diagnostic șl tratament — 
cum sînt interogatoriul, examenul 
clinio, urmărirea evoluției bolilor, in
fluența personală a medicului asupra 
bolnavului — să fie mai puțin folo
site, deși ele nu și-au pierdut ou ni
mic din importanță. Dimpotrivă, ele 
sînt cu atît mai necesare spre a com
pleta investigațiile biochimice și bio
fizice, a ajuta la interpretarea rezul
tatelor și asigura o selecționare ra
țională între mal multe căi de inves
tigație posibile.

O anumită fetișizare a tehnicii de 
laborator, tradusă și prin excesul de 
analize și de experiențe, ignorarea 
sau neglijarea metodelor tradițio
nale în medicină, explică de ce in
stitutele noastre de cercetări ajută 
într-o măsură încă insuficientă la

puncte 
de vedere
soluționarea problemelor actuale ale 
ocrotirii sănătății. Totodată, specia
liștii angrenați în cercetare conlu
crează insuficient cu cadrele de te
ren care asigură, în final, asis
tența medicală. în planurile institu
telor și centrelor de cercetare ale 
Ministerului Sănătății și Prevederi
lor Sociale pe 1966, de pildă, au fost 
înscrise 783 teme, din care au fost 
terminate pînă la finele anului 384. 
Cu toate că unele rezultate sînt valo
roase, totuși multe alte cercetări ră- 
mîn înoă închise în sertare, insufici
ent transpuse în practică. însuși conți
nutul planurilor de cercetări în a- 
ceste institute reflectă slab sarcinile 
permanente ale medicinii care sînt 
și rămîn păstrarea sănătății și vin
decarea bolnavilor. Sub un anumit 
aspect, unitățile medico-sanitare ar 
putea fi comparate cu întreprinderile 
industriale, unde conlucrarea tot mai 
strînsă a specialiștilor din producție 
cu cercetătorii este premisa stabilirii 
temelor pe care și le propun insti
tutele de cercetări. Aceasta asigură 
cunoașterea temeinică a cerințelor pe 
care le ridică producția, înlesnește 
găsirea de mijloace pentru perfecțio
narea ei. De aceea, pentru a crește 
eficiența cercetării științifice în me
dicină, consider că este necesar să se 
stabilească legături funcționale și de 
colaborare între institutele de cer
cetări și instituțiile și cadrele me
dicale oare aplică măsurile profilac
tice și realizează asistența bolnavi
lor, mai ales în instituții de asisten
ță medicală ambulatorie: circum
scripții sanitare, dispensare șl poli
clinici. Pentru a se vedea ce te
ren fecund și ce rol important înde
plinesc acestea în ocrotirea sănătății

• De trei ori București : FEROVIAR — 9
18,30 ; 21, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30
• Cînd tu nu ești ; VOLGA — 10 ; 12 ; 14 ;
© încercuirea : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ;
20,30, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele completarea Io, Mircea Voievod).
8 Marele restaurant : DACIA (completare In căutarea 

mpulul pierdut) — 8 — 15 în continuare ; 17 ; 19 ; 21.
• Robii : GRIVIȚA — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30,

cinema

• O sută unu dalmațlenl: BUCEGI (completare Nălcă șl 
veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, COSMOS (com
pletare Gigantul înaripat) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© Căutațl Idolul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 
20,30, TOMIS — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30 (la ambele 
completarea Miracole), MIORIȚA (completare pași spre 
Brăncușl) _ 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; - “ -.........  ‘
(completare Dațl-ml un calmant) — 9;
18,15 ; 20,30.
• Cine călărește un tigru t UNIREA — 16 ; 18,15 1 20,30,

20,30, FLAMURA
11,15 ; 13,30 I IS |

© Răzbunătorii : FLACĂRA (completare Pe drumul mă
iestriei) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : VITAN (com
pletare Opt minute de vis) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zece negri mititei : POPULAR (completare împlinire) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Escroc fără voie : ARTA (completare Atenție) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; "
• Reîntoarcerea Iul Surcouf : MUNCA — 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Profesorul distrat: MOȘILOR (completare Republica la 
20 de ani) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femele : MELODIA (completare Dați-ml 
un calmant) — 8,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MODERN 
(completare In Intîmplnarea viitorului) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21.
• Jocuri neschimbate : RAHOVA (completare Ostașii pă
durii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Corlgența domnului profesor : PROGRESUL (comple
tare Numai șase secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• O fată fericită t LIRA (completare Sorinei șl soarele) —
15.30 ; 18 ; 20,30.
• Război șl pace (seriile I șl II) : COTROCENI —
• Subteranul : CRINGAȘI (completare Orizont 
nr. 10/1967) — 15,30 ; 17,45 ; 20.
© Loana ; vnTORUL (completare O după-amlază peripeții) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Sindbad marinarul : FERENTARI (completare 
vacanța mare) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pasărea PhOnlx : PACEA — 15,30 ; 18 | 20,30.

20.

14,30 ; 19. 
științific
plină do
A sosit

este suficient să arăt că numai în 
circumscripțiile sanitare și policli
nici sînt efectuate anual pesta 
100 000 000 consultații și tratamente. 
Se constată însă că nivelul științifia 
al acestor consultații lasă adeseori da 
dorit. Or, se impun măsuri de în
dreptare, tocmai aici unde se dă 
bătălia pentru păstrarea și creșterea 
potențialului biologic al poporului 
nostru, unde eficiența poate spori 
înzecit prin aplicarea de metode a- 
decvate.

Cunoașterea mai largă, mai exac
tă a datelor furnizate de aceste uni
tăți va permite să se elaboreze de 
către institutele de cercetări metode 
de lucru care să reducă numărul 
erorilor de diagnostic, al investiga
țiilor de laborator și al internărilor 
în spital care nu sînt necesare — 
ceea ce, firește, va duce la creș
terea nivelului asistenței medicale, 
va reduce timpul de tratament, va 
reda mai repede pe pacienți activi
tății productive.

O dată cu prelungirea duratei 
medii de viață, a crescut în struc
tura societății numărul persoanelor 
în vîrstă (la noi procentul celor tre- 
cuți de 55 ani în ansamblul popu
lației era de 9,2 în anul 1930 și de 
14,9 în 1965, deci o majorare cu 50 
la sută). Este un teren pe care se 
întîlnesc cu o mai mare frecvență 
boli cronice și degenerative (reuma
tism, hipertensiune arterială, atero- 
scleroză, cancer) ce ridică serioase 
probleme de asistență profilactică și 
curativă la soluționarea cărora in
stitutele de cercetări medicale sînt 
solicitate să contribuie mult mai 
substanțial. Cu atît mai mult sînt 
necesare cercetări complexe în a- 
ceastă direcție cu cît, spre deosebire 
de bolile acute microbiene de durată 
scurtă, predominante în trecut, bo
lile cronice și degenerative durează 
luni și ani, iar bolnavilor înșiși le 
revine un rol important în trata
mentul dietetic și medicamentos, în 
adoptarea unui mod de viață cores
punzător. De aceea, atitudinea i 
starea afectivă a bolnavilor fatf .ă 
boală, factor care influențează j Po
luția ei, trebuie să constituie un 
obiectiv de studiu pentru institutele 
de cercetări de specialitate.

Apariția și evoluția bolilor cronice 
și degenerative. în număr tot mai 
mare, prevenirea și tratamentul lor 
ridică în același timp probleme psi
hologice, educative și sociale. Evi
dent, bolnavul cronic nu poate să fie 
desprins de mediul social în care 
trăiește ; în mediul »ocial se găsesc 
factori etiologici, ce trebuie neapă
rat abordați de specialiștii institu
telor de cercetare medicale spre a 
se găsi și mijloacele cele mai po
trivite prin care ei pot să fie împie
dicați să devină nocivi.

Nu este locul să mă opresc mai 
mult asupra raporturilor dintre me
diul social și viața individuală. însă 
trebuie să subliniez faptul, de o co- 
vîrșitoare importantă, că în mediul 
social și în relațiile dintre oameni 
se găsesc numeroase cauze de îm
bolnăvire, fapt care impune noi 
unghiuri de vedere în problema 
educației sanitare, șl face necesară 
completarea Igienei clasice, care se 
ocupă de corpul omului și de medlpl 
fizic în care trăiește, prin studg I 
igienei relațiilor dintre oameni. “

Revoluția științifică șl tehnică a 
schimbat ritmul de viață al oameni
lor din zilele noastre. S-ar impune ca 
institutele de cercetări medicale să 
studieze aceste procese pentru a se 
înlătura efectele lor negative. S-ar 
impune, de asemenea, o serie de îm
bunătățiri și în sistemele de exami
nare medicală a muncitorilor din 
întreprinderile industriale. Uneia 
examene sînt prevăzute de instruc
țiunile aflate în vigoare, dar acestea 
au un caracter mai mult organiza
toric. Nu există o metodologie uni
tară pentru efectuarea lor și dispen- 
sarizarea nu este generală. De aceea, 
consider 
cercetări 
menelor 
problema 
dispensarizarea lor integrală. Pe baza 
acestor cercetări, să se elaboreze o 
metodologie 
științific.

