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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, a 
primit marți, 19 martie 1968, pe 
ambasadorul extraordinar și ple

nipotențiar al Republicii Socialist» 
Cehoslovace la București, dr. Cest- 
mlr Cisar, în legătură cu plecarea 
sa definitivă din țara noastră.

Primirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, tovărășească.
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© Necesitatea adîn- 
cirii și finalizării stu
diilor de organizare 
științifică a produc
ției și a muncii

Să se acționeze cu energie, competență 
și spirit organizatoric pentru

RECUPERAREA RĂMlNERII IN URMA 
A LUCRĂRILOR AGRICOLE DE PRIMĂVARĂ

Sîntem în plin sezon de lucrări agricole. în mod normal, pînă la această dată trebuiau însămînțate cea mai mare parte din culturile din prima epocă. De asemenea, trebuiau executate o serie de lucrări în legumicultura, în pomicultură și viticultură. Care este însă situația ? în unele județe, ca urmare a pregătirilor făcute din timp, a bunei organizări a muncii, a hărniciei și spiritului întreprinzător al țărănimii cooperatiste și lucrătorilor din întreprinderile de stat și S.M.T.-uri, aceste lucrări sînt avansate. Cooperativele agricole din județul Arad, de exemplu, au însămînțat întreaga suprafață prevăzută a fi cultivată cu orzoaică și 65 la sută din cea destinată culturii mazării. Suprafețe însemnate au fost însămînțate și în județele Constanța, Dolj, Teleorman, Timiș. Numeroase cooperative agricole și ferme de stat din aceste județe, ca și din altele, au și terminat semănatul culturilor din epoca I, au executat lucrările de întreținere a semănăturilor de toamnă, precum și lucrările de sezon în legumicultura și în plantațiile de vii și pomi, au amenajat terenul în vederea irigării.Cu toate acestea, în general, pe țară situația lucrărilor agricole de primăvară este nesatisfăcătoare. Pînă la mijlocul lunii martie nu se însămînțaseră decît 55 560 ha față de 239 000 ha la aceeași dată a anului trecut, adică de 4 ori mai puțin. Rămîneri serioase în urmă la semănat sînt îndeosebi la mazăre, sfeclă de zahăr, plante furajere, ca și în desfășurarea lucrărilor în legumicultura, pomicultură și viticultură, în pregătirea terenurilor în vederea irigării. Care este cauza acestei situații ? Unii specialiști și conducători de unități agricole invocă timpul neprielnic. Dar o analiză atentă și obiectivă demonstrează că nu se poate pune vina exclusiv pe timp, că dacă pregătirile în vederea acestor lucrări erau încheiate la termen, dacă se acționa cu mai multă energie, mobilizîndu-se la lucru toate forțele și mijloacele existente, rezultatele ar fi fost mult mai bune chiar și in locurile unde vremea a devenit mai tîrziu prielnică lucrărilor agricole. Ovăzul de pildă, se știe că se poate pune în pămînt chiar pe zăpadă. Orzul la fel. Iată dar, culturi asupra cărora frigul nu avea nici o influență. Adevărul este că întîrzierea lucră- rilor agricole se datorește în mare măsură defecțiunilor manifestate în activitatea de organizare a campaniei agricole la Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole, la organele agricole județene, care n-au acționat cu hotărîre și operativitate pentru rezolvarea tuturor problemelor legate de buna desfășurare a lucrărilor.Acum trebuie depuse toate eforturile pentru recuperarea rămînerii în urmă la muncile agricole. Și lucrul acesta trebuie făcut într-un timp record pentru că, pe lîngă lucrările restante sînt o multitudine de alte munci agricole cărora le-a venit timpul, așa încît, practic, acum nu mai poate fi vorba de o diferențiere pe epoci și etape. Se impune, așadar, un surplus de energie și spirit organizatoric, o mobilizare largă a tuturor forțelor, de la organele centrale și pînă la ultima brigadă și echipă din fiecare unitate agricolă. Bizuindu-se pe hărnicia și spiritul de inițiativă al țărănimii noastre cooperatiste, al tuturor lucrătorilor din agricultură, organele de specialitate, organele și organizațiile de partid, conducerile cooperativelor agricole, S.M.T.-urilor și întreprinderilor agricole de stat trebuie să aibă ca preocupare de prim ordin desfășurarea exemplară a lucrărilor agricole, asigurarea succesului ei — condiție esențială a obținerii de recolte mari.Trebuie luate de urgență toate măsurile pentru rezolvarea exemplară a tuturor problemelor care condiționează succesul campaniei agricole de primăvară și care n-au fost încă soluționate. Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție trebuie să acționeze cu maximum de operativitate pentru ca în toate județele să se asigure întreaga cantitate de sămînță necesară pentru toate culturile. în mod special trebuie să
(Continuare în pag. a IlI-a)

IN ZIARUL DE AZI
O MEDICINA MODERNĂ NU ANULEAZĂ 
VALOAREA EXPERIENȚEI MILENARE 
• CALITATEA ACTIVITĂȚII CULTU
RALE ÎN RÎNDUL TINERETULUI ® „A- 
PARATUL MATEMATIC AL CALCULA
TOARELOR", UN IMPORTANT TEREN 
DE AFIRMARE A ȘTIINȚEI ROMANEȘTI

Culoarea cenușie trebuie 
înlăturată cu desăvîrșire 
din paleta 
muzicii noastre ușoare

particl-
(Continuare în pag. a IV-a)

învingători cu creația

trebui» 
de 3—4

compozitorl vîrstnicl șl ti- o largă inspirație melodică, de succese remarcabile, care multor au avut de foarte

Elly ROMAN
artist emerit

al muzicii

Vedere a fabricii de bere din Bacău

Comentariile asupra festivalului da muzică ușoară de la Brașov nu s-au stins încă și, sub imboldul acestui eveniment, să căutăm, fără a ne lăsa amețiți de succesele de public pe care le-a înregistrat prin impozanta prezență a artiștilor străini — să detectăm care sînt problemele creației noastre de muzică ușoară ca apoi să ne facem un plan de bătaie bine stabilit, demn de înaltul țel pe care ni-1 propunem : saltul artistic absolut necesar în vederea cuceririi unor poziții superioare, în etapele următoare.Avem neri de cu state se întind pe parcursul mai decenii și care multe ori prilejul, în decursul ultimilor 40 de ani. să se ia „la trîntă" cu creația străină. Tot de atîtea ori muzica noastră ușoară ne-a dovedit că poate fi competitivă, iar compozitorii noștri că pot ieși din confruntările directe mondială.Totuși, stadiul actualnoastre ușoare ne pune în fața unor probleme pe care trebuie să le soluționăm cu orice chip. Trecerea de la o muzică de multe ori superficial veselă și gălăgioasă, la melodii de o mare tensiune sufletească, în care să consemnăm bogăția de sentimente pe care cetățeanul de astăzi al patriei noastre le trăiește din plin, ar fi primul deziderat de împlinit. Să fim înțeleși. Printr-o muzică interiorizată nu înțelegem de loc etalarea unor melodii pretențioase, neinspirate, construite de dragul unor armonii f complicate.. ca, aș.tf.ej să arătăm > — dragă doamne — cit de savanțî știtn să fim I Nu 1 Nici nu propunem ca muzica cu adevărat veselă, optimistă, muzica de dans, să devină „rara avis". Susținem însă cu tărie că trebuie, în sfîrșit, să completăm paleta inspirației noastre cu acea melodie caldă, sinceră, care să poată vehicula idei și sentimente, neglijate cu mult prea mare ușurință, pînă azi. de către noi.

Dar oare numai noi compozitorii sîntem vinovați de această lipsă ? Nu cred ! Am colaborat cu aproape toți autorii de texte și dincolo de reușite realizate cu unii talentați colaboratori, trebuie să constatăm, cu părere de rău, că mai ales ei, sînt de vină de carențele despre care vorbeam. Din două, una : ori compozitorii le-au solicitat colaborarea in vederea prezenței cir mai multor texte cu idei majore artistice și ei nu au răspuns îndeajuns acestor solicitări; ori nu au fost solicitați șl au acceptat să „pună vorbe goale" pe prima melodioară prezentată lor, din motive de prietenie sau dintr-o gentilețe rău înțeleasă. în ambele cazuri vina lor e evidentă.Renunțarea la un bagaj limitat d» pseudo-idei, de fraze și rime stereo- tipe, practicate cu încăpățînare de unii autori ar fi ajutat la lichidarea unor nefericite rămîneri în urmă, greu de înțeles, dar mai ales de suportat ale muzicii noastre ușoare.Dar, oare interpreții noștri de muzică ușoară nu au contribuit perso
nal cu nimic la Bărăcia performantelor artistice din actualul festival 7 Dacă sîntem sinceri, nu-l putem scuti de răspunderile ce le revin în crearea unul anumit climat șl nu ne sfiim să-i acuzăm șl să le reproșăm în mod public că în ultima vreme colaborarea cil foarte mtilțî dintre ei, mai cu seamă cu cei mai populari dintre ei, a devenit un calvar. Neacceptarea nici unei piese dintre cele propuse de noi, care încerca să meargă pe un drum mal nobil, neprimirea nici unei sugestii de îmbunătățire a randamentului lor artistic, pe motivul mărturisit sau nu că „lasă, știu eu mai bine ce vrea publicul", budarea unor precepte ele-

mentare de bună-cuviință prin neve- nirea la repetițiile fixate și asta fără a se scuza în prealabil, nepre- zentarea unora dintre „vedete" la orele de Imprimare la radio, punînd prin aceasta pe compozitori, maeștri de sunet, tehnicieni în situația ridicolă de a aștepta ore și ore fără ca ei să coboare din Olympul lor nici măcar la apelul telefonic disperat al redactorilor respectivi — toate acestea șl încă multe altele cred că și-au adus contribuția la decalajul dintre ei și artiștii străini, fie consa- crați, fie începători, prezențl la festivalul de la Brașov.Pentru reușita viitorului festival 
de la Brașov sau de la Mamaia, ala căror condiții de desfășurare trebuia neapărat revăzute, dar mai ales 
altfel centrate — optica organizatorilor va trebui să se modifice, astfel încît concursul șl festivalul creației românești să nu pară ridicol.Toți compozitorii, care își merită acest titlu, șl ne bucurăm să constatăm că avem multi din aceștia, vor trebui să prezinte la concurs, în primul rînd, lucrări gîndite șl realizat» special în vederea creării unui repertoriu care să permită, în primul rînd, o interpretare diversă șl de calitate. Cu vechii noștri prieteni — poeți-textieri va trebui să elaborăm cîntece de o înaltă tensiune emotivă și să părăsim pentru totdeauna acela producții de duzină cu care am umplut repertoriul în ultimii ani. Cenușiul este culoarea care trebuie neapărat abandonată din paleta noastră, urmînd s-o înlocuim cu acele culori vil, puternice, contrastante car» printr-o ciocnire continuă să Intereseze șl să captiveze auditoriul, mal ales că sarcinile acestea realizate într-un timp minim minute.Va trebui să asigurămparea la festivalul de la Mamaia, pa lîngă prezența cîntăreților noștri da talent, de data aceasta dublați șl da 

o altă atitudine față de creația ro-

Carențe cronice In activitatea 
organelor însărcinate cu asigurarea
bunei aprovizionări a populației

| Statelor nenucleare- 
j garanții ferme de 
| securitate împotriva

Exercitîndu-și atribuțiile în organizarea și conducerea vieții economice și sociale, comitetele județene de partid și comitetele executive ale consiliilor populare provizorii cordă o mare bunei aprovizionări oamenilor drumînd direcțiile uniunile consum mod judicios fondul marfă, să urmăreas- respectarea riguroa- a contractelor încheiate cu unitățile furnizoare. să asigure îmbunătățirea deservirii populației. Comitetele județene de partid Bis- trița-Năsăud, Constan-

în de că să

a- atenție a muncii, în- îndeaproape comerciale și cooperației de să repartizeze

Covasna, Vrancea, ca și Comitetul municipal București au studiat situația existentă în rețeaua comercială, stabilind măsuri pentru îmbunătățirea continuă a aprovizionării populației. De asemenea, la Comitetele județene de partid Arad, Bihor, Dîmbovița, Gorj, Harghita, Ilfov, Sălaj, Suceava și Vaslui au fost analizate probleme actuale ale aprovizionării cu mărfuri industriale și agroalimentare, subli- niindu-se succesele realizate, reliefînd măsurile ce trebuie luate pentru ridicarea la un nivel mai înalt a acestei activități.

Din analizele întreprinse rezultă că aprovizionarea populației de la orașe și sate se desfășoară, în general, în mod corespunzător, planul valoric de desfacere a mărfurilor pe lunile ianuarie și februarie fiind realizat si depășit în aproape toate județele țării. Datorită grijii manifestate de partid și guvern pentru satisfacerea nevoilor de consum ale populației, progreselor obținute an de an de economia noastră națională, măsurilor luate pentru îmbunătățirea fondului mărfurilor de consum, și pentru buna deservire a cetățenilor, situația aprovizionării oamenl-
v v

ESARFA DE LUMINA PESTE MIȘCĂTOARELE CĂRĂRI
Cine va călători pe Dunăre, 

spre mare, va zări de pe puntea 
vaporului, încă de la zeci de 
kilometri, pe deasupra stufării- 
lor și ostroavelor, silueta de ra
chetă cosmică, strălucitoare, a 
noului far maritim înălțat pe 
țărmul mării, la Sfîntu Gheor
ghe. O aripă de pasăre măias
tră săgetînd triumfătoare peste 
imensități; o hieroglifă de oțel 
pe cerul Deltei, amintind ceva 
din Coloana Infinitului și ceva 
din Columna lui Traian, tre
zind în noi fiorul tuturor mari
lor monumente, purtînd un me
saj de biruință și de înălțare 
umană.

Pe la mijlocul lunii februarie, 
, acest far nou și-a inaugurat ac

tivitatea lui de inimă omenească

Reportaj d® Traian COȘOVEI

la Sfîntu 
respectabi
lei ani —
o dată cu

bătînd pentru cei de pe mare ; 
bătăi luminoase ce vor veghea 
de-a lungul vremurilor peste 
întinderea apelor.

Vechiul far de 
Gheorghe a împlinit 
la vîrstă de o sută 
și a ieșit la pensie
ultimul lui paznic — Vasile Ni- 
colau. Citi paznici vor fi îm
bătrânit într-o chilie de călugăr, 
întreținînd focul sacru în acest 
far bătrîn !!... Construit în în
tregime din lemn, avînd o înăl
țime de douăzeci de metri — 
vechiul far se retrage acum, cu

■ ■■

și a-modestie, tn singurătatea .. 
nonimatul care încheie chiar și 
cele mai agitate destine. Călăto
rii, care nu îl vor mai vedea, 
se vor întreba, poate, despre el; 
vor vorbi despre el ca despre 
un prieten. Imbătrînit, ancorat 
și sprijinit cu groase parîme de 
sirmă — să nu-l dărîme furtu
nile — vechiul far urmează să 
fie transformat în turn de ob
servație și de pază a monumen
telor naturii, a animalelor și pă
sărilor din Deltă. I se mai re
zervă, prin urmare, un rol — de 
pensionar liniștit și înțelept, cu

îndeletniciri proteguitoare, ocu- 
pîndu-se mai puțin de furtuni și mai mult de cîrdurile de boboci 
delicați și rățuște neastîmpărate. 