Avînd ca 
soluționarea 
ridicate de practica medicală — de
sigur fără a se subaprecia cercetarea 
fundamentală — institutele de cerce
tări medicale pot să aducă un aport 
considerabil la ridicarea nivelului 
ocrotirii sănătății în patria noastră.

necesar ca institutele de 
să studieze problema exa- 
medicaie în întreprinderi, 
adaptării muncitorilor șl

unitară, fundamentată

obiective de cercetară 
principalelor probleme

mistuitor, exemple ilustre de 
legendară cutezanță umană : 
„...Bătrînul e la fel: un urlet 
mut / îl ține-n umbra-i dea
să ; dintr-o parte / se vede 
barba care i-a crescut / cu fi
rul alb, decolorat de moarte. / 
Copiii sînt mai multi. Și vin 
mereu. / C-an vremurile vechi, 
cînd fiecare / ființă își avea 
destinul său / și frumusețea 
scrisă-n mădulare, / ei urcă 
și-mpiefresc : sălbatic grup / 
în care-nchlpuind prelungi e- 
șarpe, I plîngînd sub daltă, 
fiecare trup / e sugrumat de 
propriul său șarpe”. (Lao
koon),

Se întrevede, pe de altă 
parte, ca cealaltă față a unei 
borne, un spirit reflexiv, des
chis la continua, năvalnica de
venire a lumii, la mișcarea 
materiei — telurică sau side
rală, — avînd un acut senti
ment al timpului pe care, re- 
velînd inedite raporturi prin 
intermediul intuițiilor și repre
zentărilor poetice, încearcă și 
reușește cel mai adesea să-l 
transpună în viziuni de pro
fundă rezonanță lirică : 
„...Dar unde să-fi ferești de-a- 
meninjare / sărutul, visul, bu
clele sprintare / și-ai zîmbe-

tulul palid giuvaier î / Ori
unde le-ai ascunde, Timpul 
vine / tiptil, cu arcul, și chir
cit pe vine / pîndește ca un 
trist braconier", / (O veve
riță). Se întîlnesc parcă în 
unul și același eu poetic 
două temperamente lirice di-

sensuri esențiale ale existen
ței. Celui dinții, versurile sale 
îi datorează mai ales acel 
permanent și remarcabil echi
libru lăuntric, acea eleganță, 
acuratețe și claritate — sem
ne ale unor continue reveniri 
și succesive distilări a sub-

trerupta șl neistovita lucrare a 
„devorantului Cronos", cum 
chiar își intitulează unul din 
ciclurile ce alcătuiesc mate
ria prezentului volum. Tocmai 
această facultate complexă a 
eului poetic mi se pare că 
explică lăuntric specificul uni-

tate estetică („Miercuri*, „Din 
lipsă de dovezi" etc) — prin 
tensiunea lor lirică scutită de 
efuziuni factice, prin concizia, 
rotunjimea și șlefuirea aproa
pe artizanală a expresiei.

Polivalente și sub aspectul 
registrului tematic, infuzate de

ȘTEFAN AUG. DOINAȘ» t

cludentă pentru o asemenea 
tendință, poezia intitulată „Re
nul" : „Escaladăm In goană un 
arbore — sistem / de lungi 
ramificații, Dorind să le mă
soare, / viteza naște monștri. 
Iar cel mai multi se tem / de 
propria lor umbră și se feresc 
de soare. / Am zis că-i vînt, 
dar nu e decît un clarobscur 
/ elan care ne-mpinge mereu, 
pină la pragul / de unde vi
dul apare priveliște și azur. 1 
...Am zis că-i turn în care cîn- 
tînd vom obîrși / destine noi, 
că nimeni nu poate să-I răs
toarne. / Dar uite : timpul În
suși se poticnește, și / —
căzut pe-o rină — renul ne-a- 
runcă jos din coarne". Pentru 
a fi înțelese temeinic, versu
rile poetului necesită un anu
me efort intelectual, ele de- 
gajînd cu fiecare nouă lectură 
inedite sugestii și valenfe li
rice. In această continuă 
regenerare și eflorescentă de 
sensuri recunoaștem unul din 
atributele majore, o condifie 
a veritabilei poezii. Prilej 
pe care multe din pie
sele reunite în noul volum 
ni-l oferă cu prisosință.

„SEMINȚIA LUI LAOKOON
ferite, ce-și pun amprenta fe
lurit asupra expresiei și sub
stanței versurilor : unul sobru, 
năzuind apolinic, spre frumu
seți desăvîrșite, imperisabile 
și vădind ca atare un pronun
țat simț al proporțiilor, al ar
moniei, al perfectelor sime
trii î și un altul, plin de gra
vitate, scrutînd cu luciditate și 
patos reținut străfunduri de 
abise pentru a capta și sugera

stanței poetice — ce caracte
rizează și particularizează în
velișul lor sonor, vestmîntul 
lor expresiv. Celălalt se rele
vă ca o natură solemn iscodi
toare, ca un spirit asaltat de 
întrebări privind rosturi adînci 
ale vieții care, de la altitudi
nea maturității sale artistice, 
percepe și meditează cu spo
rită acuitate și gravitate, în 
plan metaforic, la lenta, neîn-

versului său, clasicitatea și, în 
egală măsură, modernitatea 
liricii lui Ștefan Aug. Doinaș; 
și mai ales acel mecanism 
subtil prin care versurile sale 
se purifică de orice secreții și 
adieri livrești, impresionîn- 
du-ne — exceptînd unele rare 
cazuri, cînd lasă să se între
vadă o anume forțată crispa
re, ori un substrat parabolic 
— anecdotic de scăzută cali-

cîte o undă discretă de me
lancolie, iar alteori de umor, 
versurile lui Ștefan Aug. Doi
naș sînt rezultatul unui proces 
adine de esențializare a emo
țiilor lirice, de cristalizare a 
unor forme poetice, cîtuși de 
puțin convenționale. Imaginile 
uneori se abstractizează, fără 
însă a anihila ci, dimpotrivă, 
servind și consolidînd un sens 
general metaforic, lată, con Adrian ANGHELESCU
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Lucrările unor comisii
permanente ale M.A.N

Sprijin deplin luptei/
eroice a poporului

viața internațională
bsess

In zilele de 13 și 14 februarie 
1968, la Palatul Marii Adunări Na
ționale, au avut loc ședințe comu
ne de lucru ale comisiei adminis
trative și ale comisiei juridice, 
prezidate de prof. univ. Traian 
Ionașcu, președintele comisiei. ju
ridice.

Comisiile au examinat și discutat 
proiectul de lege pentru modifi
carea unor articole din Constituție 
și proiectul de lege privind orga
nizarea administrativă a teritoriu
lui Republicii Socialiste România, 
prezentate în fața comisiilor de

către Constantin Stătescu, secre
tarul Consiliului de Stat. De ase
menea, comisiile au studiat și dez
bătut proiectul de lege privind a- 
sigurarea conducerii locale de stat 
în unitățile administrativ-teritori- 
ale, pînă la alegerea consiliilor 
populare. Membrii comisiilor au 
primit apoi explicațiile cerute. în 
urma dezbaterilor ce au avut loc 
au fost întocmite și adoptate ra
poartele asupra proiectelor de legi 
care urmează a fi prezentate Marii 
Adunări Naționale.

vietnamez
Mitingul cetățenilor orașului lași

moscova Conferință

consacrată semicentenarului AL P. C. L
ROMA 14. — Corespondentul 

gerpres, N. Puicea, transmite i In ca
drul Plenarei Comitetului Central și 
Comisiei Centrale de Control ale 
Partidului Comunist Italian, oare și-a 
început lucrările la 13 februarie, 
Gian Carlo Pajetta, membru al Di
recțiunii P.C.I., a prezentat raportul 
„Acțiunea unitară pentru dezvoltarea 
democrației". Vorbitorul a subliniat 
pericolul pe care îl prezintă politica 
americană în Vietnam și și-a expri
mat satisfacția în legătură cu succe
sele militare ale forțelor patriotice alo 
poporului vietnamez în lupta de eli
berare. Poporul italian, ca și forțele 
păcii din întreaga lume — a spus el 
— și-au exprimat solidaritatea cu a» 
ceastă luptă.

în continuare Pajetta a vorbit des
pre situația dificilă existentă în mo
mentul de față în Sicilia, pe care dis
trugerile provocate de cutremure au 
agravat-o și mai mult. El a arătat că 
măsurile adoptate pînă acum nu sînt 
suficiente.

în ce priveșto relațiile celorlalte 
partide cu P.C.I., Pajetta a spus i 
„Dialogul cu comuniștii nu presupu
ne o „identitate de vederi", dar el 
trebuie să excludă discriminările în 
toate forurile unde trebuie să dom
nească democrația i In parlament, în 
organizațiile locale, în organizațiile do 
masă, în noile instituții democratice"»

ale U.R.S.S.forțelor armateNumeroși cetățeni ai orașului 
Iași au luat parte miercuri după- 
amiază la Casa de cultură a tine
retului la un miting consacrat soli
darității cu lupta eroicului popor 
vietnamez. Au participat, de aseme
nea, studenți vietnamezi care învață 
în centrul universitar Iași.

Mitingul a fost deschis de acad. 
Iuliu Nițulescu, membru 
tetului național pentru 
păcii.

Luînd cuvîntul, Vlad 
vicepreședinte al Sfatului popular 
orășenesc Iași, a amintit faptul că 
de mai bine de două săptămîni, 
Vietnamul de sud trăiește sub sem
nul luptelor de mare amploare de
clanșate pe întregul teritoriu de 
către forțele patriotice împotriva 
agresorilor imperialiști. în timp ce 
războiul purtat de imperialiștii a- 
mericani în Vietnam stîrnește pro
testul tot mai vehement al po
poarelor, lupta dreaptă a poporului 
vietnamez se bucură de sprijinul 
întregii omeniri progresiste, a spus

al Comi- 
apărarea

Stănescu,

(Agerpres)

vremea

Olimpiada albă
@ Campionii zilei: echipa Norvegiei» Belousova-

Timpul probabil pentru 16, 
17 și 18 februarie. In țară : Vre
me relativ umedă, cu cerul tem
porar noros. Vor cădea precipi
tații locale în nordul și vestul 
țării. Vînt slab, pînă la potrivit. 
Temperaturile minime în nordul

țarii vor fi cuprinse între mi
nus 8 și minus 3 grade, iar în 
sud între minus 2 și plus 3 gra
de, iar maximele între minus 2 
șl plus 4 grade în nordul țării 
șl între plus 1 și plus 7 grade 
în sud. Ceață locală. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu 
cerul temporar noros. Vînt în 
general slab. Temperatura în 
creștere ușoară la început, apoi 
staționară. Ceață dimineața și 
seara.