Celălalt mare rol temerar — 
de paznic și de ocrotitor al lu
mii de pe mare — trece asupra 
continuatorului său proaspăt 
sărbătorit și care i-a preluat 
torța uriașă care nu se va stin
ge niciodată. înalt de cincizeci 
de metri, construit în întregime 
din metal, îmbrăcat pe toată 
înălțimea în plăci de metal albe, 
inoxidabile și în sticlă armată 
de culoare albastră — albastru 
ultra-marin — noul far răspîn- 
dește pînă în depărtări acel aer 
solemn al marilor monumente,

(Continuare în pag. a V-a)

lor muncii se prezintă în linii generale satisfăcător, urmînd un curs permanent de perfecționare.Cu toate acestea, consumatorii dintr-o serie de localități semnalează deficiențe în aprovizionarea cu unele mărfuri, în județul Brașov, la Brăila și In Capitală populația nu este aprovizionată ritmic cu carne de porc. Cercetînd cauzele acestei stări lucruri rezultă că, perioada 1 ianuarie 10 martie, planul producție al Ministerului Industriei Alimentare la carne de porc nu s-a realizat decît parțial, deoarece întreprinderile agricole de stat și cooperativele a- gricole furnizoare nu și-au respectat angajamentele pe trimestrul I. Este adevărat că pentru a suplini lipsa cărnii de porc s-au luat măsuri de a se distribui cantități mai mari de carne de bovine, ceea ce a făcut ca planul de livrare trimestrial să fie depășit cu 1 900 tone carne de vită. Dar aceasta nu absolvă de răspundere pe furnizorii care nu și-au respectat obligațiile. Oare în fiecare an trebuie să înregistrăm a- celași fenomen : lipsa cărnii de porc în lunile reci și apariția ei în măcelării — uneori chiar în cantități care depășesc necesarul — în anotimpul călduros 7Produsele lactate formează, la rîndul lor, un capitol important al alimentației. Dar și aici se observă lipsă de ritmicitate în aproviziona-

de 
în
de

re în unele localități. în unele județe nu sînt satisfăcute cererile de lapte și produse lactate, în timp ce în altele aceste produse prisosesc. în a- semenea condiții, întreprinderile comerciale de resort, dar mai ales direcțiile comerciale județene, ar trebui să urmărească zi de zi distribuirea echitabilă între localități și în cadrul acestora. Este cu totul nefiresc ca și în București, de exemplu, în unele cartiere laptele să fie insuficient chiar în primele ore ale dimineții, în vreme ce în altele, laptele îmbuteliat își așteaptă cumpărătorii pînă seara tîrziu. Tot o problemă de organizare este și urgentarea montării în orașul Brăila a unei linii de îmbuteliere, pentru ca laptele să nu mai fie transportat zilnic de la Galați — cu întîrzieri șl, bineînțeles, cu cheltuieli suplimentare.în ceea ce privește brînzeturile, în județul Iași nu au fost livrate 92 de tone, deoarece contractele, fiind încheiate cu mult timp înainte de întocmirea planurilor unităților producătoare, nu au avut o fundamentare realistă. Deficiențe frecvent semnalate de consumatori se referă la calitate. în ciuda 1 lor sesizări, a .. adresate direct sau prin
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Maria BABOIAN

(Continuare 
in pag. a II-a)

Astăzi, în condițiile existenței și perfecționării armelor atomice, a evoluției periculoase a spiralei înarmărilor nucleare, problema rantării securității popoarelor, ga- 
a înlăturării coșmarului folosirii a-cestor arme a devenit, pe drept vînt, o cerință primordială a vieții internaționale, un comandament al rațiunii și al păcii.Dimensiunile pericolului nuclear sînt considerabil sporite de acțiunile agresive ale imperialismului în diferite puncte ale globului, de atentatele împotriva independenței și suveranității unor popoare, imixtiunile deghizate sau intervențiile militare fățișe. Nici o conștiință nu poate rămîne indiferentă în fața planurilor cercurilor militariste, potrivit cărora pentru fiecare situație conflictuală există o variantă atomică. Există deci oricînd primejdia folosirii efective a armelor atomice împotriva popoarelor care luptă pentru apărarea drepturilor lor sacre.Omenirea se află în prezent angajată într-un proces fără precedent, ca amploare șl ritm, de dezvoltare a economiei, științei și culturii, de progres material și spiritual. Toate popoarele sînt profund interesate în crearea unui climat de pace și securitate, de destindere și încredere între state, de natură să creeze un cadru optim înfăptuirii acestor aspirații. Se impune ca o necesitate de prim ordin luarea de măsuri energice menite să ferească omenirea de un cataclism nuclear și să-i dea posibilitatea să valorifice mai deplin cuceririle științei și tehnicii modeme, pentru realizarea năzuințelor ei de progres.

Calea «igură pentru înlăturarea

Cli

pericolului unui război nuclear o constituie interzicerea folosirii armelor nucleare, încetarea producției acestor arme și lichidarea totală a stocurilor existente. Țara noastră s-a pronunțat și se pronunță pentru realizarea acestor obiective majore ale luptei popoarelor, de inestimabilă Importanță pentru viitorul omenirii. Desigur, măsuri cu caracter parțial — cum ar fi tratatul de neproliferare — sînt u- tile în măsura în care ele asigură pași concreți pe calea dezarmării, dau garanții țărilor nenucleare că nu vor deveni niciodată obiectul unui atac sau al amenințării puterilor nucleare, în măsura în care asigură dezvoltarea nestînjenită a cercetărilor științifice pașnice și exercitarea unui control echitabil.Dînd expresie intereselor legitime ale poporului nostru și acțio- , nind în conformitate cu voința generală de pace și securitate, Republica Socialistă România și-a exprimat, printre altele, doleanța ca în proiectul de tratat să se insereze o prevedere po- ' trivit căreia țările nucleare se 
obligă în mod solemn că niciodată 
și în nici o împrejurare nu vor fo
losi armele nucleare și nu vor ame
nința cu folosirea acestor arme 
împotriva statelor care nu posedă 
arme nucleare și care se angajea
ză să nu producă și să 
dească arme nucleare.în favoarea acordării ții statelor nenuclearenunțat numeroase țări atît în cadrul Comitetului celor 18 de la

nu dobîn-de garan- s-au pro-
Marin BUHOARA

(Continuare în pag. a V-a)



PAGINA 2 SCÂNTEIA — miercuri 20 martie 1968

Consecințele UN MILION Aprovizionarea
spiritului concesiv
fața de „micile
tentații juvenile"

Ca urmare a publicării articolului 
„Cine și cum exercită autoritatea 
tutelară articol ce ridica o sea
mă de probleme legate de îndruma
rea și supravegherea copiilor, pri
mim la redacție, cu rugămintea de 
a fi date publicității, următoarele :„Cînd scriu aceste rînduri mă aflu încă sub imperiul unei scene tulburătoare. Am asistat recent la un interogatoriu puțin obișnuit: cu fața ofilită de timpuriu, cu ochii adîn- ciți în orbite — mărturii ale unei vieți nefirești — cu glasul aproape stins, de zbucium tardiv și deznădejde, o tînără recunoaște un impresionant număr de fapte penale : înșelăciuni, substituiri de nume, u- zurpări de titluri, falsuri în acte publice...— De la cîte persoane ați obținut bani prin înșelăciune ? — a întrebat-o la un moment rul.— Nu știu precis — G. M. absentă. In orice multe. Vă referiți numai da de după ultima condamnare, nu 7 Cred că de la vreo 15 sau 18..._— Și ce sumă ....................“— N-aș putea preciza. Aproximativ 45 000 de lei.— Ce ați făcut cu o asemenea sumă ?— Nimic deosebit. Am cheltuit-o prin localuri. Am petrecut...Pare crezut, posibil menea , . se află la vîrsta de aur a vieții, să se cufunde atît de adînc în mocirla parazitismului social ?Am încercat să găsesc o explicație. Cîteva date biografice mi se par edificatoare.G. M. este fiica unui contabil din Iași. In viata ei totul s-a petrecut normal pînă la 14 ani, cînd i-a murit mama. Grăbit personală, tatăl a bligațlile sale de pe care trebuia mai ales în urma durerii încercate de ea prin pierderea mamei. Chiar în primul an de văduvie, a încercat, cu fără prea multă chibzuință, nu mai puțin de patru recăsătoriri, du- cînd cu el de fiecare dată în casele pretendentelor și pe fiica sa. G. M. întîlnea peste tot priviri reci, respingătoare, uneori mascate de un zîmbet artificial. Era destul de mare ca să înțeleagă, totuși prea mică pentru a se descurca în noile împrejurări ale vieții. A socotit că ar fi mai bine să se întoarcă la bunica, singurul loc unde mai putea găsi căldură sufletească. Tatăl mulțumit că a scăpat de vară".Se părea că se va împăca ta și va învinge greutățile. inerente. Se părea numai... Știut este că în asemenea cazuri copiii nu se pot bizui doar pe propriile puteri. Ei 

nu au — așa cum consemnează și legiuitorul — discernământul nece
sar pentru a aprecia caracterul și 
urmările -faptelor lor.Așa se face că la un moment dat, G. M. a fost tentată să aibă ceva bani de cheltuială. O simplă tentație, firească ; care copil nu poftește o prăjitură, nu dorește să vadă un film?S-a gîndit cum ar putea să-și procure banii respectivi. Tatăl nu se mai interesa de ea, iar de la bunică n-a îndrăznit să ceară. Astfel i-a încolțit ideea de a recurge la o minciună. A spus unei colege că-i poate procura o pereche de mănuși. Au trecut cîteva săptămîni. Colega i-a cerut mănușile. Neavînd cum să iasă din această încurcătură — chel- tuise banii — a recurs la o nouă minciună, inducînd în eroare o altă colegă. Și așa mai departe... Prima tentație a devenit încetul cu încetul o îndeletnicire. Pe măsură ce creștea, mărea suma pentru obiectele pe care promitea că le procură. Cînd și-a dat seama că victimele încep să fie bănuitoare, a părăsit localitatea, dar nu și obiceiul de * recurge Ia înșelăciuni.Sîmburele necinstei încolțise, prinsese rădăcini, se dezvolta cu repeziciune, dar nimeni nu s-a alarmat 
la timp de prăpastia spre care a- 
luneca G. M. Au urmat prima condamnare, executarea pedepsei. A doua condamnare, sustragerea de la urmărirea penală. Alte peste 15 șelăciuni...Firește, mai ales în asemenea 
prejurări, la o asemenea vîrstă, 
■pot ivi cele mai năstrușnice tentații, 
inclusiv cele ce împing la necinste. 
Există însă un antidot. Oamenii 
maturi, societatea responsabilă pen
tru creșterea și educarea generației 
viitoare — părinții, in primul rînd 
— pot si trebuie să vegheze fără 
preget ca asemenea apucături să nu 
transforme copiii în „copii proble
me".Cînd minorul I. Z„ în vîrstă de 14 ani, din Roșiorii de Vede, și-a însușit un aparat de radio cu tranzistori, pe care l-a vîndut la un preț derizoriu, nu s-a găsit nimeni să se sesizeze că el săvîrșește prima faptă periculoasă. In familie, practic nu prea avea cine. Mama era ocupată cu serviciul și cu gospodăria, nu știa ce face copilul cînd nu e lîngă ea. Tatăl, despărțit și recăsătorit pe la Galați, nici atît. Vecinii, de asemenea...Abia cînd a părăsit școala s-a observat că el apucase pe un drum greșit. Destul de tîrziu însă. In două săptămîni, de cînd dispăruse de a- casă, I. Z. săvîrșise deja cinci furturi. Așa a înțeles el să bani pentru a merge la Galați. „Mi-era dor de nu s-a întrebat însă de copilul școala, cine i-a 
drum, cu ce se ocupă.

dat ofițe-
a răspuns caz, de la la perioa-v-ati însușit ?

l-a întrebat, în schimb, noua soție": „De ce-ai venit aici, mă, derbedeule? Cine te-a chemat ? Să pleci imediat, că dacă nu..." Și copilul a plecat fără să-și mai ia rămas bun de la tatăl său pe care dorise atît de mult să-1 vadă ; iar el nu s-a întrebat, 
nici de data aceasta, care a fost motivul dispariției subite a copilului.I. Z. se află în prezent internat Intr-un institut de reeducare...Și lui F. N. (12 ani), tot din Roșiorii de Vede, i s-a năzărit într-o zi să-și procure singur bani de cinema. Trecind prin centrul orașului și văzînd în fața unui magazin alimentar mai multe lăzi cu sticle goale, și-a zis : „Ce-ar fi să iau cîteva sticle și să le vînd la chioșcul de achiziții..."Zis și făcut. A așteptat să se însereze puțin, a luat o sacoșă și s-a îndreptat spre magazin. In timp ce introducea sticlele în sacoșă a fost servat însă de un subofițer de liție.Acesta nu s-a mulțumit numai muștruluiască, să-1 considere neapărat copil vicios, ci s-a interesat îndeaproape ce l-a

ob- mi-să-1

nedeCum a fost ca o ase- ființă, care

pe teme
de educație

determinat să comită o asemenea faptă. Așa a aflat că de la un timp scăpase de sub supravegherea rinților, că era întrebat ce șl de i vine seara acasă, școală merge zile, du-și cinematografe.subofițerul a zăbo- locuința părinților

pă- nu de unde tîrziu că nici la nu mai de cîteva petrecin- timpul la

să-și refacă uitat repede părinte, de s-o acorde viața de o- grija fiicei,

cu soar-

în-
ivi

se

rost de său, IaTatăl părăsit
facă tatăl el...“ ce adat bani de
In lipsa lui,

DE CĂCIULĂ populației

în seara aceea, vit cîteva ore la lui F. N., unde, după ce a încheiat un proces verbal de contravenție pentru nesupravegherea copilului, a explicat cu răbdare, argumentat, ce pericol îi pîndește pe minorii ai căror părinți nu sesizează la timp tendințele, mai accentuate sau mai mărunte, spre fapte necinstite. înmărmuriți de asemenea vești (a trebuit să vină un lucrător de miliție ca să le dea ! — n.n.), părinții au promis că se vor ocupa în mod deosebit de educarea și supravegherea copilului. A doua zi, subofițerul, sergentul major 
Miron Baciu, a mers și la .școala unde învață F. N„ a discutat...cu dirigintele cele petrecute.A trecut de atunci mai bine de un an. Subofițerul și-a mai făcut drum pe la locuința băiatului și pe la școala unde învață acesta. De fiecare dată, satisfacția lui era și mai mare. Acasă ori în oraș, F. N. se afla mereu lîngă părinții săi, avînd o comportare lăudabilă. Același lucru îl reflectau si notele din catalog.

★Am relatat cele de mai sus pentru 
a. le supune atenției celor ce au datoria și posibilitatea de a veghea la creșterea și educarea tinerei generații, la ocrotirea copiilor împotriva oricăror tentații periculoase. Nici un efort nu este prea mare, nimic nu este prea greu atunci cînd trebuie să asigurăm schimbului de mîine un mediu prielnic de dezvoltare și afirmare, o educație sănătoasă, o comportare demnă de societatea pe care 
o clădim".

Alaltăseară, în mașina 37, am fost atent fără să vreau la o discuție purtată de doi pasageri. Pasagerul care scosese bilet de 65 de bani l-a întrebat pe cel care scosese doar de 50 :— Tot la I.C.M. 3 lucrezi 1— Tot. Dar nu fac mulți purici acolo. Nu-mi convine. Prea mă aleargă.— Cum te aleargă ?— Azi mă trim1 te pe șantierul din Militari, mîine la șantierul din Drumul Taberei, poi- mîine... Nu-mi convine. Să trăiești, am coborît.Am coborît și eu, Am îndrăznit :— Nu vă supărați, am prins din zbor discuția dumneavoastră în legătură cu puricii. M-ar interesa... Zău, nu luați în nume de rău, cam cîți purici ați făcut la I.C.M. 3?— Puțini, La prinderea asta pot face prea Se lucrează în se lucrează în...— Din putinii care i-ați făcut îmi împrumutați și mie unul ?A scos din legitimația eliberată de I.C.M. 3 unul și mi l-a înminat cu recomandarea să nu folosesc biciul la dresarea lui. I-am promis că-i voi respecta doleanțele și, ducîndu-1 acasă, l-am așezat sub un clopot de sticlă (pe purice, bineînțeles).— Ce vrei să faci cu mine ? m-a întrebat la un moment dat puri- ceie. Vrei să mă sufoci ?— Am vrut să te fac să vorbești și nimic mai mult. De ce patronul tău vrea să plece de la I.C.M. 3 ?— Știi ceva, potco- vește-mă și-ți spun tot ce știu. Vreau să ajung și eu ca în basme.Nu l-am potcovit pentru că n-am găsit caiele pe măsura lui. Cu toate astea, și-a dat drumul.— Cunoști întreprin- ’ derea asta I.C.M. 3 ?— Te rog, povestește-mi de „patronul" tău.— E amărît rău. întreprinderea asta des-

chide lucrări peste lucrări și nu se ocupă de nici una ca lumea.— Concret.— Cîteva zile a fost trimis să lucreze la Spălătoria chimică din Militari.— Despre povestea asta să nu mai discutăm.— Mă rog. După ala 
a fost trimis să lucre- ■ ze la alt șantier, tot în Militari, la complexul de sere floricole.— Cunosc. La sere floricole sînt doctor.

foHeton
de Nicuță TĂNASE

între- nu se mulți. salturi,
Valoarea devizului — a- proape 18 milioane. Un hectar sere, un hectar răsadnițe și 23,5 ha cimp pentru cultivat— De acolo mutat la...— Știu, și-n asta-s doctor, mutat, dar nu i za I.C.M.-ului, cauza slabei aprovizionări a șantierului cu materiale. C.I.L.-urile Pipera, Bacău, Ploiești și UCECOM-ul au refuzat să le execute 37 mc profile speciale, după aceea întreprinderea Metalurgică București a livrat o cantitate de 47 tone confecții metalice, dar numai profile mari și, mai ales, dez- asortate.— în materia asta am lipsuri, nu mă pricep, eu sînt purice, nu doctor. Dar totuși I.C.M. 3 trebuia să-i ciupească pe cei care... In ultimele luni s-a realizat numai 10 la sută din sarcinile ce aveau. Mîine ce faci, ai treabă ?— De ce ?— Te duc pe un șantier. Un șantier tot al „icemetreiului".Am primit invitația și ne-am șantierul fulul din berei. Un matograf

flori.a fostchestia A fost din cau- ci din

deplasat pe cinematogra- Drumul Ta- viitor clne- cu o sală de

900 de locuri. Devizul 4 990 000 lei. A fost „a- tacat" (îmi place formula asta a constructorilor — „atacăm" cutare lot), a fost atacat în trimestrul II 1967. A fost un iureș la început, s-au făcut lucrări (în ’67 în valoare de 1 350 000 lei) ca apoi să...Ajutat de puriceie nepotcovit am reușit să numărăm muncitorii care transpirau pe acest șantier. Erau 4 la număr. Patru — pentru investiții de patru milioane. Socoteală precisă — cîte un milion de căciulă, pentru fiecare om — construcții de peste un milion. Fără a socoti paznicul. Două fete în salopete (rima îmi aparține și n-aș vrea s-o văd într-un text de muzică ușoară) măturau, ridicînd praful dintre zidurile la roșu, mîn- dre că lor două le revin investiții de 2 milioane. Un lucrător, tot cu investiții de un milion, culegea nu știu ce cu o găleată de pe acoperișul viitorului cinematograf, iar al patrulea îndrepta de un milion niște tablă de 3 mm. Paznicul păzea. Ca să nu se plictisească păzind l-am întrebat :— Șantierul ăsta are și-un șef ? Unde-1 pot găsi 7— E în concediu de o- dihnă.— Mă rog, dreptul lui, în ritmul în care se lucrează aici avea omul nevoie de concediu. Tovarășe paznic, nu știi dumneata cumva de ce nu fac purici muncitorii pe șantierul ăsta ?— Pentru că face purici zăpăceala din conducerea I.C.M.-ului 3.Expresia ii aparține. Așa că puteți să-1 transferați pe un post de acar și să-i desfaceți contractul de muncă. Conform aliniatului „e“. „E" — de la e prea de tot !P. S. Chestia cu pu- ricele pe care l-am făcut să vorbească cu a- jutorul clopotului să n-o credeți. E o invenție de-a mea. Clopot însă, am.