SPORT

GRENOBLE (corespondentă specială). 
— Ne apropiem de încheierea mari
lor întreceri, dar interesul publicului și 
bineînțeles dîrzenia, uneori dramatis
mul disputelor se menfin la „tempera
turi înalte". Referitor la succesul de 
public, gazdele franceze se arată foarte 
satisfăcute de numărul celor care au 
ur»t*’!t direct, la fața locului (nu prin 
inter»;'_ dftil micilor ecrane) probele din
primele opt zile ale J.O. Cifra oficială 
anunțată : peste 411 000 spectatori.

Ieri un pasionat duel l-a furnizat proba 
de patinaj viteză 500 m — băr
bați. La ora începerii primelor star
turi, în tribunele care înconjoară marele 
ți modernul „Cerc de gheată" din par
cul „Paul Mistral’ își luaseră locul 
foarte numeroși spectatori. Candidați la 
medalii se anunfau Keller (R.F.G.). care 
recent stabilise un nou record mondial cu 
39,2 sec., Grișin (U.R.S.S.), fost campion 
mondial și olimpic, Gray (S.U.A.). Anti
cipările s-au adeverit doar în parte, 
pentru că în mod surprinzător, Grișin a 
fost întrecut nu numai de Keller, indis
cutabil în mare formă, ci și de norve
gianul Thomasson și de americanul Mc. 
Dermott, aflați acum doar pe lista out- 
sider-ilor. Timpul realizat de noul cam
pion olimpic, vest-germanul Keller, 
este de 40,3 sec. Thomassen și Mc Der
mott au realizat același timp (40,5 sec.), 
ambii primind medalii de argint, iar 
Grișin (clasat pe locul patru) 40,6 sec.

O victorie strălucită la patinaj artiș
ti sportivilor sovietici. Despărțite doar 

țiv. 3 zecimi de punct, după exercifiile 
impuse, perechea Ludmila Belousova — 
Oleg Protopopov, de patru ori cam
pioană europeană, de trei ori cam
pioană mondială și campioană olimpică 
la Innsbruck (o carte de vizită impre
sionantă I) ți tînărul cuplu Tatiana Juk- 
Sesterneva — Alexandr Gorelik se a- 
nunjau candidatele cele mai autorizate 
la medalia de aur la Grenoble. Succesul 
faimoasei perechi Belousova — Pro
topopov a fost însă indiscutabil ; pro
gramul de „libere" a întrunit sufragiile 
tuturor. Pentru confinuful tehnic arbitrii 
au acordat de 6 ori nota 5,9 și de 3 
ori 5,8 ; iar pentru impresia artistică de 
8 ori 5,9 și doar un 5,8. Medalia de 
argint a revenit celeilalte perechi sovie
tice, Juk-Sesferneva — Gorelik.

Pe pîrtiiie fondiștilor de la Aufrans, 
atît de prietenoase și favorabile nordi
cilor, au fost adevărafi stăpîni schiorii 
norvegieni Martinssen, Paal Tyldum, 
Groenningcn și Ellefsaeter. Ștafeta 
de 4 x 10 km le-a revenit cu un avans 
apreciabil (aproape două minute), față 
de a doua clasată, echipa Suediei 
(Halversson, Andersson, Larsson, Roe-

Protopopov (URSS) și vest-germanul Keller

O Ultimele derbiuri la
lund). Echipa Finlandei, cuprinzînd pa 
Oikarainen, Taipale, Laurila și pe bine
cunoscutul Maentiranta, a intrat în po
sesia medaliei de bronz.

In urma victoriei puțin sperate a ca
nadienilor asupra hocheiștilor ceho
slovaci (scor 3—2), — singurii neînvinși 
în grupa A și deci cu șansele intacte în 
lupta pentru medalia olimpică de aur 
sînt sportivii sovietici. Rămîne de vă
zut cum se vor încheia meciurile lor de 
astăzi și de sîmbătă seara cu echipa 
Cehoslovaciei și respectiv formația Ca
nadei, adică tocmai cu celelalte proba
bile medaliate olimpice. Cînd discutăm 
însă de medalii, nu-s de omis nici șan
sele suedezilor, căci ei n-au pierdut de
cît un meci, la fel ca echipele Canadei 
și Cehoslovaciei. Astăzi Canada joacă 
cu Suedia. Înaintea ultimelor două me
ciuri ce le mai au de susfinut fiecare 
dintre formațiile menționate mai sus, 
ordinea în clasament este următoarea : 
1. U.R.S.S. (5 5 0 0 39—5 10 p) ; 2. Ca
nada (5 4 0 1 25—10 8 p) ; 3. Ceho
slovacia (5 4 0 1 26—11 8 p) ; 4. Sue
dia (5 4 0 1 21—13 8 p). Clasamentul 
grupei B are un lider autoritar : lugo-

hochei pe gheață
slavia care, practic, nu poate pierde 
poziția. In meciul de aseară cu Norvegia, 
hocheiștii noștri au pierdut cu 4—3.

în legătură cu hotărîrea juriului de 
arbitri al concursului de săniuțe, de a 
descalifica pe cele trei concurente din 
R. D. Germană, motivînd că ele ar fi 
încălcat unul din punctele regulamen
tului, delegația R. D. Germane la Jocu
rile Olimpice de la Grenoble a înain
tat o contestație în care respinge acu
zațiile juriului de arbitri și cere ca a- 
ceasfă problemă să fie arlusă în fața 
Comitetului olimpic internațional.

Numărul mare de înscriși (102) pentru 
slalomul special a determinat progra
marea unei manșe, să-i zicem prelimi
nare. Dreptul de a se alinia la startul 
de mîine l-au obținut doar 51 de con- 
curenfi. Printre ei sînt unii din marii 
favoriți, Jean Claude Killy, elvețianul 
Giovanoli, americanu] Heuga, austria
cul Schranz. Pe aceeași listă a finalișfi- 
lor este și schiorul nostru Dan Cristea. 
între absenți sînt totuși și schiori din 
plutonul fruntaș al slalomiștilor, italienii 
Mussner și Piazzalunga, spre exemplu.

Patinatorul austriac Wolfgang 
Schwarz conduce în clasament după 
exercițiile impuse, anunțîndu-se un 
veritabil pretendent la medalia de aur. 
îl urmează americanul Wood (la 14 
puncte) și francezul Patrick Pera (la 16 
puncte). Campionul european de la 
Vaesteras, austriacul Emmerich Danzer, 
are poziția a patra, la peste 30 de 
puncte în urma liderului.

La Alpe-d’Huez continuă antrena
mentele echipajelor de bob 4 persoa
ne. Timpul zilei l-au înregistrat boberii 
italieni, cu o performanță care constituie 
un nou record al pîrtiei : 1’08’*59/100.

vorbitorul. Poporul român prețu
iește din adîncul inimii lupta 
bravului popor vietnamez. Cetă
țenii orașului Iași, alături de în
tregul popor, condamnînd în mod 
categoric războiul dus de imperia
liștii americani în Vietnam, cer 
cu fermitate ca S.U.A. să pună 
capăt agresiunii în Vietnam, să în
ceteze bombardamentele . asupra
R. D. Vietnam — stat socialist, 
independent și suveran — să-și 
retragă trupele sale și ale sateliți
lor săi din Vietnamul de sud, să 
fie recunoscut Frontul Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud, 
singurul reprezentant autentic al 
populației sud-vietnameze.

A luat apoi cuvîntul Ho Tu Truc, 
secretar al ambasadei R. D. Viet
nam la București, care a spus 
printre altele: Acest miting de 
solidaritate cu lupta poporului viet
namez împotriva agresorilor ame
ricani are loc într-un moment în 
care lupta poporului vietnamez 
pentru apărarea ființei sale națio
nale, a independenței și libertății, 
a căpătat o deosebită amploare 
repurtînd mari victorii. Populația 
sud-vletnameză participă masiv la 
ofensiva generalizată. în prezent, 
se desfășoară atacuri violente la 
Saigon și în principalele orașe din 
Vietnamul de sud. Aceste victorii, 
care provoacă neliniște la Washing
ton, reflectă elocvent forța și po
sibilitățile organizatorice și mili
tare ale Frontului Național de Eli
berare din Vietnamul de sud. în 
Vietnamul de nord, deși guvernul
S. U.A. intensifică războiul de dis
trugere, bombardînd zi și noapte 
zone cu populație densă, poporul 
nostru, sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, lu
crează și luptă, obținînd succese 
mari pe toate fronturile. Toate a- 
cestea dovedesc încăodată că po
porul vietnamez — din nord și 
sud — este ferm hotărît să ducă 
lupta pînă la capăt, pînă la victoria 
finală. Numai atunci cînd S.U.A. 
vor înceta necondiționat bombar
damentele și orice alte acte de 
război contra R. D. Vietnam, vor 
putea începe convorbiri. Poporul 
vietnamez dorește o pace dreaptă, 
dorește respectarea dreptului său 
inalienabil de a hotărî singur asu
pra destinelor sale. în încheiere, 
vorbitorul .a. mulțumit călduros, 
partidului, guvernului și poporului 
român pentru sprijinul moral, ma
terial, politic și diplomatic pe care 
îl acordă poporului vietnamez.