(Urmare din pag. I)presă, în ciuda propriilor promisiuni, Ministerul Industriei Alimentare nu a reușit să asigure menținerea constantă a unei calități ridicate a tuturor sortimentelor de brînzeturi și mai ales a brînzei telemea. Este de neînțeles de ce nu se poate institui în unitățile producătoare un control exigent asupra proceselor de producție, întrucît calitatea influențează în modul cel mai direct consumul. Există oare producători care să nu fie interesați în desfacerea mărfurilor lor ?Printre principalele atribuții ce revin Ministerului Comerțului Interior se numără repartizarea fondului de 
mărfuri, firește, o repartizare care să țină seama de posibilități și cerințe, realizîndu-se un echilibru corespunzător între acești doi factori. Realitatea dovedește însă că ministerul nu stăpinește bine pîrghiile care i-ar permite să acționeze eficient în sensul amintit, una din cele mai importante fiind legătura ope
rativă cu direcțiile comerciale jude
țene, studierea cerințelor în mod di
ferențiat și satisfacerea lor promptă. Ca urmare, apar situații de-a dreptul ciudate : în timp ce în unele locuri sînt stocuri importante de paste făinoase, ulei, orez, biscuiți, există județe — între care Bihor, Tulcea ș.a. — unde aceste produse lipsesc, adăugîn- du-li-se în unele perioade, și mălaiul ori margarina. Pentru a folosi doar un singur exemplu, amintim că numai în județul Buzău există în stoc 90 tone de ulei, cantitate ce depășește nevoile reale.Unele din fenomenele semnalate se întîlnesc — cu aceleași cauze si consecințe — și în sectorul produselor industriale. Astfel, nerespecta- rea de către unitățile producătoare a contractelor a determinat perturbări în comerțul cu produse textile, îmbrăcăminte și încălțăminte. întreprinderea Industria bumbacului București. Fabrica de postav Buhuși și altele au restanțe la livrări, față de contractele încheiate cu unitățile comerciale din județul Galați, în valoare de peste 11 milioane lei. în județul Bihor, valoarea restantelor pe care le au întreprinderile furnizoare este de 4,2 milioane lei.Asemenea neajunsuri sînt determinate și de faptul că la unele pro
duse, nu s-au încheiat contracte la 
nivelul repartițiilor emise. Aceasta înseamnă că există cantităti de măr-

furi pe care fabricile le pot asigura, dar pe care comerțul și cooperația de consum nu le solicită, ceea ce poate produce perturbări și în circuitul e- conomic. în județul Constanța, valoarea mărfurilor contractate de către cooperația de consum — la încălțăminte din cauciuc, țesături de bumbac și de lină, produse de galanterie și mercerie — este mai mică decît repartițiile ce i s-au pus la dispoziție cu 8,8 milioane lei. Este oare de mirare că, de vreme ce nu folosesc posibilitățile create, magazinele din comune nu sînt în măsură să răspundă cerințelor populației sătești ? în unele județe, solicitările sînt mal mari la o serie de mărfuri, între care stofe șl tricotaje, încălțăminte, pături, cărucioare și articole pentru noi-născuți. becuri. Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum nu a aprovizionat unitățile sale din județul Ialomița cu mărfuri în valoare de circa 30 milioane lei.în legătură cu aprovizionarea satelor se ridică și alte probleme. în județele Constanța, Botoșani, Ilfov, Sălaj, Sibiu, Timiș linsese cormane și fia>re de plug, foarfeci și bricege pentru vie, caiele și fier pentru potcoave. întreprinderea de industrie locală Medgidia nu a livrat pentru județul Dolj 250 000 de caiele. Totodată. în județul Brăila se semnalează deficiente în aprovizionarea cooperativelor agricole cu guri de ham, lanțuri, căpestre, unelte agricole mărunte, acestea neputînd fi procurate decît de la depozitul de aprovizionare al uniunii județene a C.A.P., situat la o distantă prea mare. Este necesar ca Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole să examineze posibilitatea procurării unor asemenea mărfuri prin unitățile cooperației de consum.După cum aminteam, asemenea neajunsuri își au izvorul în activitatea organizațiilor comerciale de stat și cooperatiste, care nu studiază întotdeauna cu atenție cererea de consum 
a populației, nu aprovizionează în mod operativ unitățile de desfacere cu mărfurile aflate în depozite, tolerează — contrar oricăror norme de 
comerț și încâlcind indicafiile — prelungirea peste măsură a duratei inventarelor. Pe de altă parte, nu se iau măsuri pentru valorificarea judicioasă a mărfurilor din import, pentru acoperirea unor cerințe prin redistribuirea acestora în județele unde solicitările sînt mai mari.Ce rezultă din această analiză ? în cele mai multe cazuri, există

cantități suficiente de mărfuri, atît alimentare, cît și produse industriale. Numai că unele din acestea sînt distribuite irațional pe teritoriul țării, îneît în unele locuri prisosesc, iar în altele nu sînt deajuns. Este vorba de incapacitatea organismelor economice coordonatoare — M.C.I. și Centrocoop — de a asigura dirijarea fondului de marfă existent potrivit cerințelor fiecărei zone sau fiecărui județ. Sînt lipsuri cronice, semnalata deseori și în anii trecuți, care se tot repetă, fără a se lua măsuri pentru lichidarea lor.Sîntem informați că, în ultima vreme, organismele amintite au trimis în județe brigăzi de specialiști, cara au avut menirea să studieze posibilitățile unei mai bune organizări a comerțului șl a îmbunătățirii aprovizionării populației. Or, unele inadvertențe din cele semnalate s-au consistat, după ce brigăzile s-au întors de pe teren. Aceasta dovedește că ele au muncit formal, că n-au fost capabile să sesizeze și să ajute la rezolvarea neajunsurilor. Față de un asemenea stil birocratic, ineficient, trebuie luate măsuri severe. De altfel, este timpul ca Ministerul Comerțului Interior și Centrocoop să acorde mai multă atenție stilului de muncă al unităților în subordine.
îmbunătățirea continuă a aprovi- 

tionăril reprezintă 
portant al politicii 
dicare a nivelului 
lației. Partidul și
cea mal mare atenție satisfacerii solicitărilor de bunuri de consum pa Întreg teritoriul țării. în aceste condiții, cei care nu-și fac datoria cum trebuie și nu asigură distribuirea judicioasă a mărfurilor prejudiciază a- plicarea politicii partidului, lovesc în interesele oamenilor muncii și, ca atare, trebuie trași la răspundere cu toată severitatea. Nu este admisibil să ne mulțumim cu sesizarea acelorași lipsuri de la perioadă la perioadă, ci trebuie luate măsuri hotărîte care să facă petarea acestora.Dubla subordonare comerciale județene lărgirii competențeibilirea relațiilor directe dustrie și comerț și numărului Indicatorilor stabiliți de la centruputea duce la rezultatele scontata numai în măsura în care se va acționa organizat și sistematic, pe căila cele mai lesnicioase, cu operativitate, competență și în cunoștință de cauză, exercitîndu-se un control perseverent. în cadrul acestor sarcini generale, Se înscriu și unele sarcini imediate : stabilirea urgentă de către Ministerul Comerțului Interior și Uniunea Centrală a Cooperativelor de Consum a planului de desfacere pe județe pentru trimestrele următoare, spre a se putea încheia contractele cu unitățile furnizoare ; urmărirea de către ministerele Industriei Alimentare și Industriei Ușoara ca unitățile din subordine să respecte termenele de livrare prevăzute în contractele încheiate ; examinarea modalităților de a se produce cantităti sporite din sortimentele mult căutate de populație ; asigurarea, de către organele comerciale, a fluxului continuu al mărfurilor din depozite spre magazinele de la orașe și sate. îmbinînd asemenea măsuri cu altele privind modernizarea metodelor de deservire. 
In condițiile creșterii continue a cantităților de bunuri de consum produse în industria republicană și pe plan local, se va asigura o îmbunătățire continuă a aprovizionării populației.

un obiectiv im- 
partidului de ri
de trai al popu- guvernul acordă

imposibilă re-
a direcțiilor în condițiila acestora, sta- între in- reducerea de plan — vor

Maior de milijie
Mihai GROZAVU

în ajutorul

gospodinei

Noul magazin cu produse de artizanat din Oradea Foto : M. Andreescu

Legumele deshidratate satisfac o cerință acută a vieții civilizate, fiind, într-o bucătărie modernă, oricînd la îndemîna gospodinei. Ceapa deshidratată, de exemplu, preparată în condiții igienice superioare poate fi păstrată ușor în cămară, ocupînd și un volum mult mai mic decît ceapa obișnuită. De menționat că are toate însușirile nutritive și culinare ale produsului proaspăt.Se găsește de vînzare în pungi de polietilenă la magazinele de legume și fructe.

Medicina contemporană, aflată într-un permanent proces, de dezvoltare facilitat de progresele fizicii nucleare, electronicii, ciberneticii, chimiei și altor științe dispune de tot mai multe arme în lupta împotriva celor mai grave maladii. Prestigiul acestei științe nu poate fi pus în balanță.Dar în raport cu binefacerile de necontestat ale medicinei moderne, ce reprezintă astăzi bogata terapie pe care ne-o oferă medicina populară sau tradițională ? Mulți medici — mal ales tineri — o consideră drept o rudă săracă a medicinei culte, iar atunci cînd prescriu un leac, abia își mai aduc aminte de ea. Și, totuși, apariția bolilor iatrogene, datorate medicamentelor chimice, a accidentelor terapeutice provocate de antibiotice, tranchilizante, an- tidepresive, hormoni etc., au readus în discuție capitolul medicinei populare, tradiționale. Ce spun specialiștii ? Să-i ascultăm :Prof. dr. Yves Vivian! (Clinica Belvedere din Longxvy — Franța) : „Faceți un scurt popas într-un hotel, restaurant, pensiune sau locuință. Pe mese, veți vedea tot felul de cutii, pilule, comprimate, flacoane și tuburi gata de a fi utilizate. E ora micului dejun, a prîn- zulul, a cinei : hora medicamentelor începe. Este un spectacol curent, a cărui banalitate ne reține prea puțin atenția. Nici un consumator de pilule nu ia. de obicei, un singur medicament. Asocierea de medicamente (cît mai multe cu putință) a devenit o adevărată modă și prescrierea lor de către medicul curant apare tuturor ca un act firesc. Toate acestea ar trebui să ducă

în mod părerea tabillrea Iui. De multe ori însă presa asemenea cazuri medicamente moderne provoacă accidente nedorite prin acțiunea lor asupra organismului. Medicii caută în prezent remedii împotriva abuzului și a avalanșei de medicamente. Cercuri 
medicale competente din 
multe țări desfășoară o a- 
devărată campanie în fa
voarea remediilor naturale, 
a reconsiderării medicinei 
tradiționale. Este o cheie 
pentru anihilarea consecin
țelor celor mai recente 
maladii de civilizație".

Prof. dr. Ludwig Braun (Beyreuth — R.F. a Germaniei) : „în zilele noastre, lupta împotriva maladiei nu ar trebui să aibă drept corolar falsa erudiție, așa numitul cretizat remedii potrivă, tului de tura.fixat, cei mai mulți medici se grăbesc să prescrie medicamente, uneori chiar zeci de medicamente. Ei uită că orice tratament modern constituie în fond o lezare a' naturii, atunci ei încearcă adapteze tratamentul medicamentos la nevoile pacientului sau, invers, să supună bolnavul condițiilor medicamentului... Firește, cei ce socotesc astfel greșesc și într-un caz, și în celălalt. Sesizînd Ia timp eroarea, unii revin asupra hotărîrii inițiale, schimbă procedeele tactice, cedează puțin teren, lovesc adversarul într-un loc mai vulnerabil... Și toate astea pe spinarea pacientului. Medicul care procedează astfel face aprioric abstracție de elementul na
tură umană, de natură în general. De multe ori,

inevitabil — după unora — la res- sănătății bolnavu- și a relatat pe larg multe

modernism con- în cît mai multe chimice, ci, dim- dorința specialis- a colabora cu na- Odată diagnosticul
Și, să

MEDICINA MODERNĂ
NU ANULEAZĂ VALOAREA
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victoria împotriva maladiei este trecătoare. Medicul continuă să controleze zi de zi progresele tratamentului, să le aprecieze, să le completeze, să schimbe un medicament cu altul...Dacă s-a comis o eroare se bate monedă pe așa numitul risc terapeutic. A- cesta e o realitate, desigur, și el a existat de cînd există medici pe lume. Trebuie să recunoaștem însă că a- cest risc poate și trebuie să fie redus la minimum. Pe ici, pe colo au apărut și partizanii ideii absenței 
terapeutice, ca și adepții pseudomedicamentelor. Dintre aceste categorii de novatori în medicină, cei care trebuie să fie luați în serios, cred că sînt în primul rînd partizanii reconsiderării remediilor propuse de medicina tradițională. „Absența terapeutică" nu poate fi acceptată. O ar
monioasă simbioză între 
cunoștințele noastre li
vrești și teoretice, și tezau
rul de experiență al medi
cinei tradiționale, mi se 
pare astăzi o necesitate im
perioasă"...De altfel atît cercurile medicale cît și opinia pu-

blică din multe țări ale lumii manifestă în ultimii ani un interes sporit față de problema reconsiderării remediilor tradiționale. In Franța, de pildă, s-au constituit mai multe societăți medicale avînd drept scop promovarea unor practici și leacuri naturale care țin de domeniul medicinei populare. Un partizan al acestei idei, prof. dr. Francois Jacob, laureat al Premiului Nobel, socotește că, secolul XX, prin dimensiunile sale, impune o nouă integrare a omului în natură, în timp ce alți specialiști din diferite țări au subliniat, cu prilejul Congresului maladiilor de civilizație (Luxemburg, septembrie 1967), necesitatea 
unei grabnice reevaluări a 
medicinei tradiționale de 
către forurile sanitare și 
medicale din lume.Cum . privesc specialiștii noștri problema remediilor naturale ? Din multitudinea răspunsurilor primite am reținut cîteva :

Prof. dr. Valeriu Bologa, (Institutul medico-farma- ceutic — Cluj) : „Ca orice medic, sînt, firește, pentru 
medicamente din c« în ce

mai eficiente capabile să suprime orice suferință. Sînt însă împotriva acelora care fac din medicamentul modern un fetiș. Un masaj bun, o baie fierbinte, un ceai alungă și astăzi febra din încheieturi. Există însă destui medici care se jenează să vorbească deschis despre bunele remedii populare, care — pretind ei — în confruntare cu progresele științei contemporane, și-au trăit traiul. Totuși, mi se pare că 
trebuie să relevăm însem
nătatea unor bune obice
iuri, încorporate sau nu în 
cadrul medicinei tradiționale. Nimeni nu pledează în favoarea practicilor băbești dăunătoare sau pentru a- cordarea de credit unor tămăduitori, dovediți de multe ori șarlatani. Există însă în practica medicală empirică un fond de experiență multimilenară, care se cere studiat cu mijloace științifice moderne".„Să nu uităm că medicina populară românească are vechi rădăcini — ne spune dr. Vasile Manoliu, secretar al Societății de istorie a
• nevoie

medicinei. • Mai să reamintim

virtuțile medicinei tradiționale ? Bazată pe observația atentă, filtrată prin experiența veacurilor, me
dicina populară este emi
namente terapeutică și ea ne oferă o serie de remedii pe care medicina savantă le-a preluat. Puțini știu că numeroase produse ale industriei noastre farmaceutice au figurat cîndva, sub o formă sau alta, în arsenalul medicinei populare, în multe cazuri, indicațiile terapeutice existente în folclorul medical corespund întru totul cu datele științei. Studiile unor oameni de știință din Cluj și București au evidențiat o dată mai mult valoarea științifică a unor procedee populare specifice țării noastre. Cadrul cercetărilor este încă restrîns. Pentru a se reduce decalajul existent în această simbioză, ni se pare 
necesară o mai bună cola
borare între medici, isto
rici, etnografi și farmaco- 
logi, dacă dorim ca anumi
te practici și procedee va
loroase să nu se piardă de
finitiv. Acesta este, de altfel, și un vechi deziderat al școlii medicale românești 
schițat prin «trădania unor

înaintași ca savantul loan Cantacuzino..."Alți specialiști, ca prof, 
dr. V. T. Bușilă (Spitalul V. Babeș — Timișoara), dr. 
docent Dumitru Grigore 
Constantinescu, eonf. dr. 
Eugen Constantinescu (Facultatea de farmacie — București) au arătat, la rândul lor, că arsenalul terapeutic pozitiv al medicinei tradiționale reprezintă un domeniu în care s-ar putea face descoperiri utile din 
punct de vedere terapeu
tic și economie. Multe materii prime pe care industria noastră farmaceutică le importă astăzi ar putea fi înlocuite cu succes cu diverse plante folosite de veacuri.„Viața omul în tificiale viață — microclimat, la o suită de traumatisme psiho-sociale 
— ne-a spus dr. Al. Diaco- 
nescu, medic primar : sedentarismul, supraalimen- tația, viața trepidantă din marile orașe — sînt factori care au ca efect o diminuare a mijloacelor noastre de apărare împotriva agresiunii din afară (microbiene, ‘virotice, parazitare etc.). Arsenalul medicamentos, ca parte integrantă a tratamentului medical complex, domină într-o măsură atît de mare epoca noastră, în- cît este cu totul firesc să supunem discuției problema valorificării remediilor tradiționale nu numai de către specialiști, ci și de către populație. Factorii 
naturali stimulează proce
sul de vindecare, previn 
îmbolnăvirea, ca și trecerea 
într-un stadiu mai avansat 
al maladiei. La fel un tratament medical complex nu exclude ci, dimpotrivă, presupune utilizarea factorilor naturali".

Ni se pare oportun să 
relevăm aici faptul că ln-

modernă a adus condiții cvasi-ar- modulul său de de la condițiile de

terlocutorii noștri au subliniat nu o dată, în cursul discuțiilor, că este în in
teresul atît al medicului, 
cît și al pacientului reali
zarea unei simbioze natu
rale între medicina savan
tă și cea tradițională, mai ales în domeniul terapeuticii. A reieșit că un domeniu cu efecte atît de evidente cum este cel al plantelor medicinale este încă tratat cu o rudă săracă a farmacologiei noastre.în acest context, forurile care se ocupă de educația sanitară a populației, cadrele noastre medicale ar trebui vechea optică asupra medicinei tradiționale. Aceste foruri zeze tn mod serios și problema editării de cărți de popularizare a celor mai valoroase practici și remedii ținînd de domeniul medicinei tradiționale. Este un sector în care, cu excepția unor broșuri modeste, nu s-a publicat aproape nimic în ultimii 20 de ani. Or, pe plan mondial se editează astăzi o serie întreagă de colecții destinate marelui public și, în același timp, manuale și cursuri pentru studenți, avîndu-se în vedere faptul că, în numeroase universități ale lumii, medicina tradițională este inclusă în programul de învățămînt. Și în această privință există la noi un serios decalaj, care se cere neapărat împlinit. Valorificarea științifică a inepuizabilului folclor medical al unui popor nu este numai o cerință a epocii noastre, ci este menită să aducă omului modem atît beneficii morale, cît și materiale demne de luat în seamă. Este o realitate semnalată de personalități prestigioase ale științei medicale.

să-și reconsiderear trebui să anali-

Georga CUIBUȘ
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NECESITATEA ADINCIRII O importantă acțiune de care <

600 mc OXIGEN
PE ORĂ

DE CARNE

FRAM“
Ing, Gheorghe MARINESCU 

prim-secretar 
al Comitetului municipal de partid, 

președintele Consiliului popular 
provizoriu al municipiului Pitești

LA IAȘI

Șl FINALIZĂRII STUDIILOR 
DE ORGANIZARE ȘTIINȚIFICĂ 
A PRODUCȚIEI Șl A MUNCII

De curînd a intrat în funcțiune Fabrica de oxigen din Iași. Noul obiectiv industrial, proiectat pentru o capacitate de 600 mc de oxigen pe oră, va satisface nevoile întreprinderilor din județ și va furniza și altor întreprinderi din țară importante cantități de oxigen.(Agerpres)Concepută în contextul perfecționării conducerii și planificării economiei naționale, acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii s-a impus și în unitățile industriale ale municipiului Pitești ca o necesitate de prim ordin a progresului tehnic și economic. Ea a declanșat în întreprinderi o amplă activitate de investigare, de studii și analize, iar măsurile stabilite, care au și început să fie aplicate, s-au concretizat în creșterea producției globale industriale pe 1967 cu aproape 50 milioane lei, pentru ca pînă în 1970 sporul respectiv să se ridice la circa 323 milioane lei. De asemenea, productivitatea muncii a crescut în anul care a trecut cu 2,5 la sută în comparație cu prevederile planului, urmînd să fie mai mare la sfîrșitul cincinalului cu aproape 4 la sută. Cheltuielile de producție planificate s-au redus cu peste 29 milioane lei și pînă în 1970 se prevede o diminuare a a- cestora cu încă 166 milioane lei. In- 
sumîndu-se toate aceste influențe 
pozitive, s-a asigurat obținerea unor 
beneficii suplimentare de 34 milioa
ne Iei în 1967, iar suma lor va ating* 
100 milioane lei pînă în 1970.Din analiza acestor rezultate se desprinde mai întîi împletirea organică dintre sarcinile curente și cele care vizează perspectiva, ceea ce conferă adîncime și continuitate acțiunii de organizare științifică a producției și â muncii. Pînă acum, în întreprinderile piteștene s-au obținut rezultate evidente în domeniul perfecțio
nării conducerii activității productive ; au fost înlăturate unele verigi inutile, paralelismele ; au crescut atribuțiile și răspunderea personalului tehnico-administrativ ; s-a realizat degrevarea conducătorilor de întreprinderi de sarcini mărunte.Accentul principal «-a pus însă pe 
mai buna folosire s capacităților și 
suprafețelor de producție, creșterea 
indicilor de utilizare a mijloacelor 
tehnice, programarea și pregătirea te
meinică a fabricației, reducerea ciclu
lui productiv, folosirea completă și cu 
randament sporit a timpului de lucru 
și a forței de muncă. Bunăoară, aplicarea studiilor privind dezvoltarea și modernizarea turnătoriei de segment!, mărirea capacității de topire și menținere la cald a aliajelor neferoase de la Uzina de piese auto Co- libași, pe lîngă înlăturarea strangulărilor, a permis obținerea unei eficiente economice de aproape 4 milioane lei. Tot la Colibași, prin îmbunătățirea structurii forței de muncă »-a micșorat ponderea muncitorilor auxiliari, realizîndu-se economii de 
2 milioane lei.Dacă în prima etapă a acțiunii da organizare științifică a producției și a muncii colectivele unităților economice și-au concentrat forțele și au adîncit studiile, In a doua 
parte a anului 1967 s-a constatat o 
slăbire a eforturilor și, ca o conse
cință imediată, numărul studiilor e- 
fectuatc și aplicate a scăzut. La întreprinderea „Textila", de exemplu, față de 23 de studii întocmite pînă la 31 iulie 1967, cu un spor antecalculat de 17,9 milioane lei la producția globală industrială, în lunile următoare s-au elaborat numai 4 studii, cu o eficiență de circa 400 000 lei. La Uzina chimică, Fabrica de încălțăminte, Antrepozitul frigorific nu s-a mai întocmit nici un studiu în a doua parte a anului trecut. S-a mai observat că unele studii au fost insuficient aprofundate, din care cauză nu și-au găsit aplicabilitate.Asupra acestor chestiuni, organele și organizațiile de partid trebuie să-și îndrepte neîntîrziat atenția, impulsionînd descoperirea rezervelor încă neidentificate și aprofundarea studiilor, în strînsă concordantă cu indicațiile formulate la Conferința Națională a P.C.R. Se impune, ca urmare, concentrarea eforturilor atît spre soluționarea problemelor în suspensie — rămase de anul trecut — cît și spre abordarea unor noi laturi ale activității întreprinderilor, în special a punctelor critic* existente în organizarea lor internă.In acest sens de mare însemnătate 
este perfecționarea sistemului infor
mațional, direcție In care studiile 
întocmite pînă acum s-au axat prea puțin. In mai toate întreprinderile, informația economică se realizează, oarecum, cu întîrziere în raport cu cerințele conducerii operative a producției, iar deciziile care se iau sînt, în unele cazuri, orientate u- nilateral, către rezolvarea unor probleme de moment, ceea ce poate dăuna eficienței economice în ansamblu. Sfera de cuprindere a informației e- conomice nu s-a lărgit corespunzător dezvoltării întreprinderilor și nu în- tîmplător unele din conducerile teh- nico-administrative nici nu se interesează de nivelele indicatorilor eco- nomico-financiari obținute de unitățile industriale similare fruntașe din țară și străinătate, de aplicarea unor concluzii ale cercetării științifice.La fel se pare că stau lucrurile și 
în domeniul programării și urmăririi 
producției, întrucît studiile nu au evi
dențiat decît o mică parte din po
sibilitățile existente. Pregătirea te
meinică și din timp a fabricației, de 
asemenea, nu a constituit încă obiec
tul unor analize amănunțite din 
partea colectivelor șl a conducerilor 
unor întreprinderi. La Fabrica de motoare electrice Pitești, unitate pusă de curînd în funcțiune, s-a introdus în fabricație motorul M.S.-6, fără ca tehnologia de execuție și S.D.V.-urile să fie asigurate la timp. De aici, unele defecțiuni tehni
ce și organizatorice, cheltuieli de manoperă suplimentară, eforturi inutile.Cu aceeași acuitate se impune și 
îmbunătățirea randamentului de uti
lizare a forței de muncă. E drept, în acest sens, s-au obținut unele rezultate. Totuși, numărul muncitorilor

auxiliari este încă mare față de cel de bază, iar măsurarea muncii la cei care lucrează în regie nu este deloc reglementată. Normele de muncă tre
buie sistematic perfecționate, nu nu
mai pentru a ține pasul cu imperati
vele dotării tehnice și tehnologice 
dar și cu cele legate de promovarea 
unei discipline riguroase în întregul 
aparat de producție. O disciplină care să vizeze, mai întîi, folosirea completă și cît mai productivă a timpului de lucru, domeniu în care unele întreprinderi din municipiul Pitești — printre care „Textila", întreprinderea de prefabricate și elemente de construcții, întreprinderea de panificație și Combinatul de industrializare a lemnului Pitești — sînt deficitare.Iată, deci, că în fața conducerilor ți colectivelor de întreprinderi, precum și a organelor și organizațiilor de partid, se pun probleme esențiale, ce își așteaptă soluționarea în cadrul organizării științifice a producției și a muncii. Considerăm 
oportun, la ora actuală, ca sfera 
preocupărilor organelor și organiza
țiilor de partid să cuprindă analiza, 
cel puțin o dată pe lună, a modului 
în care se desfășoară organizarea 
științifică a producției și a muncii, 
a rezultatelor obținute și a măsurilor 
ce mai trebuie luate pentru înviora-

rea și adîncirea studiilor. Este util, după părerea noastră, să se generalizeze practica de a introduce în prevederile planului de stat al întreprinderilor, treptat, toate efectele care se pot realiza prin organizarea științifică a producției și a muncii, renuntîndu-se la fărîmița- rea măsurilor, cum se mai întîmplă acum. Pornind de la ideea că obiectivul tuturor acestor măsuri îl constituie realizarea exemplară a sarcinilor de plan, în condiții de înaltă eficientă economică, socotesc că este foarte indicat ca ele să se comaseze într-un plan unitar al organizării științifice a producției și a muncii, care să fie completat pe parcurs și urmărit cu rigurozitate.La Conferința Națională a P.C.R. se sublinia că perfecționarea organizării științifice a producției și a muncii trebuie să fie extinsă în toate ramurile economiei naționale. In a- cest scop, producția industriei locale ar putea fi îndreptată spre valorificarea mai rațională a unor resurse materiale pentru producerea unor sortimente de serie mică, com- pletîndu-se în acest fel activitatea industriei republicane. Asemenea probleme se ridică și în cooperația meșteșugărească, în activitatea comerțului de stat și cooperatist. Organizarea științifică a producției și a muncii trebuie să se concretizeze în efecte pozitive și pe șantierele de investiții, capitol esențial al activității economice a municipiului Pitești. Este nevoie ca toate organele care au atribuții în domeniile amintite să urgenteze „atacarea" problemelor respective, să persevereze în elaborarea si aplicarea în continuare a măsurilor de organizare științifică a producției, de creștere a eficienței economice.

ÎMPLINEȘTE 10 ANI
1La mai puțin de două minute, de pe banda de montaj a întreprinderii mecanice Sadu din județul Gorj iese un frigider „Fram“. De-a lungul celor aproape 10 ani de cînd se fabrică acest produs, procesul tehnologic a cunoscut îmbunătățiri continue. In ultimul timp, în cadrul întreprinderii au fost date în funcțiune o bandă destinată montajului ușilor frigiderului, un transportor aerian care asigură legătura între secția agregate și cea de montaj, precum și unele dispozitive care execută simultan mai multe piese. In același timp, frigiderului aduse perfecționări înlocuit agregatul s-a introdus izolația de polistiren expandat, se folosește o vopsea superioară, produsă de tînăra întreprindere bucureșteană „Policolor" etc.(Agerpres)

Creșterea oilor are o veche tradiție în țara noastră. Datorită condițiilor naturale deosebit de favorabile, numărul oilor a sporit continuu. Datele statistice arată că la această specie au fost deja realizate prevederile planului cincinal. La ultimul recensămînt, efectuat la începutul acestui an, a reieșit că dispunem de peste 14 milioane de ovine, din care 10,8 milioane oi.Această importantă specie, care valorifică rentabil resurse furajere variate și se caracterizează prin producții multiple, oferă crescătorilor posibilități de realizare a unor venituri sporite. De la efectivul matcă se obțin anual circa 9 milioane de miei, ceea ce reprezintă o sursă dintre cele mai importante pentru creșterea producției de carne. Cu toate acestea, în balanța cărnii, ponderea ovinelor este de-abia 10 la sută. Case este cauza acestei situații 7In numai trei luni din fiecare an — martie, aprilie, mai — sînt sacrificați aproximativ 5 milioane de miei. Cu alte cuvinte, „dispar" zeci și zeci de turme. Se obține un randament economic scăzut, deoarece tonajul de carne rezultat este extrem de mic. Unii dintre oaspeții străini care ne-au vizitat țara au rămas mirați de „luxul" pe care ni-1 permitem de a tăia milioane de miei la o greutate de numai 6—7 kg. în țări cu zootehnie avansată ca Anglia, Franța, Olanda etc. s-a încetățenit, de mulți ani, preferința consumatorilor pentru carne de „miel gras", tăiat la o greutate medie de peste 30—35 kg. In aceste țări, carnea de oaie îngrășată și îndeosebi cea de batal și de miel gras 
este mai scumpă chiar decît carnea de pasăre.Satisfacerea gustului pentru car-

mare de miei la o greutate de minimum 30 de kg.în multe județe s-au și luat măsuri pentru a se realiza integral numărul de miei grași prevăzuți. Din cele relatate de ing. Șerbu Dan, directorul Direcției agricole județene Constanța, rezultă că în cooperativele agricole din acest județ se cresc peste 440 000 de ovine. Pînă în prezent, la cooperativa agricolă din Pecineaga s-au obținut 148 miei la suta de oi, iar la Cobadin — cite 138. Ca niște buni gospodari, cooperatorii au ales de pe acum atît mieii destinați prăsilei, cît și tineretul mascul pentru îngrășare. Problema a fost discutată în adunările generale ale cooperativelor agricole, în vederea depistării resurselor șl posibilităților pentru asigurarea unei furajări corespunzătoare. Intre măsurile stabilite se numără cele privind înțărcarea mai tîrzie. Ia circa 16 kg, suplimentarea rației cu fibroase și concentrate, luarea unor măsuri pentru a se asigura masa verde necesară.O mare pondere au ovinele în zonele bogate în pășuni și finețe. în județul Vrancea, de exemplu, existența pajiștilor, dar și a unei vechi tradiții în ce privește păstoritul, au făcut ca atît cooperativele agricole, cît și țăranii din zona necooperati- vizată să crească un mare număr de oi. După cum ne-a spus ing. Ștefan Scărlătescu, directorul Direcției agricole județene Vrancea, cooperativele agricole Neruja, Paltinii, Vidra, Soveja au mii de ol. Adunările generale ale acestora au hotărît ca o bună parte din mieii obținuți să fie crescuți șl îngrășați. în această zonă sînt necesare măsuri pentru fertilizarea șl parcelarea pășunilor, procurarea unor suplimente de concentrate eto.
Mulți specialiști și crescători sînt 

de părere că mărirea rentabilității 
în creșterea ovinelor este determi
nată de schimbarea tehnologiei dfl 
creștere. în această privință este concludent exemplul pe care nl-1 oferă cooperativa agricolă Baba Ana, județul Prahova. Cooperatorii de aici au organizat însămînțarea artificială a oilor începînd din luna august-septembrie, obținînd miei în luna ianuarie. Mieii timpurii pot crește la o greutate superioară, fără cheltuieli suplimentare ridicate, deoarece, din primele luni de primăvară, ei valorifică bine pășunea. Este necesar ca această metodă să fie mai larg răspîndită.Prin creșterea și îngrășarea unul număr cît mai mare de miei se vor obține cantități sporite de carne, lînă și alte produse care să contribuie la satisfacerea cerințelor populației, la mărirea veniturilor crescătorilor.

ne de miel se poate îmbina cu cerința evidentă de a valorifica mai economic milioane de miei. Consumatorii pot chiar să prefere mielul îngrășat cu condiția să fie de bună calitate. Ceea ce nu le satisface gusturile este carnea de oaie slabă, prizărită, care nu este tot una cu cea provenită de la mielul gras. Ti- nînd totuși seama de preferințele unor consumatori pentru mielul de lapte, se poate oferi carne în cantități mai mari și de calitate superioară 7 Experiența multor unități agricole, a crescătorilor pasionați din toate zonele țării, atestă că există depline posibilități pentru a satisface exigențele consumatorului cu carne de ovine de calitate superioară. Anul trecut, la întreprinderea agricolă de stat Dej, județul Cluj, pe lîngă îngrășătoria de taurine, fără nici o investiție în plus, au fost îngrășați miei pînă la o greutate medie de 38 de kg, solicitați și apreciați nu numai pentru consumul intern, oi și la export. La această unitate, de la un număr de 500 de miei crescuți și îngrășați 
s-a realizat un beneficiu de 74 000 lei. Concluzia specialiștilor de la I.A.S. Dej este că îngrășarea mieilor se poate face, în mod rentabil, în sistemul stabulației, în așa fel în- cît greutatea de sacrificare să crească de la 6—10 kg, cît este în mod obișnuit, la cel puțin 30 kg.Departamentul întreprinderilor agricole de stat a stabilit ca și 
alte îngrășătorii de taurine, cum sînt cele de la Grabăț, județul Timiș, Giurgiu — județul Ilfov ș.a., să îngrașe peste 30 000 de miei. Alți 70000 de miei vor fi crescuți în cele mai bune întreprinderi și ferme agricole de stat, care dispun de condiții favorabile sau unde aceste condiții pot fi create pe parcurs. In vederea realizării cu certitudine a numărului de miel grași stabilit prin plan, specialiștii direcției zootehnice din departamentul amintit 
au stabilit să se crească cîteva zeci de mii în plus care, în parte, vor putea fi batalizați în scopul realizării unei producții mari de lînă în anul viitor și vînzării lor pentru carne, potrivit solicitărilor pieței.