Participanții la miting au adoptat 
o moțiune de solidaritate cu lupta 
eroică a poporului vietnamez, de 
protest împotriva agresiunii impe
rialismului american și a acoliților 
săi

MOSCOVA 14 (Agerpres). — La 
Moscova s-a deschis miercuri o 
conferință militară științifică con
sacrată semicentenarului forțelor 
armate ale Uniunii Sovietice. La 
lucrările conferinței participă ofi
țeri superiori sovietici, oameni de 
știință, precum și delegații militare 
din Bulgaria, Cehoslovacia, R.P.D. 
Coreeană, Cuba, R. D. Germană, 
Iugoslavia, Mongolia, Polonia, Un-

garia, R. D. Vietnam. Din Româ
nia participă o delegație condusă 
de general-maior Popa Constantin.

După cuvîntul de deschidere ros
tit de mareșalul Greciko, raportul 
consacrat împlinirii a 50 de ani de 
existență a forțelor armate a fost 
prezentat de mareșalul Matvei 
Zaharov, șeful statului major gene
ral al forțelor armate sovietice.

CALCUTTA

Manifestații de protest împotriva înlăturării
v ■■

pe pămîntul Vietnamului.
(Agerpres)

fostului guvern al Bengalului de vest
O stare de tensiune continuă să 

domnească în statul indian Bengalul 
de vest în urma demiterii, în luna 
noiembrie anul trecut,, printr-un or
din al autorităților centrale, a guver
nului legal care reprezenta majori
tatea parlamentară a frontului forțe
lor de stînga.

Marți a avut loc la Calcutta o de
monstrație inițiată de organizațiile 
de femei. Participantele la demon
strație au rupt cordoanele poliției și 
s-au îndreptat spre clădirea guver
namentală unde au protestat împo
triva actului arbitrar al autorităților 
centrale. în aceeași zi au avut loc

ciocniri între forțele poliției și stu
denți care, postîndu-se în fața clădi
rii parlamentului, scandau lozinci de 
protest împotriva demiterii guvernu
lui legal. Au fost arestate aproxima
tiv 1 900 de persoane.

Alt incident s-a produs în parla
mentul local. Guvernatorul statului 
Bengalul de vest, Dharma Vira, a 
fost împiedicat miercuri de către 
deputății partidelor de opoziție să 
deschidă noua sesiune parlamentară. 
De asemenea, deputății din opoziție 
au baricadat intrarea principală, 
împiedicînd pe membrii guvernului 
să intre în parlament

MOMENTUL RAȚWNH
(Urmare din pag. I)

mlxt al șe- 
S.U.A., ge- 
declarat, în

ziarul britanic „Daily Telegraph", tn 
care se spune : „Dacă perspectiva 
unei înfrîngeri americane sau a unui 
război fără sfîrșit se pune ca ur
mare a succeselor vietnamezilor, 
S.U.A. fac să se contureze din nou 
pe fundal problema armelor nu
cleare". în ziarul „Le Monde", Jac
ques Isnard scrie că, prin declara
țiile lor, militarii americani respec
tivi urmăresc „nu numai să obiș
nuiască opinia publică cu teza lor1*, 
dar și „să se servească de amenin
țarea nucleară ca de o armă psiho
logică". In acest fel, unii comenta
tori de presă văd în această campa
nie a cercurilor militariste o reedi
tare a politicii de presiuni șl șaptaj 
atomic, la care S.U.A. nu au consim
țit pînă acum să renunțe, în pofida 
caracterului anacronic al unei atari 
politici. Ceea ce reclamă din partea 
popoarelor eforturi și mal energice 
în lupta pentru înfăptuirea de mă
suri eficiente, care să ducă la inter
zicerea armelor nucleare, distrugerea 
stocurilor, dezarmarea nucleară —• 
calea radicală de lichidare a primej
diei războiului termonuclear.

In ce privește poporul vietnamez, 
el a dovedit cu prisosință, prin în
delungata sa luptă eroică de rezis
tentă împotriva agresiunii, că nici 
un fel de amenințări nu-1 pot inti
mida și abate de la hotărîrea de a-și 
apăra libertatea, ființa națională, 
dreptul de a-șl hotărî de sine stătă
tor destinele. De acest lucru încep 
să-și dea seama chiar și multi dintre 
aceia care pînă acum se legănau în 
iluzii. Fapt este că in Statele Unite 
înseși se lărgesc și accentuează cu
rentele de opinie care consideră că 
nu intensificarea agresiunii este dru
mul de urmat, că aceasta nu făgă
duiește nimic bun Americii, că sin
gură calea păcii poate duce la ieși
rea din impas. Aceasta înseamnă în
cetarea bombardamentelor, curma
rea agresiunii, retragerea trupelor 
lntervenționiste — așa cum cer 
oamenii iubitori de pace.

Din sursa oficiale s-au succedat 
o serie de dezmințiri. Purtătorul de 
cuvînt al Casei Albe a tăgăduit că 
șefii de stat major sau vreo altă 
autoritate militară au formulat ce
rerea amintită. Departamentul A- 
părării a anunțat că misiunea ex- 
perților plecați în Vietnam nu este 
legată de „vreun sistem nuclear".

Dar aceste declarații nu au avut 
darul să oprească valul de critici, 
întrucît — scrie săptămînalul londo
nez „Sunday Times" — „în oiuda dez
mințirilor oficiale, problema a fost 
cel puțin ridicată Ia Washington". 
Reluînd tema, într-o emisiune tele
vizată, senatorul McCarthy s-a pro
nunțat din nou cu toată hotărîrea 
împotriva unei eventuale folosiri a 
armelor nucleare în Vietnam. Tot
odată. unii expert! americani care 
nu resping în principiu ideea utili
zării armelor nucleare, ca, de pildă, 
atomistul Ralph Lapp, consultant al 
Washingtonului, aduc argumente de 
ordin militar pentru a demonstra că 
folosirea în situația din Vietnam a 
armelor nucleare este neindicată și 
nu ar aduce decît prejudicii.

Reacția . de îngrijorare și de iri
tare pe care însăși ridicarea acestei 
probleme a trezit-o chiar în rîndu- 
rile aliațllor S.U.A. și-a găsit o ex
presie concludentă în declarațiile 
televizate făcute duminică de pre
mierul englez în S.U.A. „Folosirea 
armelor nucleare tactice în Vietnam 
— a spus el — ar fi curată nebu
nie și ar avea rezultate catastrofale 
pentru poziția Americii".

Intr-adevăr, conștiința popoarelor 
nu poate admite un act de natură să 
atragă consecințe imprevizibile pen
tru soarta păcii generale, încărcînd 
pe autorii lor de o gravă răspundere 
în fata istoriei.

Dacă rațiuni de ordin militar și 
politic dezaprobă, chiar din punctul 
de vedere al cercurilor conducătoare 
americane, o intenție atît de irațio
nală, ce explică atunci ieșirile 
„uliilor" ? Este semnificativ în 
ceastă privință un comentariu

președintele Comitetului 
filor de stat major din 
neralul Earl Wheeler, a 
cursul unei depoziții secrete în fața 
Comisiei senatoriale a forțelor ar
mate, că „trebuie să se folosească 
orice fel de arme, inclusiv arme nu
cleare, dacă obiectivul este suficient 
de important ca, de pildă, menți
nerea prezenței americane la baza 
Khe Sanh". Iar Wayne Hays, mem
bru în Comisia pentru afaceri ex
terne a Camerei Reprezentanților 
din S.U.A., la o conferință de presă 
la Miinchen, a declarat: „Eu nu aș 
exclude folosirea armelor nucleare 
tactice, dacă acest lucru ar deveni 
absolut necesar. Decît să suferim o 
____ „ __ , ‘ i am 
da dovadă de cea mai mare absur
ditate dacă nu am folosi aceste 
arme".

Acestea și alte asemenea declarații 
iresponsabile au produs, în chip fi
resc, o profundă îngrijorare în opinia 
publică americană și internațională. 
Chiar și numai faptul că această pro
blemă a fost vînturată, că în cabi
netele militare este luată în consi
derare măcar și ca o perspectivă, 
trezește pretutindeni o profundă in
dignare.

în S.U.A. ea a dat naștere unei 
aprinse controverse, care s-a născut 
în momentul în care senatorul Eu
gene McCarthy, candidat posibil al 
partidului democrat în alegerile pre
zidențiale, a insinuat, într-o cuvîn- 
tare rostită la Boston, că comandanți 
militari ar fi și adresat președintelui 
cererea care, aprobată, ar da posi
bilitatea recurgerii la arme nucleare 
tactice în Vietnam. După această de
clarație, președintele comisiei sena
toriale de politică externă, Fulbright, 
a solicitat Departamentului de Stat 
lămuriri speciale, cu atît mai mult 
— a spus el — cu cît există infor
mația că specialiști în domeniul a- 
cestor arme ar fi plecat în Vietnamul 
de sud.

i absolut necesar. De cit sa șuieri: 
înfrîngere catastrofală, cred că 
rlo dnxrndS df» PPa mai mart* flh
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A. CĂLINESCU Fond de

nisajul expoziției de 
populară românească,

a- 
din

„Criteriul tineretului" în 
organizarea F. R. Box 
și A. S. Loto-Pronosport
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EXTRAGEREA a Il-a
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Premieră 
pugilistică

Carnet

La sfîrșitul săptămîni! vii
toare va avea loc în Capi
tală prima ediție a unei noi 
și atractive competiții de box 
rezervată pugiliștilor sub 21 
de ani. întrecerea, denumită 
„Criteriul Tineretului", 
organizată de federația 
mână de specialitate în cola
borare cu A.S. Loto-Prono- 
sport. „Criteriul" presupune 
trei gale — două preliminare, 
în zilele de 24 șl 25 februarie, 
și gala finală (27 februarie) 
în cadrul căreia vor fi de
semnați cîștigătorii celor 11 
categorii de greutate. F.R.B. a 
invitat la aceste gale tineri 
boxeri din toată țara, elemen
te mai puțin cunoscute, însă 
nu lipsite de talent.