O mare parte din efectivele de 
ovine sînt deținute de către coope
rativele agricole, gospodăriile per
sonale ale membrilor cooperatori și 
țăranii din localitățile de munte 
necooperativizate. Și în aceste uni
tăți se pune problema valorificării 
cu mai multă eficiență a sute de 
mii de miei, în scopul măririi pro
ducției de carne. După cum am aflat la Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, uniunile cooperatiste și direcțiile a- gricole județene au luat o serie de 
măsuri care să asigure ca, anul a- 
•cesta, cooperativele agricole să 
crească și să îngrașe un număr G BORDEIANU

i-au fost 
: a fost frigorific, cu plăci

,.:X?

(Urmare din pag. I)

Secfia filatură, fire pieptănate a fabricii „Țesătura4' din lași
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se bucure de sprijin în această direcție cooperativele agricole din județele Ilfov și Constanța cărora le lipsesc cantități mari dintr-o serie de semințe, cele din județele Cluj, Mureș, Vîlcea, Alba și Vrancea, care n-au încă întreaga cantitate necesară de cartofi pentru sămînță. O situație nesatisfăcătoare este și în privința semințelor de fasole, mai ales în județele Olt, Arad, Caraș-Severin. In multe locuri, deși semințele respective se găsesc în bazele de recepție și în depozitele „Agrosem", cooperativele agricole întîrzie preluarea lor.Precum se știe, cea mai mare parte a lucrărilor care se fac în această perioadă în cooperativele agricole se execută cu ajutorul tractoarelor și mașinilor din S.M.T. După datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că de la începutul anului stațiunile de mașini și tractoare au executat circa 10 la sută din volumul lucrărilor prevăzute pentru această perioadă. Dar ele sînt, în principal, lucrări de transport, împrăștiat îngrășăminte chimice, stropiri de iarnă la pomi, arături. Se impune, prin urmare, ca acum, după ce toate brigăzile au fost scoase la cîmp, să se treacă cu toate forțele la pregătirea terenului și semănat, urmărindu-se, pas cu pas, efectuarea unor lucrări de cea mai bună calitate.Buna desfășurare a lucrărilor agricole de primăvară presupune funcționarea neîntreruptă a tractoarelor și mașinilor agricole existente în S.M.T.-uri, precum și dotarea acestora cu noi utilaje, conform prevederilor. Trebuie arătat că, deși timpul este foarte înaintat iar lucrările de întreținere a ogoarelor și a semănăturilor trebuie făcute fără întîrziere, dotarea unităților cu unele utilaje întîrzie. în S.M.T.-urile din județul Arad lipsesc grapele reglabile, iar în întreprinderile agricole de stat din județ nu sînt suficiente semănători de porumb S.P.C.-6. Greutăți serioase se întîmpină în județul Brașov în ce privește aprovizionarea unităților agricole cu combustibil și lu- brifianți. Din cauză că nu au primit repartiții pentru benzină, mijloacele de transport ale unor cooperative agricole din județul Buzău nu pot fi folosite. Asemenea situații care nu aveau nici o justificare trebuie să fie lichidate de urgență. In toate S.M.T.-urile și întreprinderile agricole de stat trebuie să se asigure întreaga cantitate de carburanți și lubrifianți, precum și piesele de schimb necesare, pentru ca tractoarele și mașinile agricole să lucreze neîntrerupt, cu maximum de randament,Totodată, organele agricole din județele Satu-Mare, Hunedoara, Mehedinți și Sălaj trebuie să soluționeze fără întîrziere problema lipsei mecanizatorilor, pentru că nu se poate admite ca, din această cauză, într-un sezon de muncă atît de aglomerat, un număr însemnat de tractoare să nu lucreze.O cale sigură de sporire a producției agricole o constituie irigarea culturilor. In multe unități agricole se desfășoară acțiuni vaste în vederea amenajării terenului pentru irigat. Dar realizările obținute pînă sub posibilități : în amenajat 13114 ha, din prevederi, iar înîn prezent sint cu mult cooperativele agricole s-au ceea ce reprezintă 29 la sută

întreprinderile agricole, de stat numai 50 ha. Pentru amenajarea terenurilor prevăzute a fi irigate nu s-a asigurat, în totalitate, documentația tehnică necesară, încâlcind în mod inadmisibil atribuțiile ce-i revin, conducerea Direcției de îmbunătățiri funciare și organizare a teritoriului-Craiova refuză să întocmească documentații și să asigure asistență tehnică unităților agricole cooperatiste din județul retrăgînd specialiștii și utilajele de pe tierele din acest județ. Cooperativele agricole Amara, Luciu și Ziduri din județul Buzău întîmpină, de asemenea, greutăți în începerea lucrărilor de amenajare pentru irigații deoarece direcțiile de îmbunătățiri funciare din Ploiești și Galați n-au întocmit încă proiectele necesare și nici nu le asigură asistența tehnică de specialitate. Se impune ca Departamentul de îmbunătățiri

Olt, șan-

legumelor. Construcțiile de noi răsadnițe s-au făcut numai în proporție de 89 la sută, amenajarea solariilor — 36 la sută, iar semănatul și repicatul în răsadnițe s-au făcut pe numai 43 la sută din suprafața prevăzută. A- ceastă situație de netolerat nu poate fi decît urmarea dezinteresului cu care a fost privită mulți ani la rînd sporirea producției de legume în unitățile agricole de stat. Este necesar ca departamentul și trusturile întreprinderilor agricole de stat să analizeze cauzele neajunsurilor existente în fermele cultivatoare de legume, și să ia măsuri urgente pentru a asigura realizarea integrală a sarcinilor ce Ie revin privind producția legumicolă. Lucrările pregătitoare în vederea cultivării legumelor sînt întîrziate și datorită neasigurării unor materiale. Unitățile agricole din județul Teleorman au un deficit de de construcții rurale și

Lucrările agricole
de primăvară

funciare din Consiliul Superior al Agriculturii să pună capăt acestor situații intolerabile, asigurînd toate condițiile realizării în timp util a tuturor amenajărilor prevăzute pentru irigații. Paralel cu grăbirea lucrărilor de amenajare a terenului este necesar ca întreg utilajul de irigat să fie pus în stare de funcționare. In acest scop trebuie asigurate peste tot piesele de schimb.Ținînd seama de deficiențele serioase ce au existat în anii trecuți în aprovizionarea populației cu legume, fructe și struguri, se impune ca, în acest an, sectoarele agriculturii care furnizează aceste produse să se bucure de o atenție specială. In ce privește acțiunile care se desfășoară în legumicultură, după datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii, situația se prezintă mai bine în cooperativele agricole : construcțiile noi de răsadnițe s-au realizat în proporție de 110 la sută, unele rămîneri în urmă existînd în județele Gorj, Dîmbovița, Caraș-Severin și Bistrița-Năsăud. De asemenea, însămînțările în răsadnițe și. repicatul răsadurilor s-au făcut pe 310 ha, ceea ce reprezintă 45 la sută din prevederi. Bune rezultate au fost obținute și la construirea de solarii, care însumează o suprafață de 733 ha. In schimb, întreprinderile agricole de stat sînt deficitare în ce privește pregătirile în vederea cultivării

polietilenă pentru solarii. Asemenea greutăți întîmpină și unele cooperative agricole din județele Botoșani, Dîmbovița și Constanța. Intîrzierea livrării acestor materiale împiedică amenajarea la timp a solariilor și deci obținerea unei producții timpurii de legume. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, cu sprijinul ministerelor furnizoare, trebuie să asigure fără întîrziere materialele necesare amenajării de solarii și răsadnițe.O serie de probleme se ridică și In privința lucrărilor în vii și livezi. Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție nu au asigurat în întregime cantitățile de material săditor, nu au fost procurați spalierii și aracii și nu se dispune încă de utilajele necesare desfundării terenurilor destinate noilor plantații de vii și pomi. Astfel, cooperativele agricole din județul Iași au nevoie de 700 000 vițe altoite, iar cele din județul Vaslui, de 800 000 vițe. In județele Buzău și Mehedinți lipsesc 450 000 și respectiv 700 000 spalieri necesari susținerii viței de vie. De asemenea, cooperativele agricole din județele Caraș-Se- verin, Buzău și Bacău nu au încă asigurați Un număr mare de puieți în vederea plantărilor. Oare cadrele care răspund în Consiliul Superior al Agriculturii fi

la U.N.C.A.P. de aceste probleme nu știu că dacă ele nu 
se rezolvă acum, degeaba se mai rezolvă 7Lucrările agricole de primăvară se desfășoară în condițiile create de noua organizare administrativ- teritorială a țării, caracterizată prin acordarea unor atribuții și competențe largi conducerilor de unități agricole ca și organelor județene. Este de aceea necesar ca președinții de cooperative agricole, specialiștii din aceste unități, directorii de întreprinderi agricole de stat și șefii de ferme să se ocupe cu grijă de organizarea temeinică a muncii, pînă în cele mai mici amănunte, în fiecare unitate agricolă. Efectuarea la timp și la un nivel agrotehnic înalt a lucrărilor agricole de primăvară presupune un sprijin calificat acordat de specialiștii din cooperativele agricole. Este necesar ca direcțiile agricole din județele Hunedoara, Gorj, Harghita, Buzău și Dîmbovița, unde există cooperative neîncadrate cu specialiști, să fie sprijinite de Consiliul Superior al Agriculturii pentru rezolvarea rapidă a acestei probleme. In același timp, se impune ca direcțiile agricole și uniunile cooperatiste din fiecare județ, trusturile teritoriale ale întreprinderilor agricole de stat să rezolve cu operativitate și răspundere toate problemele ce se ridică în campania agricolă de primăvară, să conducă cu competență și cu maximum de eficiență această acțiune de însemnătate hotărîtoare pentru obținerea unei producții agricole ridicate în acest an. In legătură cu a- ceasta pare de neînțeles faptul că Departamentul întreprinderilor agricole de stat a organizat, în această perioadă, schimburi de experiență cu șefii de fermă la Becicherec, Urziceni și Tecuci. Pentru că este nerațional și dăunător să se ia din unitățile respective 326 șefi de fermă într-o perioadă cînd sînt atîtea de făcut. O iarnă întreagă nu s-a găsit oare timp pentru organizarea unor asemenea instructaje 7 Nici o ședință sau alte manifestări de acest fel nu vor trebui să sustragă pe specialiști sau pe alți lucrători din agricultură de la muncile agricole. O asemenea acțiune cum este campania agricolă de primăvară impune prezența o- bligatorie pe teren, în cîmp — acolo unde se hotărăște soarta producției — a cadrelor de conducere din unitățile agricole, a tuturor specialiștilor agricoli care să asigure executarea fără întîrziere și la un înalt nivel agrotehnic a tuturor lucrărilor agricole de primăvară.In desfășurarea campaniei agricole de primăvară 

un rol important îl are munca politică și organizatorică desfășurată de organizațiile de partid de la sate, 
de comitetele județene de partid. în toate județele s-a analizat stadiul pregătirii campaniei de primăvară, 
au fost instruiți secretarii organizațiilor de partid, aparatul de stat cu sarcinile ce le revin pentru buna desfășurare a lucrărilor. Este însă necesar ca, în continuare, birourile comitetelor județene de partid, aparatul acestora să îndrume și să sprijine organizațiile de partid în vederea antrenării lucrătorilor din întreprinderile agricole de stat și din S.M.T., membrilor cooperativelor agricole la executarea fără întîrziere și de bună calitate a lucrărilor agricole de primăvară — condiție hotărîtoare pentru obținerea unor 
recolte mari în acest an.
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Pedagogi, sociologi, oameni de artă, activiști 
își spun părerea despre

Să facem pentru început un calcul zimplu. Anual, „bugetul" timp al u- nui tînăr se cifrează la 8 760 ore. Din acestea, aproximativ 2 900 sînt acordate odihnei, 2 500 producției (sau învățăturii), iar din cele rămase, circa 2 000 de ore constituie ceea ce ne-am obișnuit să numim timp liber. „Problema artei de a utiliza timpul liber este la această vîrstă deosebit de importantă — a subliniat prof. dr. Petre Bărbulescu, șef de secție la Institutul de științe pedagogice. Vîr- sta la care ne referim este foarte receptivă la ceea ce îi oferim (sub rezerva calității și actualității datelor comunicate), dar și foarte refractară atunci cînd interesul publicului larg nu se află la unison cu intențiile organizatorilor. Cele 2 000 de ore includ, în orice caz, nu numai ideea de distracție, ci și cea de informare, de pregătire pentru integrarea socială".A valorifica la nivelul întregii țări milioanele de ore ale timpului liber — astfel ca utilitatea lor să fie maximă — iată o sarcină delicată și complexă. Ea poate fi în bună măsură satisfăcută de așezămintele de cultură. Din păcate însă — după cum afirmă Dumitru Nicolae, cercetător la Institutul de filozofie — sînt încă departe de imaginea ideală pe care noi, cu diverse prilejuri, căutăm să o conturăm sub formă de deziderat". Vorbitorul s-a referit la unilateralitatea activității, la faptul că diferitele laturi de conținut ale programelor au adeseori un caracter formal, ca o umplutură adiacentă serilor de daps. In rare locuri întîlneștl cercuri viabile de prieteni ai muzicii, ai filmului, ai dansului, cercuri tehnice sau de mîini îndemînatice — a spus el.S-a relevat, ca un fenomen destul de răspîndit, faptul că măsurile de perfecționare a activității luate de conducerile unor case de cultură au un caracter de suprafață. Citind programele de activitate, unele manifestări par — judecind după titlul lor — interesante, cu o adresă largă și actuală. De foarte multe ori însă, schimbarea privește exclusiv titlul, fără a reflecta vreo modificare de esență privind manifestarea propriu- zisă. „Aceeași Mărie, cu altă pălărie" nu va face să sporească forța de atracție a așezământului de cultură ci, dimpotrivă, va face să scadă și interesul și încrederea tineretului față de programele ce i se oferă. Participantii la discuție au subliniat că trebuie îmbunătățită în primul rînd structura programelor, concep
ția alcătuirii lor, înlăturîndu-se tot ceea ce este anacronic, depășit atît ca substanță cît și ca mod de prezentare. înnoirile trebuie să vizeze conținutul activității, în așa fel în- cît să poată răspunde exigentelor actuale, preocupărilor generației tinere, interesului ei.Evident, în primul rînd este vorba despre o înțelegere nouă a menirii acestor așezăminte de cultură, despre modernizarea efectivă a activității lor. Totodată, nu pot fi omise nici problemele valorificării bazei materiale existente, a înzestrărilor corespunzătoare cerințelor actuale. „Mă voi referi la casele de cultură ale tineretului din Capitală, a căror situație o cunosc mai bine — spune Coriolan Răduică, șeful secției propagandă și cultură la Comitetul U.T.C. din sectorul 1, București. Cu ani în urmă s-au construit niște clădiri mari, spațioase, dar de atunci ele nu au mai fost înzestrate cu mijloacele care să mențină treaz interesul tînărului pentru casa de cultură. Un radio și un televizor nu mai sînt în prezent suficiente pentru a crea un ansamblu cultural-educativ plăcut. Fără a avea pretenția că ofer soluția ideală, cred că am putea realiza lucruri mult mai bune în această direcție, dacă așezămintele de cultură ar căpăta dreptul la autogospodărire. In plus, casele de cultură ale tineretului din Capitală sînt conduse de U.T.C., dar depind material de consiliul popular (care subvenționează și așezămintele sale proprii). De aici, ca în fabula cu racul, broasca și știuca, permanente neînțelegeri, învinuiri reciproce din care are de suferit... așezămîntul de cultură".„Pe de altă parte — completează regizorul Dinu Cernescu, la conducerea unor case de cultură se află oameni care au puține puncte comune cu cultura, funcționari zeloși, ba chiar disciplinați, dar lipsiți de scînteia fanteziei creatoare, nereali- zați în diverse domenii și care și-au găsit un culcuș cald într-un post în care nimeni nu-i deranjează. Ei știu că trebuie să organizeze o conferință, un simpozion, seri de dans. Si le organizează ! Dar se opresc aici, fiind opaci la orice fel de înnoire, incompetenți la conținutul acțiunilor de cultură, lipsindu-le inițiativa personală.Nu numai conducerea, dar întregul colectiv de colaboratori ai așezămîn- tului de cultură, fiecare conferențiar, lector etc. trebuie să aibă o înaltă calificare de specialitate și vocația activității culturale, să știe a se a- drcsa tineretului. Aceasta este o cerință esențială".Partlcipanțil la masa rotundă au arătat că asistăm, în cadrul numeroaselor așezăminte de cultură, la o reluare aproape calendaristică a manifestărilor poleială (cu nume sonore, dar goale de conținut) și al celor indigo (inițial interesante, dar tocite prin utilizare excesivă, prin copiere de la un organ la altul). Iată de ce am supus discuției întrebarea :

neul tineretului" în Capitală, pe lingă Casa de cultură a tineretului din sectorul 1. Radu Boroianu, absolvent al secției regie teatru din cadrul I.A.T.C., unul dintre animatori, distinge în trăsăturile noii inițiative cîteva revelatoare pentru profilul u- nui așezămînt de cultură modern.— In cadrul „Ateneului" se va o- feri tinerei generații de artiști un loc de aprofundare a unor cunoștințe culturale, artistice, filozofice, de dispute fructuoase. Sînt convins că o corelare a activității cenaclului tinerilor artiști plastici, a unui cenaclu literar, a unui cenaclu de muzică și balet și a unei grupări teatrale va atrage înzecit mai mult public tînăr. Imbinînd formele amintite și reali- zînd un veritabil spectacol, bine închegat, cu o unitate artistică, vom da un răspuns concret celor ce se întreabă dacă distractivul și instructivul pot să coexiste.Subliniind această idee, invitații noștri au pledat pentru existența în fiecare casă de cultură a unor discoteci, filmoteci, cluburi, pentru a- menajarea unor terenuri sportive și bazine de înot. Toate aceste propuneri contribuie desigur la profilarea unor așezăminte tinerești în adevăratul înțeles al cuvîntului, care să-și merite cu prisosință numele. Dar ele nu sînt suficiente. Discuțiile purtate au abordat și cîteva laturi ale conținutului și metodicii activității așezămintelor de cultură. S-a subliniat astfel că ceea ce este esențial în aprecierea activității de ansamblu a unei case de cultură este calitatea muncii desfășurate, capacitatea ei de a influența în mod activ generația tînără, într-un cuvînt sintetic girul competenței pe care ea îl oferă. Se greșește atunci cînd judecățile de valoare iau ca etalon formele utilizate într-un anumit moment (și din acest motiv asistăm la o adevărată invazie de titluri de manifestări, în fond identice între ele) ignorînd tocmai elementul important : cuantumul de valori culturale, cantitatea de informații, Ideile, experiența care în cadrul unei anumite acțiuni iau drumul de la sursa de răspîndire a cunoștințelor la masa participanților. De aceea discuțiile sterile, purtate încă de unele foruri tutelare, asupra primordialității anumitor forme așa- zise moderne, trebuie să facă loc unor veritabile dezbateri ale conținutului activității. Căci pe zi ce trece apare tot mai evident faptul că cele mai multe carențe semnalate referitor la viața așezămintelor de cultură nu vizează latura distractivă a activității lor, ci capacitatea (sau mai bine spus incapacitatea) de a atrage tineretul și a-1 ajuta să-și clarifice și să-și însușească poziții filozofice înaintate, să-și elaboreze norme proprii, dar cu largă valoare generală, de formare spirituală a personalității, conform cu etica noastră socialistă.Pe de altă parte invitații noștri au pledat pentru reactualizarea dictonului „non multa sed multum" în activitatea așezămintelor de cultură. Este evident că pentru a putea răspunde complexelor obligații ce le revin, manifestările trebuie să se desfășoare numai sub girul unor oameni de o înaltă competență, personalități marcante ale vieții noastre culturale și științifice, cu un înalt ni

vel de cunoștințe, care au ceva de spus de la tribuna prestigiului lor. Numai în acest fel, forma ca atare (indiferent cum ar fi ea denumită) nu se demonetizează, devine un eveni
ment cultural, păstrîndu-și neștirbită capacitatea de influențare. A neglija această cerință echivalează cu a compromite succesul și eficacitatea eforturilor atîtor entuziaști propagatori ai culturii.
Individualizarea 
caselor de culturăParticlpanții la masa rotundă au arătat că pe măsura evoluției vieții noastre economice și sociale ar fi fost normal să înregistrăm și o evoluție a profilului așezămintelor da cultură, de la nediferențiere la varietate, de la simplu la complex. Dar anii au trecut iar ele au rămas cu aceleași structuri organizatorice, forme depășite, demonetizate, care nu mai corespund necesității sociale majore. De aceea multe așezăminte culturale nu mai reușesc să reflecte toată bogăția și varietatea vieții contemporane.în Capitală, de cîtăva vreme se discută despre o profilare a Caselor de cultură ale tineretului, în funcție de specificul fiecărui sector sau cartier în parte. Unele vor avea un profil artistic, altele un caracter tehnico-știtnțific aplicativ. Aici ca și în altă parte se vor deschide cercuri tehnice (radio-telegrafie, mecanică auto, televiziune etc.).Asupra acestui aspect am cerut și părerea regizorului Dinu Cernescu.— Lucrînd pentru Student-club mi-am dat seama la ce confuzii poate duce lipsa de diferențiere a cluburilor, șl mai precis inconvenientele neînmulțirii lor. De pildă multi m-au întrebat de ce aici nu se dansează. Pentru că — le-am răspuns — noi vrem să oferim tinerilor altceva I Am inaugurat, de pildă, un club de jazz. Cei care intră, știu de la bun început ce alegere au făcut. U- nora poate nu le place această muzică si vor pleca în alte săli ale clădirii. Cei care preferă filmul muzicii vor găsi o cinematecă și o vor frecventa regulat, cei pasionați de jocurile sportive au și ei sălile lor ; și dansatorii au rezervate în programul casei de cultură niște ore speciale. Oricum, fiecare gen de activitate trebuie să-și constituie în cele din urmă un nucleu de bază. Ei bine, în această clipă, clubul, cercul sau oricum vrem să-1 numim va fi personalizat, pentru că toți cei prezenți au rămas călăuziți de aceeași idee și preferință.Există numeroase localități în țară cu o singură casă de cultură. Este bine ca fiecare din acestea să se facă cunoscută printr-un anumit gen de activitate, creație a unor pasiuni sau deprinderi locale (eventual sub formă de cluburi, cercuri etc.) să aibă o personalitate distinctă, dar, în a- celași timp, ele nu trebuie să neglijeze varietatea programului obișnuit

Cine sînt conducătorii 
acestor instituții 
pentru tineret?Invitații noștri au arătat că o măsură utilă ar fi trecerea caselor de cultură ale tineretului nu numai ca îndrumare, dar și ca răspundere materială și administrativă la U.T.C. „Nu este vorba de schimbarea unor forme de organizare cu altele, tot așa de rigide, doar patronajul fiind altul — precizează Radu Boroianu — ci sînt convins că, în mîinile unor oameni de cultură tineri, vor găsi căile nimerite de a se adresa generației lor".— De asemenea, a reluat ideea cercetătorul Dumitru Nicolae, cred că cei care vor răspunde de casele de cultură trebuie să fie nu niște simpli funcționari, ci animatori culturali, cu studii înalte, unii chiar doctori în sociologie, în pedagogie, în psihologie. Funcția de director ar trebui să devină invidiată, iar solici- tanții să fie aleși prin concurs. în urma unui stagiu. Bineînțeles aceasta presupune și o serie de stimulente materiale care în prezent nu există.— Pe lîngă directorul animator, fermentul întregii vieți a așeză- mîntului, — a continuat Dinu Cernescu — ar trebui să existe și o serie de colaboratori, care să consilieze activitatea în ansamblu, să elaboreze ideile în ce privește mersul înainte al instituției. Mă gîndesc la un consiliu artistic al casei de cultură, care să îmbine experiența și înțelepciunea personalităților orașului cu pasiunea și entuziasmul tinerilor. Cu o astfel de conducere, inițiativele cele mai curajoase vor găsi înțelegere și sprijin pentru a fi realizate. Unele se vor dovedi greșite. Altele vor trebui reluate. Dar în ansamblu, nu vom avea decît de cîștigat din aceste experiențe. Un veritabil animator va trebui să aibă un program elaborat etapă cu etapă, plecînd de la ipoteze științifice, să folosească formele existente ca „laborator" de investigații și captînd înclinațiile să transforme așezămintele în locuri de confruntare a gîn- durilor si idealurilor tinerei generații.„După cum a reieșit și din discuțiile noastre, problema educației tineretului este extrem de complexă și delicată prezentînd celor ce o a- bordează numeroase fațete — a afirmat în final prof. dr. Petre 
Bărbulescu. Și pe plan internațional, ea preocupă în prezent pe psihologi, pedagogi și sociologi care se ocupă din ce în ce mai intens de tot ceea ce se subsumează noțiunii de timp liber. S-a demonstrat științific cu diferite prilejuri, iar eu o afirm încă 
o dată, că investițiile în om sînt cele mai productive, omul fiind cea mai dinamică forță de producție. Deci grija pentru buna funcționare a’așe- zămintelor de cultură ar trebui să apară tuturor în lumina adevăratei ei importanțe".

Mosd rotundâ orqanizatâ de 
Radu CONSTANTINESCU

O noud premierâ în interpretarea 
colectivului artistic al Casei de cul

tură din Slănic Moldova

• Filarmonica de stat „G. E- nescu" (la Sala mică a Palatului) : Concert de muzică franceză din secolul XVIII. Dirijor : Paul Popescu — 20 0 Opera română :Seară vleneză — 19,30, (la Sala Palatului) : Don Carlos — 19,30• Teatrul de stat de operetă : Secretul Iul Marco Polo — 19,30 • Teatrul Național „I. L. Caragiale“ (sala Comedia) : Heldelbergul de altădată — 19,30, (sala Studio) : Topaze — 19,30 * Teatrul de Comedie : Troliu» șl Creslda — 20• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- landra" (sala din Bd. Schitu Mă- gureanu nr. 1) : Iullus Cezar — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Comedie pe Întuneric — 20 • Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henrlc al IV-Iea — 19,30, (sala Studio) : Absența unui violoncel — 20 e Teatrul Mic : A- mlntlrea a două dimineți de luni — 20 © Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile Iul Păcală — 16• Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Iarmarocul piticului Clip — 17, (sala din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 17 * Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Victoria) : Varietăți *68 — 19,30 • Teatrul de estradă „Ion Vasllescu" : Adam șl Eva la revistă — 19,30 0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Magistrala tinereții — 20 0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.
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e Răpirea fecioarelor : PATRIA — 10 ; 12,15 ; 14,30 ;16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI (completare Atențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Cu toată viteza, Înainte 1 : REPUBLICA — 9,30 ;11.45 ; 14 ; 16,30 ; 13,45 ; 21.
0 Pentru cîțiva dolari In plus : LUCEAFĂRUL — 8 ;10.30 ; 13 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, FESTIVAL — 8 ; 10,30 ; 13 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15.
0 Eroii de la Telemark : CAPITOL — 9 ; 11,45 ;14.30 ; 17,30 ; 20,30, GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 20,30, TOMIS — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 1 20,30. 
0 Am întîlnit țigani fericiți : CENTRAL - 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21, GLORIA (completare Atențiune, ciuperci !) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA (completare Cu dansatorii maghiari tn Grecia)— 9 : 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Viață sportivă : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
0 Muzicantul : VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;18.30 ; 20,45.împușcături pe portativ : LUMINA (completare Tlule II) — 9,15—16,30 In continuare î 18,45 ; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA — 9 ; 10.
0 Cînd tu nu ești : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ;18,15 ; 20,30.
o Tom Jones : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Leul african : TIMPURI NOI (completare Legenda)— 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
0 Blestemul rubinului negru : GIULEȘTI — 10 ; 15,30 ;

18 ; 20,30, ARTA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, MELODIA — 9 ; 11 : 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Sfîntul la pînda : FEROVIAR - 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ;17.45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ;20.45 (Ia toate completarea Orizont științific nr. 1/1S68) FLOREASCA (completare Cu dansatorii maghiari in Grecia) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
cinema

0 Profesorul distrat : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Cei șapte samurai : DACIA — 8—20 în continuare. 
0 o sută unu dalmațlenl : BUZEȘTI (completare Nălcă pleacă la București) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cine va deschide ușa 7 : CRINGAȘI (completare Pași spre Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 O lume nebună, nebună, nebună : BUCEGI — 9,45 ; 13 : 16,30 ; 19,45, AURORA — 9,15 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.

0 Comisarul X : UNIREA (completare Armonie) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Lordul din Alexanderplatz : FLACARA — 15,30 ;18 ; 20,30.
0 Șapte băieți și o ștrengărită t VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : MIORIȚA (completare Creierul) — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Un nabab maghiar : POPULAR (completare Flora australiană) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sindbad marinarul : MUNCA (completare Dațl-ml un calmant) — 14 ; 16 ; 18 ; 20.
0 Căutațl idolul : MOȘILOR (completare Miracole)— 15,30 ; 18 ; 20,30, FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ocolul : COSMOS (completare Orizont științific nr. 12/1967) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Dimineți de lamă : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
0 Capcana t VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Haiducii : RAHOVA (completare Lupta Internă a speciilor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea Iul Surcouf : PROGRESUL (completare Lauri celor mai buni) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Loana : LIRA (completare Lupta Internă a speciilor)— 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Un bărbat și o femele : DRUMUL SĂRII (completare Orizont științific nr. 1/1968) — 15,30 ; 17,30 ; 20.

Cum vă imaginați 
profilul unei case de 
cultură a tineretului?Răspunde cercetătorul Dumitru Nicolae :— Ca un spațiu de cultură multiplă, un complex social-cultural organizat pe zone geografice, microra- ioane, care să devină un loc de concentrare a opiniilor, de dezbateri, o sursă de informație a tinerilor prin mii de canale. Ele ar trebui să se adreseze cu un limbaj specific fiecărei categorii sociale.

Da curînd a fost inaugurat „Ate

mânească — șl a actorilor cu voce și aptitudini pentru genul nostru, care să asigure cu arta lor interpretativă și scenică reușita acelor cîntece de idei pe care vrem și trebuie să le scriem.Cred că premiile de creație, ofe- . rite de inițiatorii Festivalului Mamaia, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, vor trebui acordate pe două grupe : premiul I, II. III și două mențiuni pentru cîntecele de idei și alt premiu I, II, III, și două mențiuni pentru muzica de dans, a cărei prezentă în viața noastră este o necesitate și pe care nu avem voie să o neglijăm.La Mamaia vor trebui invitați editori străini, producători ai radiotele- viziunilor europene, ca astfel ei să poată lua cunoștință de creația noas
tră actuală. Numirea unui director artistic al festivalului și a unuia administrativ cu răspunderi precise ar facilita ducerea la bun sfîrșlt a marilor sarcini ce stau în fața organizatorilor.Și... în 'tolbă cu succesele care desigur vor veni la Mamaia, iată-ne plecați pentru cucerirea altei etape, Festivalul Brașov 1969.în primul rînd va trebui asigurată o selecție de piese adresate con- curenților străini, făcută cu o grijă infinit mai mare decît s-a întîmplat anul acesta. Pentru definitivarea ei să se apeleze și la sprijinul Uniunii Compozitorilor din , România, lucru care din păcate nu s-a întîmplat la recentul festival. Prezenta unor melodii inspirate din folclorul nostru și care să preia creator acumulările școlii românești de muzică ușoară, ar trebui să fie caracteristicile primordiale ale acestei culegeri. Va trebui să fie o alegere care să cuprindă lucrările reușite, scrise recent,

O £3 O O O 11sau melodii mai vechi, îmbrăcate în haine artistice moderne, din care să nu se omită, ca acuma, contribuția unor compozitori de prestigiu și de succes. N-am înțeles lipsa din albumul tipărit de Radioteleviziunea noastră a pieselor compozitorilor Te- mistocle Popa. Florentin Delmar, Sile

E3 S3 El il O O Ipene. Cînd spunem modern, nu ne gîndim deloc la răcnetele 1968 ale unor faimoși cîntăreți, care din fericire nu au fost solicitați anul acesta Ia Brașov și nici la aspectul vestimentar așa-zis „modern" cu care ne-au blagoslovit unii cîntăreți, ca jabouri ne la locul lor, pijamale grotești,
Culoarea cenușie 
trebuie înlăturată 
din paleta muzicii 
noastre ușoare
CTrnrMwnMniiMiiwii^Ti------- ~--  ■ ........Dinicu. Emanoil Ionescu șl a altora care au la activul lor multe șlagăre verificate. N-am înțeles criteriile care au dus la prezenta în album a unor compozitori cu două piese, a altora cu o piesă și a altora cu nici una !Interprețil noștri cu care ne vom prezenta la ediția 1959 a Festivalului Brașov vor trebui să dovedească că au voci. Va trebui să dovedim că putem alinia interpret! care să concureze cu succes într-un stil propriu dar artistic și modern cu valorile interpretative ale muzicii ușoare euro-

coafuri Louis Quinze, al „14-lea" și cîte alte „găselnițe", în dorința expresă de a epata și a astupa, inconștient, unele goluri, amplificate pînă la prăpăstii.La Festivalul Brașov 1969 ne-ar bucura să reușim ca unele din creațiile noastre majore să-și găsească locul și în repertoriile unor interpret! de talia lui Jean-Claude Pascal, Leny Escudero, Hugues Aufray, Pia Colombo, Edith Pieha, Rika Za- rai, ca astfel, în afara concurenților străini desigur talentați, renumele unor interpret! consacrați să contri-

O B O Obule la lansarea muzicii noastre u- șoare și de pe o trambulină mai înaltă.Ne-am permite o întrebare adresată organizatorilor festivalului de la Brașov : Oare în ediția de anul acesta a festivalului au fost suficiente două piese de muzică ușoară, una românească și o singură piesă din repertoriul propriu, pentru ca concluziile asupra potentelor lui artistice să fie atît de concludente, îneît să justifice acordarea titlului și premiului „Cerbul de aur, de argint, sau de bronz" ? Cred că pe viitor, oricare juriu, oricît de competent ar fi el, are neapărată nevoie, pentru a acorda cu conștiința împăcată un titlu și premii de prestigiul „Cerbului" nostru de la Brașov, de unele verificări suplimentare. Eforturile, marile eforturi care s-au făcut și se vor face pentru păstrarea și creș- H terea prestigiului festivalului de la Brașov impun unele probe în plus, poate una finală pentru primii 5 clasați, completată cu un micro-reci- tal (2—3 piese) al respectivilor candidați. Nota redacției : Avînd în vedere marea popularitate, interesul de masă pentru genul muzicii ușoare, precum și carențele H serioase care se manifestă la noi în acest domeniu și pe care participarea românească la Festivalul de la Brașov le-a pus în evidentă cu acuitate, redacția ziarului „Scînteia" deschide o discuție pe această temă. Invităm specialiștii, creatorii și in- terpreții de muzică ușoară, criticii ca și pe cititorii iubitori ai genului, publicul larg, să-și spună cuvîniul în scopul ridicării nivelului artistic al muzicii noastre ușoare, prin afirmarea ideilor generoase și a realităților contemporane pe care este chemată 
că Ie oglindească.