Cu ocazia unei conferințe 
de presă, organizatorii au a- 
nunțat că unii din cei mai va
loroși boxeri ce se vor re
marca în cadrul „Criteriului 
Tineretului" vor fi incluși în 
lotul reprezentativ al Româ
niei ce participă la „Cupa 
Europei".

Selecționata feminină de volei a 
Japoniei, aflată în turneu prin 
Europa, urmează să sosească în 

țara noastră pentru a susține cîteva 
meciuri cu formații românești din 
campionatul divizionar. Primele par
tide ale voleibalistelor japoneze se 
vor disputa în sala sporturilor din 
Constanța în zilele de 20 și 21 fe
bruarie.

Duminică 18 februarie echipele fe
minine și masculine din cam
pionatele republicane își vor 

relua activitatea oficială. Programul 
meciurilor masculine este următorul: 
Dinamo—Viitorul Bacău, Petrolul— 
I.C.F., Alumina Oradea—Steaua, Ra
pid—Minerul Baia Mare, Farul— 
Tractorul. Întrucît echipa Politehni
ca Galați întreprinde un turneu în 
Franța, meciul acesteia cu Celuloza 
Brăila a fost amînat.,

în campionatul feminin (etapa a 
VIII-a a turului) vor avea loc parti
dele : Medicina București—Drapelul 
roșu Sibiu, C.P.B.—Universitatea 
Cluj, Universitatea Craiova—Rapid, 
Farul—Penicilina,

străzile Havanei 
se însuflețesc abia spre 
seară, orașul se tre
zește însă din prime
le ore ale dimineții. In în
treprinderi, în birouri, în 
școli, dar, mai ales, în îm
prejurimile orașului, în 
așa-numitul Plan-cordon 
al Havanei, zeci de mii de 
oameni își 
munca lor de 
într-una din 
trecute am 
plecarea a peste 700 de 
tineri spre plantațiile de 
trestie de zahăr. Devenind 
maceteri pentru cîteva 
săptămîni, ei își continuă 
studiile seara, în școli de 
campanie, conform planu
lui La escuela al campo 
(Școala pe ogoare).

în aceeași zi, în portul 
pescăresc al Havanei a a- 
runcat pentru prima oară 
ancora vasul Isla de la Ju- 
ventud, construit în șantie
rele navale din Bilbao. A- 
vînd o lungime de 70 de 
metri și o putere de 2 200 
C.P., Isla de la Juventud e 
cea mai mare navă a flotei 
pescărești din Cuba.

Nu pot încheia acest pa
ragraf fără a aminti de o 
întîlnire întîmplătoare. 
Plimbîndu-mă pe strada ce 
șerpuiește de-a lungul por
tului comercial al Hava
nei, privirile 
trase de un 
ne-platformă 
probabil, 
trestiei de 
piindu-mă, am putut citi : 
„Made in Romania — 
Uzina mecanică Turnu 
Severin". Un me"aj al Du
nării românești către 
insula prietenă din Marea 
Caraibilor.

E seară. Crainicul dc 
la radio numără mai de
parte orele și minutele, 
soarele s-a scufundat sub 
pînza cu mii de nuanțe a 
Golfului Mexic și o adiere 
plăcută îmi permite să o- 
presc climatizorul. (Știrile

din ziarele cubaneze refe
ritoare la valul de frig a- 
bătut asupra Europei, par 
aici incredibile !). E ora la 
care se deschid expozițiile 
și cînd deasupra intensei 
circulații de pe Avenida 23 
se aprind și se sting imagi
nile luminoase reprezen- 
tînd o carte, o paletă de 
pictură, două măști, pro
filul unei balerine, tot a- 
tîtea invitații la serile cul
turale ale I-Iavanei.

în prima jumătate a lu
nii ianuarie, au avut loc 
cîteva manifestări cultu- 
ral-artistice de un 
interes.
se 
ziția Del Tercer Mundo.

Printre 
numără și

acestea, 
expo-

(A treia lume). Nu știu 
dacă termenul „expoziție" 
exprimă exact ceea ce re
prezintă, de fapt, această 
manifestare. Compozitorul 
italian Luigi Nono îmi de
clara într-o discuție că 
expoziția i-a sugerat idei 
pentru ceea ce numește un 
„spectacol total". într-ade- 
văr, expoziția nu se adre
sează în primul rînd ra
țiunii, nu folosește date și 
cifre concludente pentru 
situația țărilor menținute 
de marile monopoluri 
străine într-o stare 
înapoiere economică 
culturală, ci încearcă, 
ales, să impresioneze 
zitatorul, să provoace în el 
o reacție afectivă. Astfel,

expoziției e domi-fațada
nată de scena izgonirii din 
rai, desprinsă din faimoasa 
pictură a Capelei Sixtine. 
O muzică sugerînd jungla, 
acompaniază imaginile : în 
două cuști separate doar 
de un grilaj, doi lei (ade- 
vărați) sînt opuși unei că
prioare , pe cîteva ecrane 
se succed tablouri din jun
glă (cîteva din ele datorate 
Iui Rousseau Vameșul), i- 
magini reprezentînd cuce
rirea colonială și fragmente 
din filmul „Tarzan" cari
caturizat prin trucaje de 
proiecție etc. Imense pa
nouri fotografice cu ima
gini con trapuse după meto
da colajelor sugerează o-

tori cubanezi își trage seva 
și din .alt țărm al Atlan
ticului — Africa. Sînt 
multe căutări, o imensă 
curiozitate, o sete aproape 
senzuală — de a redesco
peri lumea, a o interpre
ta în chip original. Te
mele politice, pictura 
protestatară, antirăzboini
că uzează de simboluri, 
uneori fantastice sau 
grotești, amintind de Goya. 
De fapt, doar cîteva sute 
de pași ne despart de mu
zeul Napoleonico, unde 
Goya e prezent prin ci
clul „Dezastrele războiu
lui".

O seară de autentică e- 
moție a oferit Baletul Na-

artă
____ _________ , la 

galeria Centro de Arte. 
Vizitînd galeria, publicul 
havanez a luat pentru pri
ma oară contact cu talen
tul și sensibilitatea crea
torilor noștri populari, a 
admirat furcile de tors și 
căucele de lemn, scoarțele 
oltenești și maramele ar- 
geșene, iile moldovenești 
șl dopurile maramure
șene. Expoziția ne-a emo
ționat nu numai pe noi, 
românii aflați la Havana. 
Referindu-se la universa
litatea lui Brâncuși, sculp
torul Tomas Olivo, direc
tor în Consiliul Național 
al Culturii, a remarcat po-

fensiva economică 
turală la care sînt 
statele în curs de 
tare. Un sector al 
ției e închinat luptei po
porului vietnamez împo
triva cotropitorilor ameri
cani.

Acest spectacol de ima
gini și sunet se desfășoară 
peste drum de o altă ex
poziție dedicată artei mo
derne. De la Rene Porto- 
carrero, unul din repre
zentanții de frunte ai 
picturii cubaneze, pînă la 
tinerii care bat la poarta 
consacrării, galeria de artă 
cuprinde toate culorile 
naturii tropicale și, chiar, 
poate cîteva în plus, pen
tru că fantezia multor pic-

țional din Cuba, însuflețit 
de inepuizabila artistă care 
e Alicia Alonso. De o mare 
grație și subtilitate în 
dansul clasic, marea ba
lerină a reușit să creeze 
în „Carmen" — versiune 
coregrafică a operei de 
Bizet — un personaj com
plex, explorînd cu o rară 
siguranță o gamă întinsă 
de la spiritualitatea pură 
la temperamentul brutal 
dezlănțuit. „O. extraor
dinară „Carmen cubaneză" 
— au afirmat cîțiva spec
tatori, obișnuiți cu alte în
truchipări, nordice, lipsite 
de forța solară a Aliciei 
Alonso.

în acest bogat peisaj 
cultural se înscrie și ver-

tențialul de valori moder
ne al străvechii arte 
populare din țara noastră. 
Printre vizitatori am în- 
tîlnit pe Jean Baptiste de 
Week, directorul centru
lui regional UNESCO, cu 
sediul la Havana. Elvețian 
de origine, dl. 
mi-a vorbit 
tare despre 
țea costumelor 
descoperind 
cu vestimentația munteni
lor din țara sa. Cu volu
bilitate și cu emoție, Mario 
Alessandro Paulucci, am
basadorul Italiei în Cuba, 
a subliniat bunul gust și 
sensibilitatea cromatică a 
creatorilor populari, bucu- 
rîndu-se că are prilejul să

as- 
i-a 

stîrnlt mal de mult inte
resul datorită literaturii și. 
mai ales, poeziei sale.