„APARATUL MATEMATIC 
AL CALCULATOARELOR» 

Un important 
teren de afirmare 
a științei românești

Convorbire cu acad. Grigore C. MOISIL

în prezent exiști o preocupare sporită în legătură cu utilizarea 
pe scară largă in știința ți economia noastră a calculatoarelor electronice. Concomitent cu intensificarea cercetărilor proprii din 
domeniul construcției, partidul și statul au în vedere și procurarea 
pe calea importului a unor asemenea instalații moderne. Dar 
activitățile pe linia construcției ți perfecționării calculatoarelor 
se impun a fi completate și de altele, urmărind pregătirea 
din vreme a specialiștilor — programatori, electroniști etc. — capa
bili să folosească și să întrețină corespunzător astfel de utilaje de 
mare complexitate, precum și asigurarea aparatului matematia 
necesar. In legătură cu preocupările, rezultatele și sarcinile actu
ale ale științei noastre în acest domeniu, ne-am adresat acad, Grigore C. Moisil, solicitîndu-i răspunsul la cîteva întrebări.

— Ce reprezintă ața-numitul utilaj sau instrumentar matematic al calculatorului T In ce 
raport se află el — valoric vor
bind — cu realitatea fizică, cor
porală a acestuia ?— In literatura de specialitate din limba engleză s-au încetățenit termeni diferiți pentru aceste două realități : cuvîntul hardware definește calculatorul ca obiect, compus — după cum se știe — din tranzistor!, rezistențe, discuri sau benzi magnetice, precum și așa-numitul „echipament periferic" (mașini de scris rapide, de perforat sau de citit fișele etc). Firește, și în realizarea acestora 

calculul matematic a avut un rol considerabil, chiar dacă nu avem în vedere faptul că în general mașina electronică de calcul apare mai degrabă ca o creație a matematicienilor decît a tehnicienilor. Totuși ce
lălalt termen, software, delimitează 
sfera acelor elemente de matema
tică (fără dc care calculatoarele n-ar 
fi decît niște prezențe fizice „mute") 
șl care se reduc, in ultimă instanță, 
la complexul de limbaje necesitate 
de acestea (de programare, de efec
tuare, de traducere).însemnătatea acestui „instrumentar matematic" rezidă în primul rînd în faptul că el permite funcționarea calculatoarelor întruclt numai formulate matematic diversele operații și lucrări pot fi abordate șl efectuate dîndu-se în aceeași formă și rezultate sau soluțiile obținute. De asemenea, el condiționează ți sfera de activitate a calculatorului: astfel, programul de instruire poate schimba destinația inițială a calculatorului sau diversifica utilizările lui. Prin schimbarea programului un calculator folosit spre exemplu pentru prognoza timpului de către meteorologi poate fi utilizat și în economie, sau pentru a face o traducera automată. Aspectul mi se pare extrem de important, cu atît mal mult, cu cît astăzi există tendința pregnantă de a se merge pe calculatoare de tot mai mare putere, apte de a soluționa un număr cît mai mare de operații diverse, tot mai complexe, în sfere diferite ale activității științifice și de producție.Dar cu toate că în prezent există un fond important de asemenea limbaje (ALGOL, FORTRAN etc.), că se consideră problema limbajelor în general clarificată, aceasta nu exclude prin nimic diversificarea lor continuă. Este în fapt o necesitate determinată atît de perfecționarea continuă, rapidă a tipurilor actuale de mașini de calcul, precum și de noile sfere de utilizare ale acestora, de problematica tot mai complexă care le confruntă. Astfel, cu toate că la crearea sau livrarea unei mașini electronice de calcul se atașează, de regulă, și un sistem de limbaje posibil de folosit pe respectiva instalație, sînt necesare în continuare preocupări intense în această direcție. Poate că, în cazul nostru, de pildă, noi să avem în vedere soluționarea cu ajutorul acestor instalații a unor probleme din sectoare care nu au stat în mod expres în atenția producătorilor lor.

— Care este situația acelor 
discipline matematice oare 
concură direct la realizarea lim
bajelor de programare ?

— Algebra abstractă, logica ma
tematică, lingvistica matematică — ramuri ale matematicii moderne cu o contribuție esențială în realizarea „utilajului matematic" al calculatoarelor, au cunoscut în tara noastră o frumoasă dezvoltare. De altfel ne putem mîndri că ne numărăm printre primele țări din lume în care algebra, de exemplu, — în înțelesul ei modern — a început să fie predată în universități încă cu 35 de ani în urmă. în prezent, așa cum s-a confirmat și la un recent Colocviu de 
teoria categoriilor ținut la București, școala românească de algebră modernă (teoria grupurilor, a categoriilor, a inelelor, geometria algebrică etc), ca și cea de logică matematică (teoria automatelor finite), se remarcă prin unele rezultate de larg prestigiu.

Prin extinderea utilizării calcula
toarelor in cercetarea științifică șl 
activitatea economică din țara noas
tră, aceste rezultate de o certă va
loare teoretică vor putea fi nu nu
mai dezvoltate, adîncite, dar — cred 
— și mult mai bine valorifi
cate. Căci acest teren trebuie în- tr-adevăr mai bine folosit atît teoretic cît și practic. Cu atît mai mult, cu cît estlmații recente apreciază că activitatea de creare a auxiliarului matematic necesar funcționării corespunzătoare a unui calculator costă

astăzi tot atît cît și realizarea fizică a acestuia. Unii specialiști, din țări 
în care calculatoarele cunosc încă do 
po acum o largă extindere, a- 
preciază chiar că în următorii ani 
utilajul matematic al calculatorului 
va fi de două ori mai scump decît 
cel fizic. în S.U.A., de exemplu, încercarea de introducere a unui sistem nou de limbaje deosebit de complex — cu acces multiplu la capacitatea ți timpul de utilizare ai calculatorului — s-a ridicat, potrivit calculelor la peste 1000 ani/programa- tori, costul operației evaluîndu-se Ia cîteva zeci de milioane de dolari.Avem de-a face deci cu un domeniu ce poate participa substanțial — dat fiind și avantajul dezvoltării în țara noastră tocmai a sectoarelor matematicii care participă în principal la închegarea lui — nu numai la creșterea prestigiului științei noastre. dar și la cîștiguri de ordin material.

— Ce ar trebui întreprins, 
după părerea dv., in acest scop ? 
Pe ce Căi credeți că pot fi reali
zate în principal asemenea o- 
biective ?— Unele mîouri au fost luate în această privință, dar ele privesc în mare parte aspectul creării posibilității de a utiliza corespunzător acest auxiliar matematic al calculatoarelor. Astfel, la Centrul de calcul al Universității București s-au organizat cursuri pentru matematicienii și Inginerii din producție care doresc să-și perfecționeze cunoștințele în domeniul disciplinelor legate de limbajele de programare. Pentru a le oferi posibilitatea ca ei înșiși să poată formula în limbaj matematic cerințele producției din sectorul. lor de activitate, șl chiar efectua lucrările respective pe mașinile de calcul s-au creat ți la Facultatea de matematică-mecanică cursuri speciale de programare automată pentru studenți și pentru acei dintre absolvenți oare vor lucra în diferite centre de calcul. în a- celași scop — al pregătirii specialiștilor necesari — Ministerul învăță- mintului a înființat recent o școală 

post-liceală de programatori cu du
rata de un an, precum și cursuri 
post-universitare de informatică cu 
durata dc doi ani. De asemenea, în aceste direcții sînt extrem de utile și preocupările Centrului de calcul economic și cibernetică economică, ca și ale Facultății de calcul economic și cibernetică economică de la Academia de Studii economice. Personal 
cred că va trebui să se acorde în 
viitor o mai mare atenție și creării 
unor limbaje de programare cît mal 
evoluate, astfel îneît să se asigure 
pentru fiecare calculator o întreagă 
„bibliotecă de programare" cît mai bogată. La această activitate, specialiștii — începînd cu cel din universități și terminînd cu cei din producție — trebuie să aibă în vedere tocmai cerințele concrete, urgente ale diverselor sectoare, atît în ceea ce privește prezentul, cît și perspectiva pentru a se crea din timp condițiile utilizării lor operativa la mașinile de calcul.De asemenea, pînă în prezent noi ne-am mulțumit să edităm numai tratate și cărți de bază conținînd contribuții esențiale aduse în acest domeniu : multe din acestea au fost traduse și reeditate cu rapiditate în țări cu o dezvoltare științifică și industrială recunoscută. în ultimii ani, de exemplu, a fost inițiat și dezvoltat un nou capitol al economiei matematice — .„programarea pseudo-booleană", iar cercetării» fiind de nivel international două volume consacrate acestor problema au și apărut în edituri occidentale, o altă asemenea editură publicînd și un volum scris de autori români în domeniul teoriei automatelor. De altfel, editurile din țară au publicat anul acesta trei lucrări românești consacrate teoriei automatelor.

Iată începuturi promițătoare. Cred 
însă că putem face mai mult. Ducerea 
acestor rezultate teoretice pînă la ni
velul aplicării lor în noi limbaje de 
programare nu necesită in ultimă 
instanță — ca „materie primă" — 
decît oameni inteligenți, cu o solidă 
pregătire în specialitate. Or, aici se 
află o importantă sursă dc „export 
de inteligență științifică", care, se 
știe, este atît de cotată pe plan mon
dial.Este o direcție de preocupări pe care o consider deosebit de importantă, aptă de a fi abordată cît mai grabnic la un astfel de mod, superior, corespunzător exigențelor științifice și economice actuale.

Convorbire consemnata da 
Lucian SACHELARIE

17,30 Pentru cel mici : — Micii meșteri mari — Filmul : Kfrl, clovnul. Telecronlca economică. Eforturi conjugate.Curs de limba engleză (lecția a 8-a).Alma-Mater — emisiune pentru studenți.19,30 Telejurnalul de seară.19,50 Buletinul meteorologic. Publicitate.20,00 ^lterPretu} Preferat — muzică populară la cererea telespectatorilor. 21,0021,15 Telecînemateca. „Dor nestins". Film artistic cu Bette Davis șl Claude Reins.22,45 Telejurnalul de noapte.23,00 închiderea emisiunii.
Transfocator. Avanpremieră.
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Cronica Solidari co hpta eroică STATELOR NENUCLEARE-Gzilei
COCTEIL LA AMBASADA 

R. S. CEHOSLOVACEAmbasadorul Republicii Socialiste Cehoslovace la București, Cest- mir Cisar, a oferit marți seara un cocteil cu prilejul plecării sale definitive din țara noastră.Au participat membri ai Consiliului de Stat, ai guvernului, conducători ai unor instituții centrale și obștești, oameni de artă și cultură. Au luat parte șefi ai misiunilor diplomatice acreditați rești și alți membri ai diplomatic. la Bucu- corpului
MIȘCA-

de

VIZITA DELEGAȚIEI
RII POPULARE PENTRU ELI
BERAREA ANGOLEI (M.P.L.A.)In cursul zilei de marți, delegația Mișcării Populare pentru Eliberarea Angolei, condusă de dr. Agostinho Neto, președintele M.P.L.A., care se află în țara noastră la invitația C.C. al P.C.R., a făcut o vizită la Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.

★Prin Decret ai ConsiliuluiStat, tovarășul Nicolae Sipoș a fost numit în calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România în Republica Algeriană Democratică și Populară, în locul tovarășului Ion Georgescu, care a fost reci iernat în centrala Ministerului Afacerilor Externe
*La invitația Comisiei juridice a Marii Adunări Naționale, marți după-amiază a sosit în Capitală o delegație a Comisiei legislative din Adunarea Națională Franceză, condusă de dl. Rene Capitant, președintele comisiei, care va face o vizită în țara noastră. Din delegație fac parte deputății Francis Palmero, Henri Bodouin, Rene Cha- zelle, Roger Coste, Andre Lebon, Andre Limouzy și J. L. Pezant, secretarul delegației.La sosire, pe aeroportul Băneasa,

PORT
> s

Turneele internațio
nale de sah de la 

București și BelgradAseară, în runda a 7-a a turneului internațional de șah al României s-au încheiat numai trei partide : Jansa- Liebert remiză ; Parrna-Ciocîltea 1—0 ; Radovici-Drimer remiză. în partidele întrerupte, Gipslis are a- vantaj la Ghițescu, Troianescu „calitatea" și șanse de cîștig la Gheorghiu, iar Bilek poziție favorabilă în partida cu Wade. în clasament conduce Jansa (Cehoslovacia) 4,5 puncte, urmat de Parma (Iugoslavia), Bilek (Ungaria), Gipslis (U.R.S.S.) 4 (1)puncte, Drimer (România) 4 puncte. Astăzi, de la ora 16,30, în aula Institutului de petrol și gaze, se desfă- fc. sară partidele rundei a 8-a.
★După o zi rezervată partidelor întrerupte, turneul internațional de șah de la Belgrad a continuat cu disputarea partidelor din runda 

a 7-a.Șahisța română Alexandra Nicolau (cu albele) a întîlnit-o pe o- landeza Fanny Heemskerk. încă de la începutul Nicolau asupra care la gată săDupă lidera clasamentului, Milunka Mar- kovici, a suferit prima sa înfrîn- gere, fiind învinsă de Venka nova (Bulgaria).în clasament ducă Markovici puncte, urmată (U.R.S.S.) 5,5(România) 5 (U.R.S.S.) 4,5 puncte etc.

partidei Alexandra a lansat un puternic atac pozițiilor adversarei sale, mutarea 29-a a fost oblige recunoască învinsă, șase victorii consecutive,
Ase-con- cu 6continuă să(Iugoslavia)de Gaprindașvili puncte, puncte, NicolauKușnir

în cîteva rînduriTURNEUL INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA CANNES a început cu surprize, una dintre ele fiind opera jucătorului român Se
ver Dron care l-a eliminat cu 6—1. 
8—6 pe belgianul Hombergen și s-a calificat în turul trei. Al doilea reprezentant al nostru, Ilie Năstase, l-a învins în primul tur cu 5—7, 7—5, 7—5 pe Parun (Noua Zeelan- dă), apoi l-a eliminat cu 6—2, 3—6, 
6—2 pe Fassbender (R.F.G.).

CONCURSUL INTERNAȚIONAL 
DE TENIS DE MASĂ DE LA 
MOSCOVA a continuat cu disputarea partidelor din cadrul probelor de dublu.La feminin, perechea românâ 
Carmen Crișan-Viorica Ivan a învins cu 13—ZI, 24—22, 21—18, 21—18 cuplul sovietic Evdokia Go-. lubkova-Aldona Skaruleme. în proba masculină, Dorin Giurgiucă-A- dalbert Rethi (România) au dispus cu 21—11, 21—18, 21—12 de Vitali Sedov-Konstantin Dimitrov (U.R.S.S.).60 000 DE SPECTATORI AU ASIS
TAT PE STADIONUL DIN TAȘ- KENT la meciul retur (în cadrul „Cupei cupelor". Ia fotbal) între echipele TORPEDO MOSCOVA și CAR
DIFF CITY. Victoria a revenit fotbaliștilor sovietici cu scorul de 1—0. In meciul tur : 1—0 pentru Cardiff City.

DESFĂȘURATA PE UN TIMP 
RECE și sub un cer înnorat, a 59-a e- diție a cursei cicliste MILĂNO-SAN REMO a fost cîștigată de fostul campion mondial RUDI ALTIG (R.F.G.), cronometrat pe distanța de 288 kilometri cu 6h51’58” (media orară 41,945 km). 

oaspeții au fost întîmpinați de deputatul Traian Ionașcu, tele Comisiei juridice a de alți deputați membri Comisii și ai Grupului tar român pentru relații nie România-Franța din M.A.N., de funcționari superiori ai M.A.N.Au fost prezenți Jean Louis Pons, ambasadorul Franței la București, și membri ai ambasadei.
★Ambasadorul Republicii Democratice Congo la București, Andre Fernand Mandi, a depus marți dimineața o coroană de flori la Monumentul eroilor luptei pentru libertatea poporului și a patriei, pentru socialism.
★La Ambasada R. D Germane a avut loc marți după-amiază un cocteil cu prilejul turneului pe care îl întreprinde in țara noastră „Ansamblul 66“ din R.D.G., condus de Vera Oelschlegel.

președin-M.A.N., și ai acestei parlamen- de priete-

(Agerpres)

Timpul probabil pentru 21, 22 
și 23 martie. In țară : Vreme în general călduroasă. Cerul va fi variabil, mai mult noros la începutul intervalului. Vor cădea ploi slabe locale. Vînt potrivit predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între plus' 2 și plus 6 grade în Transilvania și Moldova șl între 4 și 8 grade în rest, iar maximele între 10 și 15 grade în nordul țării și între 12 și 20 grade în sud. In București : Vremea se menține călduroasă, cu cerul variabil, mai mult noros la începutul intervalului, favorabil ploii slabe. Vînt potrivit din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă.