Expozițiile se închid aici 
abia la 10 sau la 11 seara, 
iar teatrele, cam pe la 
miezul nopții. E ora Ia 
care în cabarete încep 
aȘa-numitele shows, spec
tacole uneori fastuoase, 
alteori mai simple, dar în
totdeauna impresionante, 
mai ales prin frumusețea 
melodiilor și prin vioiciu
nea inegalabilă a dansuri
lor. într-una din ultimelo 
seri l-am ascultat, nu la 
un cabaret, ci la un concert 
de muzică populară, pe Jo- 
seito Fernandez, autorul 
„Guantanamerei", cînte- 
cul cu destin ciudat. Com
pus în 1929, cîntecul lui 
Joseito și-a cucerit faima 
mondială abia în 
trecut.

E tîrziu... E ora la 
Europa începe să se 
zească. Aici, însă, i 
cer de basm 
pentru că i 
alizeelor purifică în fie
care seară atmosfera 
pînă aproape de stele. Sus, 
la etajul 25 al hotelului 
„Habana Libre" e un mia 
bar cu pereți de sticlă. 
Orașul se scaldă într-o 
mare de lumină, ca și cum 
n-ar vrea să adoarmă nici
odată. Și poate că nici nu 
doarme. Dacă n-ar fi or
chestra, care ritmează ceva 
în surdină, s-ar auzi, pro
babil, uruitul macaralelor 
în port și duduitul cuptoa
relor de la întreprinderea 
siderurgică din marginea 
orașului. Spre răsărit, 
acolo unde luminile se ră
resc, țîșnește o flacără: 
rafinăria de petrol din 
Guanabacoa. O flacără 
care nu so stinge niciodată. 
Havana își pregătește 
ziua de mîine.

cunoască și sub 
pect România,

acest 
care

anul

care 
i tre- 
e un 

i oriental 
aspiratorul
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CONFERINȚA DE LA NEW DELHI Activitatea

«roase cereri pentru delegației române

în Anglia

Comunicat al MAE. ai Cehoslovaciei COREEA DE SUD
 —

NEW DELHI 14 — 
Trimisul special Ager
pres Ion Puținelu 
transmite :

In ședința plenară de 
miercuri a conferinței 
Națiunilor Unite pen
tru comerț și dezvol
tare, au luat cuvîn- 
tul 12 vorbitori, în ma
joritate reprezentanți 
ai țărilor în curs de 
dezvoltare din Africa 
și America Latină.

Șeful delegației boli- 
viene, Reinhardo Ca
prini Enrico, a cerut 
eliminarea cauzelor 
care generează fluctua
țiile prețurilor pe pia
ța materiilor prime.

Ministrul de finanțe 
al Republicii Mali, 
Louis Negre, a subliniat 
că problemele dezvol
tării nu pot fi soluțio
nate fără ca toți cei in
teresați să participe la 
aceste dezbateri. Este 
regretabil, a spus el, că

unor țări cum sînt R.P. 
Chineză, R.P.D. Coreea
nă și R. D. Vietnam nu 
li se permite să parti
cipe la U.N.C.T.A.D. 
Louis Negre s-a referit 
apoi la 
mente, 
după 
mijloc de presiune și 
intimidări din partea 
unor țări occidentale 
dezvoltate. El a propus 
ca acest ajutor să fie 
dirijat printr-o agen
ție internațională afla
tă sub auspiciile O.N.U.

Ministrul de externe 
al Senegalului, Dvudou 
Thiam, a declarat că 
participanții 
rință trebuie 
toată atenția 
formulate în 
la Alger, pe____  .
lificat-o drept „o decla
rație a dreptului la dez
voltare".

Mohamad 
ministrul

ajutorul în ali- 
care a devenit, 
părerea sa, un

la confe- 
să acorde 
cerințelor 
Carta de 

care a ca-

AU Daar, 
industriei ji

comerțului al Somaliei, 
s-a referit în mod deo
sebit la necesitatea sta
bilizării prețurilor la 
materiile prime pe pia
ța mondială, precum și 
la extinderea cooperă
rii între țările în curs 
de dezvoltare.

Referindu-se la legă
tura indisolubilă dintre 
dezvoltare și pace, șe
ful delegației Cambod
giei, Nong Kimny, a 
condamnat agresiunea 
S.U.A. în Vietnam. 
Trebuie relevat, a 
spus Kimny, faptul că 
o cincime din populația 
lumii nu este repre
zentată la conferința 
noastră : mă refer la 
R.P. Chineză, care de 
la începutul existenței 
sale, s-a dezvoltat prin 
mijloace proprii, fără 
ajutor străin, ducînd o 
politică a dezvoltării 
care poate fi invidiată 
de mulți.

LONDRA 14 — Corespondentul 
Agerpres L. Rodescu transmite : 
Delegația română condusă de Petre 
Lupu, președintele Comitetului de 
Stat pentru Problemele de Organi
zare și Salarizare, 
Anglia la invitația 
tame, a vizitat 
Urwick O.R.R. and 
care — dispunînd 
400 de specialiști — acordă con
sultații întreprinderilor sau in
stituțiilor, în probleme de condu
cere, Centrul de pregătire și per
fecționare a cadrelor de conducere 
de la Slough, aparținînd aceleiași 
firme — unde au luat cunoștință 
de metodele de predare și organi
zare a cursurilor și aplicațiilor 
practice, precum și Institutul de 
studii în domeniul conducerii din 
cadrul Politehnicii din Londra.

Miercuri după-amiază, Petre 
Lupu a avut o întrevedere cu Rey
mond Gunter, ministrul muncii al 
Marii Britanii.

cu privire la funcționarea 
reprezentanțelor comer
ciale înființate în conformi
tate cu acordul cehosiova- 
co-vest-german

tinde contactele economice reci
proce și de a le așeza pe baze du
rabile, pentru îmbunătățirea rela
țiilor dintre cele două țări".

„Existența ce
lor două state

li
IERUSALIM 14 (Agerpres). — în- 

tr-o declarație făcută la Ierusalim, 
premierul israelian, Levi Eshkol, a 
afirmat că Iordania este vinovată 
pentru repetatele incidente care au 
avut loc în ultimul timp de-a lungul 
rîului Iordan. După cum relatează 
agenția France Presss, Eshkol a sub
liniat în legătură cu aceasta că, „deși 
Israelul dorește să evite o vărsare 
de sînge, nu poate accepta o situa
ție în care forțele iordaniene pot 
deschide oricînd focul".

★
AMMAN. — După cum 

agenția U.P.I., un purtător 
vînt oficial iordanian a
drept nefondate acuzațiile Israelului 
adresate Iordaniei în legătură cu inci
dentele armate de-a lungul rîiilui 
Iordan, arătînd că premierul Eshkol 
a denaturat realitatea. Purtătorul 
de cuvînt a subliniat hotărîrea Ior
daniei de a „atrage atenția Consiliu
lui de Securitate asupra amenințării 
deschise,, lansate de premierul Eshkol 
împotriva Iordaniei, astfel îneît Con
siliul să facă față răspunderii sale 
în ceea ce privește menținerea păcii 
în regiunea Orientului Apropiat".

relatează 
de, cu- 
calificat

SCRISORI ADRESATE

DE SECURITATE
NEW YORK 14 (Agerpres). — Am

basadorul Cambodgiei la O.N.U., 
Huot Sambath, a adresat Consiliului 
de Securitate două scrisori în legă
tură cu violarea spațiului aerian șl 
a teritoriului țării sale de către a- 
vioane și trupe americane și sud- 
vietnameze. în scrisori se arată că, la 
18 ianuarie, detașamente ale forțelor 
armate americano—sud-vietnameze 
au pătruns pe teritoriul Cambodgiei 
mai mult de 200 de metri, deschizînd 
focul asupra unui post militar. Trei 
militari cambodgieni au fost uciși, iar 
unul rănit.

Se menționează, de asemenea, că 
în incursiunile recente asupra teri
toriului Cambodgiei, trupele ameri
cane și sud-vietnameze au capturat 
și „au deportat cu forța" 25 de să
teni pe care i-au eliberat mai tîrziu.

Guvernul Cambodgiei, se arată în 
scrisori, protestează împotriva aces
tor acțiuni și cere ca guvernele 
S.U.A. și Vietnamului de sud să le 
pună capăt fără întîrziere.

® Dislocarea de trupe ale S.U.A.
• Prelungirea serviciului militar
• Crește numărul dezertorilor

care se află în 
guvernului bri- 
sediul firmei

Partners L.T.D. 
de aproximativ 
- acordă 

întreprinderilor sau

PRAGA 14. — Corespondentul 
Agerpres, E. Ionescu, transmite: 
La Praga a fost dat publicității un 
comunicat al Ministerului Afaceri
lor Externe al R. S. Cehoslovace 
în care se anunță că la 15 februa
rie își încep activitatea reprezen
tanțele comerciale înființate în 
conformitate cu acordul încheiat 
recent între Republica Socialistă 
Cehoslovacă și Republica Federală 
a Germaniei.

în comunicatul dat publicității 
se subliniază că reprezentanțele 
sînt menite să sprijine și să con
tribuie la dezvoltarea relațiilor e- 
conomice reciproce dintre cele 
două țări. „înființarea lor cores
punde dorinței părților de a ex-

ogermane 
realitate poli- 
tied"
„Noi considerăm existența 

celor două state germane drept 
o realitate politică a Europei", 
a declarat secretarul general al 
Partidului Social-Democrat din 
Finlanda, Errkki Raatikainen, în
tr-un interviu acordat televiziunii 
din R. D. Germană. Totodată, el 
s-a pronunțat pentru crearea 
unei zone denuclearizate în nor
dul Europei, așa cum a propus 
președintele Finlandei, Kekkonen.

• La Panmunjon a avut loc la 14 
februarie o ședință a Comisiei mi
litare de armistițiu din Coreea, 
în cadrul ședinței, partea coreeană 
a protestat împotriva acțiunilor 
S.U.A., care „în urma incidentului 
cu nava spion „Pueblo", au dislo
cat în Coreea de sud și în Marea 
Japoniei importante contingente 
de trupe.

• Un avion american de tip 
„Phantom" s-a prăbușit deasupra 
unui sat din apropierea bazei mili
tare americane Uunsan din Coreea

de sud, provocînd moartea a trei 
locuitori și rănirea altora.

• Guvernul Coreei de sud a apro
bat prelungirea cu șase luni a servi
ciului militar în cadrul forțelor ma
ritime militare și aeriene, infanteriei 
și trupelor de uscat.

Pe de altă parte, în provincia 
Cholla din Coreea de sud, peste 1 700 
de soldați și ofițeri au dezertat din. 
armata regimului de la Seul. Un 
grup de tineri recruți au refuzat să 
servească în rîndurile „mercenarilor" 
sud-coreeni care participă la inter
venția și acțiunile agresive din Viet
namul de sud. (Agenția A.C.T.C.)

AGENȚIILE DE PRESĂ
TRANSMIT:

imagini ale luptelor din Vietnamul de sud : Un mortier al forțelor patriotice în acțiune (stînga). La f 
tari americani se adăpostesc în spatele unui vehicul. Motivul t tirul unităților F.N.E. (dreapta)

VIETNAM

Comandamentul Frontului Național 
de Eliberare din regiunea sud-vietna- 
meză Nam Bo, care cuprinde opt pro
vincii situate la vest și sud-vest de 
Saigon, a dat publicității un comuni
cat privind succesele forțelor pa
triotice din această zonă începînd 
de la 30 ianuarie, ziua declanșării 
ofensivei generale. Comunicatul — 
transmis de agenția V.N.A. — preci
zează că unitățile Frontului Național 
de Eliberare controlează capitalele 
provinciilor Vinh Long, Tra Vinh, 
Soc Trang, Bac Lieu, precum și o 
parte din capitalele provinciilor Ca 
Mau și Rach Gia. Pe de altă parte 
comunicatul arată că forțele populare 
de eliberare au ocupat 33 de subsec- 
toare și capitale de district. Șoselele 
naționale nț. 4, 7 și 40, precum și 
artera de circulație care leagă Vinh 
Long de Sa Deo sînt controlate de 
unități patriotice, astfel că diverse 
sectoare, subsectoare și poziții ocu
pate încă de inamic, rămîn izolate. 
Cartierele generale ale celui de-al pa
trulea corp de armată ale regimente
lor saigoneze al 14-lea și al 16-lea, 
precum și numeroase alte sectoare 
militare, primării, reședințe ale guver
natorilor de provincie, posturi de po-

HANOIUL SUPUS UNUI

ÎN PREGĂTIRE

0 importantă 
explorare 
oceanografică

Partidul Comunist Brazilian 
a adresat poporului un apel 
semnat de secretarul general al parti
dului, Luis Carlos Prestes, chemînd 
la formarea unui „front larg al stîngii 
democratice", astfel ca în Brazilia „să 
se creeze condiții pentru formarea 
unui guvern democratic legal", cît 
mai repede cu putință.

mid, președintele Camerei de Comerț 
a Mongoliei. Misiunea va duce trata
tive în vederea dezvoltării comerțu
lui mongolo-japonez în acest an și va 
prospecta posibilitățile de stabilire a 
unor contacte comerciale directe 
firme particulare japoneze.

CU

fi
la 

Salonic 
demisiile

Un grup de profesori de 
lologle și matematică de 
Universitatea din 
șl-au prezentat 
în semn de protest împotriva conce
dierii colegilor lor și a îngrădirii li
bertăților și drepturilor lor de către 
regimul de la Atena. Studențimea din 
Salonic s-a solidarizat cu profesorii. 
Poliția din Salonic și Atena a operat 
arestări în rîndurile studenților.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant, care a sosit la Paris ve
nind din Londra, a făcut o vizită 
miercuri dimineață la sediul Repre
zentanței generale a R. D. Vietnam 
din capitala Franței, unde a avut o 
întrevedere cu reprezentantul general, 
Mai Van Bo. După-amiază, U Thant 
a avut, la palatul Elysăe, o întreve
dere cu președintele Franței, de 
Gaulle. „Ei au discutat situația din 
Vietnam în contextul recentelor vizite 
ale secretarului general în diverse ca
pitale", se spune într-un comunicat 
al centrului de informații al O.N.U. 
din Paris.

Reputatul savant elvețian 
profesorul Jacques Piccard pre
gătește o nouă explorare cu 
mult mai importantă decît cele 
anterioare. Este vorba de stu
dierea vieții submarine a Gulf 
Stream-ului, unul dintre curen- 
ții marini cei mai puțin cunos- 
cuți.

Constructorii batiscafulul șl 
mesoscafului supraveghează ac
tualmente la Monthey (Elveția) 
faza finală a construcției nou
lui submarin experimental: me- 
soscaful „PX-15". Submersibilul 
este prevăzut cu 29 de ferăs- 
truici și 70 de proiectoare. El va 
naviga timp de șase săptămîni 
— începînd din luna iunie — la 
adîncimi variind între 100—700 
metri și va parcurge aproxima
tiv 2 500 kilometri, luînd foto
grafii și completîndu-șl obser
vațiile cu ajutorul unor mici a- 
parate de televiziune fixate In 
exterior.

„PX-15" cîntărește 130 de tone 
șl este prevăzut cu patru mo
toare exterioare de cîte 25 CP. 
în afara materialului tehnic șl 
științific de care dispune, expe
diția — care va număra șase 
persoane, inclusiv profesorul 
Piccard — va fi aprovizionată 
cu alimente sub formă deshi
dratată. Rămășițele mîncării vor 
fi măcinate, tratate chimic și in
troduse în saci care vor fi sigi
lați și depozitați în termosuri 
uriașe umplute cu apă caldă.

Experiența profesorului Pic
card deschide noi perspective 

cercetare a ocea-

Ambasadorul extraordinar 
șl plenipotențiar al Republi
cii Socialiste Romania la Da
masc, . Vasile iPogăceanu, a fost pri
mit, Ia 13 februarie 1968, în audiență 
de prezentare de președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii Ara
be Siriene, dr. Youssef Zeayyen. Cu 
acest prilej, a avut loc o convorbire 
cordială, prietenească.

O misiune de bunăvoință 
din R. P. Mongolă a sosit la 
Tokio. Ea este condusă de D. Năd-

PEKIN 14 (Agerpres). — După cum. 
anunță agenția China Nouă, forțele 
apărării antiaeriene ale Armatei Popu
lare Chineze de Eliberare au doborît 
miercuri, în spațiul aerian al R. P. 
Chineze, deasupra insulei Hainan, un 
avioh militar al S.U.A. și au avariat un 
ăl doilea avion agresor.

După cum anunță agenția Associated 
Press, un purtător de cuvînt al Pen
tagonului a recunoscut că cele două 
avioane americane au pătruns în spa
țiul aerian al R. P. Chineze, în dreptul 
insulei Hainan. El a susținut că avi
oanele s-au „rătăcit" datorită unor 
„dificultăți de navigație".

AERIAN

activității de 
nografilor.

Geneva, 14

în capitala Tanza
niei, Dar-es-Sala- 
am, s-a desfășurat 
recent un festival 
al tineretului la 
care au 
peste 5
persoane. In foto
grafie : defilarea 

participanților

februarie
H. LIMAN

NOU ATAC
HANOI 14. — Corespondentul A- 

gerpres, A. Ionescu, transmite: 
Miercuri, aviația americană a în
treprins un nou bombardament a- 
supra capitalei R. D. Vietnam. A- 
părarea antiaeriană a doborît 
deasupra Hanoiului trei avioane 
ale S.U.A. In aceeași zi deasupra 
R. D. Vietnam au mai fast doborî- 
te alte trei avioane americane.

★
Prin acest atac aerian, S.U.A. au 

comis un nou act din care rezultă ho
tărîrea de a continua și intensifica 
intervenția lor în Vietnam. Cererii le
gitime a opiniei publice mondiale de

a se pune capăt necondiționat bom
bardamentelor și celorlalte acte de 
război împotriva R. D. Vietnam — 
ceea ce ar deschide, așa cum a sub
liniat recent ministrul de externe al 
R. D. Vietnam, posibilități pentru 
convorbiri asupra oricăror probleme 
ridicate de cele două părți — ad
ministrația S.U.A. i-a răspuns printr-o 
nouă acțiune de forță și această ac
țiune a fost comisă în ajunul unui 
gest atît de semnificativ ca acela al 
punerii în libertate a trei piloți ame
ricani capturați în timp ce atacau 
populația civilă.

||||||;
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De, la sfîrșitul lipsit de glorie al 
;ce ani, 
a unei 
străină 

n-a stârnit, chiar de la apariția sa, 
atîtea înfruntări și proteste ca actua
lul proiect al unui bloc militar în re
giunea Golfului Persic.

Ideea constituirii blocului a fost 
dată la iveală la mijlocul lunii tre
cute, scurtă vreme după ce Anglia 
și-a anunțat hotărîrea de a-și retrage 
pînă în 1971 bazele aflate la est de 
Suez. La 20 ianuarie, patru zile nu
mai după ce premierul H. Wilson fă
cea cunoscut în Camera Comunelor 
planul său de economii, Eugene Ros- 
tow, subsecretar de stat al S.U.A., de
clara la „Vocea Americii" că „în 
scopul umplerii vidului din zona Gol
fului Persic va fi creată o nouă osatură 
a sistemului de securitate cu partici
parea unor țări din această regiune. De
clarațiile sale constituiau o operație de 
sondaj, un balon de încercare lansat în 
direcția țărilor vizate, o invitație ca 
aceste țări să-și facă cunoscută, în
tr-un timp cît mai scurt, poziția. Răs
punsul n-a întîrziat, într-adevăr, să 
vină, dar țările vizate, departe de a 
îmbrățișa ideea unui asemenea pact, 
au lăsat să înțeleagă că el ar fi în 
vădită contradicție cu aspirațiile de 
pace și securitate ale popoarelor din 
zona respectivă. „Pakistanul nu proiec
tează un asemenea pas" — a decla
rat, în aceeași zi, reprezentantul Mi
nisterului Afacerilor Externe pakis
tanez. Turcia nu este interesată în
tr-un pact al Golfului Persic — a 
precizat, la 28 ianuarie, premierul 
Suleiman Demirel. Sintetizînd po
ziția țărilor incluse în proiectul ame
rican, față de ideea pactului, „La 
Tribune des Nations" scrie : „Se pare 
că acest proiect s-a născut 
fiind respins peste tot, 
Kuweit".

Ce urmăresc inițiatorii 
litar în Golful Persic ?

„Acest plan al S.U.A. 
exemplu, ziarul turc „Akșam'

e H pactului de la Bage
i- | nici un proiect de 
.. ■ noi coaliții aflată

I
I

natonior ae provincie, posturi de po- ra 
liție, clădiri ale serviciilor administra- H 
tive americane au fost, de asemenea, ■

I
0

ocupate de F.N.E. „Zeci de mii de 
ofițeri și soldați ai armatei marione
tă au trecut de partea forțelor patrio
tice", arată comunicatul.

(Agerpres)

O rormajie de muzica populară a Ansamblului „Ciocîrlia 
turneu în Austria. In cadrul unei seri culturale românești care 
Linz, formația a susținut un concert care s-a bucurat de un frumos succes. “ 
Ea a fost invitată apoi de studioul local de radio pentru imprimări. For- B 

mafia a concertat și la Clubul presei din Viena (fotografia de mai sus) |

mort, 
inclusiv In

blocului mi-

— scrie, de 
i“ — are

drept scop să împuște dintr-un foc 
mai mulți Iepuri: unul ar fi reîn
vierea pactului de la Bagdad care a 
eșuat în urma răsturnării lui Nuri 
Said și a ieșirii din acest pact a Ira
kului; al doilea, este crearea unui 
nou pact regional mai larg în locul 
C.E.N.T.O., care dispare treptat. Și, 
ceea ce este cel mai important, S.U.A. 
vor să pună bazele creării unui pact 
musulman general cu participarea țări
lor arabe și nearabe, să asigure în acest 
fel o forță jandarmerească ieftină"

ani acest petec de pămînt, situat în
tre golf și deșert, a devenit o adevă
rată Meccă a petrolului: extracția, 
care a început în 1962, a ajuns în 
1967 la aproximativ 15 milioane tone, 
urmînd ca peste cîțiva ani să crească 
pînă la 60 milioane tone anual. Cercu
rile monopoliste se tem însă că prin 
retragerea trupelor engleze, pozițiile 
monopolurilor ar putea fi zdrunci
nate simțitor, iar profiturile lor de 
miliarde amenințate. Declarația en
glezilor că vor pleca din Golful Per-

ninsula Arabică, euprinzînd teritorii 
altădată complet izolate de restul lu
mii. Adenul și emiratele vecine, care 
ani de zile a fost teatrul unor lupte 
sîngeroase, au pășit pe calea dezvol
tării independente; la sfîrșitul anu
lui trecut pe cuprinsul lor a fost 
?reclamată Republica Populară a 

emenului de Sud. în Oman, patrio- 
ții continuă lupta începută în urmă 
cu zece ani. Săptămînile trecute de
tașamente ale armatei de eliberare au 
aruncat în aer cea mai mare parte a

UN PACT NĂSCUT MORT
pentru apărarea intereselor capitalu
lui american în Orientul Apropiat.

într-adevăr unele din cele mai mari 
monopoluri din S.U.A. ocupă poziții 
deosebite în această zonă unde se 
află 70 la sută din rezervele de pe
trol ale lumii capitaliste. Cea mai 
mare companie petrolieră din lume, 
ARAMCO, extrage de aici anual peste 
125 milioane tone petrol, realizînd 
uriașe profituri. Ea a devenit un a- 
devărat stat în stat în Arabia Saudită 
unde posedă o flotă proprie, unități 
de aviație, un centru de televiziune, 
întreține o poliție secretă. Alte com
panii americane dețin poziții cheie 
în emiratele și șeicatele din regiunea 
Golfului Persic: Bahrein, Coasta Pi
raților, Mascat și Oman, a oăror im
portanță a crescut considerabil pen
tru monopolurile respective, ca ur
mare a descoperirii unor noi resurse 
petroliere. Cazul micului emirat Abu 
Dhabi, de pe Coasta Piraților, este 
concludent în decurs de numai cîțiva

sic — apreciază agenția „Associated 
Press" — poate deveni un semnal 
pentru mișcări ce ar determina nesi
guranță (pentru monopoluri, firește).

Aceeași neliniște a început să se 
manifeste și în rîndul șeicilor de pe 
coasta Golfului Persic. La numai cîteva 
zile după anunțarea hotărîrii Londrei, 
șeicul Zaid din Abu Dhabi, susținqt 
de alți șeici ar fi făcut guvernatorului 
englez, potrivit agenției France Presse, 
următoarea ofertă: „Mențineți-vă
trupele din Golful Persic și noi ne 
vom asuma cheltuielile de întreținere 
reprezentând circa 25 milioane de lire 
sterline pe an“. „Șeicul Issa al-Khali- 
fah din Bahrein — arată revista fran
ceză „L’Express" — s-a precipitat, la 
rîndul său, către bogatul Feisal pentru 
a-și asigura protecția Arabiei Saudite".

De cine se tem monopolurile și 
suporterii lor din regiune ? Răspun
sul nu e greu de dat. In ultimul dece
niu mișcarea de eliberare națională a 
luat un avînt tot mai puternic în Pe-

conductei de petrol din orașul NazwL 
în Bahrein — scrie revista „L’Ex
press" — șeicul este amenințat din 
interior de o mișcare la fel de activă 
ca aceea din Arabia de sud și care 
a dus la obținerea independenței. S-au 
semnalat acțiuni ale muncitorilor pe
troliști din Qatar, Abu Dhabi și din 
alte regiuni unde domnește puterea 
monopolurilor. Această mișcare largă 
și diversă constituie o expresie vie a 
dorinței populației din Peninsula Ara
bică de a pune capăt unei situații in
tolerabile, de a obține independența, 
de a se bucura, în sfîrșit, de dreptul 
de a dispune singură de soarta sa ; ea 
este îndreptată atît împotriva domina
ției coloniale, a capitalului străin care 
jefuiește bogățiile teritoriilor respec
tive, cît și a emirilor și șeicilor locali, 
uneltele lor docile.

Acumulînd bogății fabuloase de pe 
urma redevențelor petroliere, condu
cători locali duc o viață de lux și ri
sipă, menținând masele populare în-

tr-o adîncă mizerie și Înapoiere. Ei se 
opun cu înverșunare oricăror schim
bări în orînduielile feudale și prefeu- 
dale din teritoriile pe care le contro
lează. Practicarea sclavajului mai este 
și astăzi Intîlnită în diverse puncte 
ale acestei zone. Șeicul din Abu Dhabi 
s-a arătat dispus să cheltuiască zeci 
de milioane ae lire pentru întreține
rea unor trupe străine, în timp ce 
8 000 de beduini, care formează 
populația teritoriului, rătăceso de-a 
lungul coastei hrănindu-se cu pește 
uscat șl orez, fără ca cineva să ma
nifeste cel mai mio interes față de 
soarta lor: ei încă nu au noțiunea 
școlii, a științei de carte și nici nu 
știu ce este asistența sanitară. A de
venit proverbial fostul șeic din Abu 
Dhabi, unul dintre cei mai bogați oa
meni din lume, căruia propunîndu-i-se 
să construiască un spital a răspuns : 
„Cine sînt eu ca să zădărnicesc vo
ința providenței față de fiecare din 
frații mei ?“ Succesorul său nu numai 
că îi continuă practicile, dar încearcă 
să se asigure împotriva unor surprize 
neplăcute, legîndu-și și mai strâns 
soarta de cea a baionetelor străine.

Tentativa de a înjgheba un bloc 
în regiunea Golfului Persic vine în 
întâmpinarea celor mai retrograde e- 
lemente din regiune și sfidează voința 
popoarelor de aici de a păși pe calea 
libertății și a folosi marile bogății de 
care dispun teritoriile lor în interesul 
propriu. Sub pretextul „menținerii 
ordinii", Washingtonul dorește să 
utilizeze forțele armate ale statelor 
viitorului pact pentru perpetuarea ac
tualelor stări de lucruri, pentru men
ținerea regimurilor retrograde și co
rupte care lasă mină liberă monopolu
rilor americane în exploatarea pe
trolului. „Scopul creării pactului — 
arată ziarul „Akșam" — este acela 
de a apăra interesele imperialiste în 
zona Golfului Persic. Este o atitudine 
de-a dreptul nesănătoasă și inaccep
tabilă".

Nicolae N. LUPU
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