și experiența
de h Piatra Neamț

5 tate din demolări și... deșeuri de pe alte șantiere, întreprinderile locale au dat și ele sprijinul necesar.A rezultat așadar un frumos și reușit complex, cum desigur ar sta bine multor altor localități din țară. Realizarea de la Piatra Neamț este cu atît mai remarcabilă, cu cît coordonatele caracteristice ale orașului nu păreau a fi prea favorabile construirii unui astfel de complex sportiv. Aci sînt doar vreo 45 000 de locuitori și cîteva fabrici mici : de hîrtie și celuloză, de cartoane, de produse ceramice. Oare orașe ca Hunedoara, Reșița, Galați, Baia Mare, Brăila — cu posibilități mult mai mari, cu combinate și întreprinderi complexe; cu o populație oricum mai numeroasă și desigur foarte amatoare de sport — n-ar putea să aibă inițiative asemănătoare ? Ce părere au cetățenii, organele locale respective : se vor lamenta mai departe că nu au baze sportive sau vor accepta „invitația" celor din Piatra Neamț ? Răspunsul trebuie dat cît se poate de repede, căci pietrenii — vrînd parcă să ia un avans substanțial în a- ceastă întrecere sui-generis — lucrează serios la construirea unei noi săli de sport (după o concepție arhitecturală proprie) șl la amenajarea unui „micro-stadion" cu terenuri de volei, tenis, handbal, baschet, cu vestiare, tribune.

Unde să se joace copiii, unde să facă sport tineretul 7 Iată o întrebare căreia — pentru frecvența, pentru acuitatea cu care revine în discuțiile noastre — edilii orașelor ar trebui să-i acorde cea mai mare a- tenție. Problema existenței și a folosirii intense a terenurilor sportive capătă importantă si merită a fi rezolvată cu atît mai repede si mai corespunzător, cu cît — o spunem din nou ! — este strîns legată de sănătatea publică, de formarea ținui tineret viguros. Constituind o necesitate vitală, mișcarea și sportul devin acum parcă mai obligatorii. Aceasta decurge, firește, din consecințele, nu întotdeauna ușor de înlăturat. ale sedentarismului mereu în creștere.Cum prea bine se înțelege, existența amenajărilor sportive (simple sau complexe) determină și marea performantă — depistarea, selecționarea și apoi perfecționarea vedetelor sportului.în presă s-a subliniat și cu alte prilejuri că, o dată cu obligația folosirii intense a bazelor existente, în așa fel îneît ele să aibă permanent porțile deschise, să asigure accesul larg al tineretului — este nevoie să se acorde și atenția, sprijinul corespunzător amenajării șl construirii de noi terenuri, săli, bazine. Statul alocă și va aloca fonduri speciale în vederea asigurării de condiții materiale corespunzătoare pentru practicarea largă a sportului, pentru creșterea performanțelor. Consiliul național și consiliile teritoriale pentru educație fizică și sport trebuie să colaboreze mai intens cu organele centrale și locale ca să asigure spațiile necesare amenajării acestor baze sportive.Nu este de omis totuși faptul că există mari posibilități pentru a- menajarea cu forțe proprii, prin inițiativă locală și cu sprijinul cetățenilor a unor terenuri simple, locuri de joacă pentru copii, patinoare. bazine de înot, săli de trenament. Inițiativele trebuie stimulate, resursele folosite.în această ordine de idei zintă neîndoielnic interes pentru iubitorii sportului, pentru organele și organizațiile sportive și obștești experiența de la Piatra Neamț. într-un timp relativ scurt, pietrenii și-au a- menajat pe malul Bistriței un frumos parc sportiv care a fost dat în folosință anul trecut. După un proiect executat pe plan local, avînd la bază o bună documentație de specialitate, s-au construit, amplasate într-un minunat cadru natural : un bazin de înot, terenuri de volei, baschet, tenis, handbal. în apropiere, a început amenajarea linul teren de fotbal pentru antrenamente și meciuri amicale.Totul impresionează, cînd privești noua bază sportivă a pietrenilor. Bazinul de înot are dimensiuni olimpice (50 m lungime X 25 m lățime), o platformă etajată, patru trambuline pentru sărituri ; totul însă este conceput și construit fără frontoane si frontispicii, fără elemente de „efect arhitectural", deci cu cheltuieli puține. Monumentalității în construcție i-au fost nalitatea, utilul.Experiența de la de luat în seamă modul în care s-au strîns și folosit cele necesare construcției a- mintite. Firesc, au existat ceva fonduri bănești („cît să acoperim cumpărarea unor materiale mai costisitoare" — ne-au precizat edilii). Proiectul de amenajare a parcului sportiv de pe Bistrița și explicat pietrenilor orașului — a întrunit cetățenilor. Majoritatea fost executate prin muncă voluntară. S-au folosit și unele materiale rezul-

an- însăpre-

preferate funcțio-Piatra Neamț este și în ce privește s-au
— prezentat de deputății asentimentul lucrărilor au

Mitingul oamenilor 
muncii din PloieștiPLOIEȘTI. — Marți după-amiază, aproape 2 000 de petroliști, metalur- giști, chimiști, ceferiști și alți oameni ai muncii din Ploiești au participat la un miting care a avut loc în sala de festivități a uzinei „1 Mai" din localitate, organizat în cadrul Săp- tămînii de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Luind cuvîntul. ing. Ion Trocaru, vicepreședinte al Consiliului popular provizoriu al municipiului Ploiești, a condamnat agresiunea săvîrșită de imperialiștii americani împotriva poporului vietnamez. In încercările lor de a infringe acest brav popor, a spus vorbitorul, agresorii întrec orice măsură prin crimele lor : orașe și sate distruse, școli și spitale supuse tirului necruțător al artileriei, oameni uciși ca represalii pentru rușinoasele eșecuri militare.Ca femeie și profesoară, care cunosc îndeaproape sufletul, preocupările, dorințele și idealurile copiilor — a spus în cuvîntul său Doina Ivă- nuș — nu pot să nu condamn crimele agresorilor îndreptate împotriva populației pașnice, a femeilor șl copiilor.Imperialiștii americani — a spus ing. dr. Ion Zîrnă, directorul Institutului de cercetare și de prelucrare a țițeiului — trebuie să înțeleagă, o dată pentru totdeauna, că singura cale de rezolvare a conflictului din Vietnam este să respecte dreptul poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, așa cum și-o dorește.Noi, constructorii de utilaj petrolier — a declarat muncitorul Gh. Cantemir — ne exprimăm deplina a- probare pentru politica partidului și guvernului nostru de sprijinire a luptei eroicului popor vietnamez. Prin munca noastră pașnică vom a- duce o garanție temeinică sprijinului material și moral pe care statul nostru îl acordă în aceste clipe de grele încercări poporului frate vietnamez.A luat apoi cuvîntul Hoang Tu, 
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MEXIC

(Urmare din pag. I)

lucidi-

sat,

mii d< 
cu mi

de lumină 
dialog cu

Băcioiu — au realizat o 
artă monumentală din- 
mai autentice șt mai și bogată în semnifi-

al marilor opere de artă. E ca un 
strigăt de triumf asupra întunericu
lui și pustietății, un monument al 
ocrotirii pentru cei de pe mare ; un 
monument în cinstea celor de pe 
mare.
Arhitectul Gheorghe Polizu — au

torul proiectului — împreună cu 
constructorii — în colaborare cu pro
iectantul elementelor de rezistență
— Adrian 
operă de 
tre cele 
moderne 
cații — operă inspirată parcă din 
însăsi istoria fierbinte, dramatică a 
acestor locuri. Pentru că pe aceste 
locuri, în „cearta apelor" — în strelcă spun pescarii — multe gene
rații de femei au imbătrînit zgîlțîite 
de furtuni și spaime, strîngînd un 
felinar ascuns sub haină să nu li-l 
stingă vîntul, de veghe toată noap
tea, rugîndu-se de mare, încercînd 
să trimită o rază de lumină și o rază 
de nădejde bărbaților, feciorilor îm
prăștiau în largul beznei plină de 
urlete.

Monumentul — farul acesta nou — 
răsare acum și se înalță ca im lujer 
strălucitor din toate acele suflete în
cleștate cu marea și cu întunericul și nădăjduind intr-o rază. E un mo
nument al luminii cuprinzînd în el 
măreția tuturor acelor destine încleștate cu stihiile. Pe locul unor 
naufragii — un monument luminos 
amintind toate aceste naufragii: veghind să nu mai naufragieze nimeni. Construit aproape în 
într-una din comunele cu cei mai 
vestiți pescari — farul este cel mai frumos, cel mai avîntat monument dedicat pescarilor, menit să exprime 
măreția, abnegația și eroismul vieții 
acestor oameni.

Iar jos, la baza farului — ca pe 
ultima treaptă a unui monument, în- 
tr-o căsuță stă un om adevărat, cu 
o inimă adevărată — paznicul farului— printre aparatele lui, aplecat asu
pra unui mic ecran, supraveghind 
clipele fără sfîrșit ale nopților, ur- 

ambasadorul R. D. Vietnam Ia București, care, după o amplă trecere în revistă a succeselor dobîndite de poporul sud-vietnamez în lupta sa dreaptă dusă împotriva agresorilor americani, a spus :„Statele Unite ale Americii au a- tacat fără nici un motiv Republica Democrată Vietnam, țară independentă și suverană. Pe bună dreptate, nu numai noi, ci întreaga omenire consideră această agresiune drept o sfidare grosolană a normelor internaționale de conviețuire, un act extrem de periculos îndreptat împotriva păcii și progresului omenirii. Imperialiștii americani au repetat deseori că doresc să poarte convorbiri cu R. D. Vietnam, dar în mod sistematic au evitat să dea curs Declarației Ministerului Afacerilor Externe al R. D. Vietnam din 29 decembrie 1967, condiționînd încetarea bombardamentelor.Poporul vietnamez nu poate să accepte condițiile agresorului. Poporul nostru nu va purta convorbiri de frica bombelor, el nu va îngenunchea niciodată în fața violenței. Noi nu vom înceta lupta pînă la victoria finală, convinși fiind că apărîndu-ne patria și pămîntul nostru, apărăm pacea și progresul general.Ambasadorul R. D. Vietnam a exprimat apoi mulțumiri partidului, guvernului și poporului român pentru sprijinul și ajutorul moral, material, politic și diplomatic acordat poporului vietnamez.în încheiere, Gh. Cojocaru, președintele Consiliului municipal sindical Ploiești, a dat citire unei moțiuni, adoptată de miting.
Mitingul studenților 

din CapitalăLa mitingul de la Casa de cultură 
a studenților din Capitală, organizat de Uniunea Tineretului Comunist și Uniunea Asociațiilor Studenților din România, au luat parte numeroși tineri din întreprinderile și uzinele bucureștene, elevi, studenți români și străini, care învață în centrul universitar București, precum și reprezentanți ai ambasadei R D. Vietnam în țara noastră.A luat cuvîntul cu acest prilej Mircea Angelescu, secretar al C.C. al U.T.C., președintele Consiliului U.A.S.R., care a spus printre altele : în numele Uniunii Tineretului Comunist și al Uniunii Asociațiilor Studenților, în numele întregului tineret din Republica Socialistă România, adresez de la această tribună un fierbinte salut de solidaritate poporului șl studenților din Vietnam, care desfășoară o luptă dîrză, plină de sacrificii și eroism, pentru apărarea patriei, pentru libertate și independență, împotriva agresorilor americani.Guvernul S.U.A. trebuie să știe însă că prin extinderea agresiunii, prin noi acte criminale, nu va putea infringe voința unui popor curajos, care își apără libertatea, independenta și ființa sa națională. Ultimele evenimente din Vietnam demonstrează că poporul vietnamez este capabil să dea o ripostă și mai puternică agresiunii imperialiste americane.împreună cu toate forțele iubitoare de pace — a spus în încheiere vorbitorul — poporul și studenții români își exprimă protestul lor puternic față de acțiunile agresive ale imperialiștilor americani împotriva poporului vietnamez.Au mai vorbit Gheorghe Udrea, student la Facultatea de drept a Universității bucureștene, Camelia Cristian, elevă la liceul nr. 33 din Capitală, Gheorghe Cîrstea, muncitor la Uzinele „Grivița Roșie", și studenții Christophe Tchadje, din partea U- niunii studenților africani, Den-Ciu- en-de, din R. P. Chineză, Zieschank Reiner, din R. D. Germană, Eduardo Quintero, din Venezuela și Tran Ngoc Toan din R. D. Vietnam.Subliniind că dreptatea cauzei poporului vietnamez este evidentă pentru orice om de bună credință din lume, vorbitorii au solicitat ca S.U.A. să pună capăt imediat, definitiv și necondiționat bombardamentelor și celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam, să înceteze agresiunea împotriva Vietnamului de sud, să recunoască Frontul Național de Eliberare, ca unicul reprezentant autentic al populației sud-vietnameze, să-și retragă trupele proprii și satelite din Vietnamul de sud, să respecte acordurile de la Geneva din 1954, iar poporul vietnamez să fie lăsat să-și rezolve singur problemele sale.(Agerpres)

mărind pe ecranul lui pulsațiile de 
lumină trimise mării de sus, din 
vîrful farului. O scară interioară, 
răsucită ca o iederă prin scheletul 
metalic al farului, urcă cei cincizeci 
de metri pînă sus, în camera insta
lației optice. Prin lentila cu un dia
metru de aproape un metru, fascico
lul de lumină străpunge noaptea pe 
o distanță de treizeci și sase de kilo
metri. O eșarfă de lumină trece pe 
fruntea întunecată a nopții, pe chipul 
zbuciumat al mării, pe fruntea sate

lor, peste cabanele și colibele pesca
rilor — peste imensitățile nepătrun
se. Pe o arie cu un diametru de 
șaptezeci de kilometri, singurătățile 
Deltei, bezna și viscolele sînt cosite 
și treierate din clipă în clipă de ar
matele de aur și lumină și mesaj 
omenesc propulsate fără încetare 
prin lentila uriașă a farului.

Undeva, în întinderea nopții și a 
apelor, raza farului de la Sfîntu 
Gheorghe se unește spre sud cu lu
mina farului de la Portița — iar spre 
nord cu lumina farului de la Sulina. 
Trei faruri, ca trei uriași cu brațe 
de lumină, întinse, desfășurînd un 
cordon de lumină de-a lungul între
gului țărm, protejînd navigația, dru
mul pe mare. Iar pentru pescarii 
din Sfîntu Gheorghe farul împlinește 
funcția unui proiector puternic, lu- 
minîndu-le marea, locul lor de mun-
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FERME SECURITATE
ÎMPOTRIVA
(Urmare din pag. I)

ca-din în de-

nu- secu- parte și în an-implică

Geneva, cît și în afara lui. Edificator în acest sens este documentul de lucru prezentat la 6 martie anul acesta de delegația italiană Comitetului celor 18. Printre țările ce s-au pronunțat în favoarea acordării de garanții de securitate țărilor nenucleare sînt Italia, Finlanda, Nigeria, Japonia, Pakistan, R.A.U., Ghana și altele.Analiza declarațiilor făcute în Comitetul celor 18 state de numeroase state conduce la concluzia că încorporarea în Tratatul de neproliferare a unor garanții ferme de securitate reprezintă o cerință nodală a țărilor nenucleare, un numitor comun al pozițiilor lor față de acest tratat.Eficiența unui tratat de neproliferare depinde în mare parte de măsura în care va reflecta cerința ferm exprimată de imensa majoritate a statelor lumii — țările nenucleare — de a se oferi garanții de securitate tuturor acelor țări care, din dorința de a trăi într-o lume mai sigură, de a fi absolvite de folosirea sau amenințarea cu folosirea armelor atomice, se angajează să nu producă și să nu achiziționeze, pe nici o le, arme nucleare.Propunerea română, lzvorîtă realitățile vieții contemporane care amenințarea nucleară avenit una din chestiunile vitale și imediate pentru omenire, se bazează pe esențiale argumente de ordin politico-juridic și moral. Este unanim acceptat că supremul criteriu de apreciere a valorii unul tratat de neproliferare îl constituie gradul în care contribuie la diminuarea pericolului de război clear, la întărirea păcii și rității fiecărei națiuni în comunității internaționale samblul său.întrucît neproliferarea obligația statelor nenucleare de a nu produce și a nu-și procura arme nucleare, este cu totul îndreptățit și absolut necesar ca, pînă la lichidarea totală a armelor nucleare existente, aceste state să se bucure de garanția fermă că puterile nucleare nu vor folosi arma nucleară și nici nu vor a- menința cu folosirea ei împotriva țărilor care nu posedă asemenea arme. Obligației precise și concrete asumate de statele nenucleare prin acest tratat trebuie să-i corespundă obținerea concomitentă de garanții de securitate din partea țărilor nucleare, acordate în termenii aceluiași tratat.Inserarea în textul tratatului de neproliferare a obligației țărilor nucleare de a nu folosi armele nucleare și de a nu amenința cu folosirea lor împotriva țărilor nepo- sesoare de asemenea arme ar întări principiul deja acceptat de puterile nucleare cu ocazia adoptării, la 24 noiembrie 1961, a Declarației cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare și termonucleare, potrivit căreia statul care folosește armele nucleare „trebuie să fie considerat ca violînd Carta Națiunilor Unite, ca acționînd în disprețul legilor umanității și comi- țînd o crimă împotriva umanității și civilizației".In condițiile vieții internaționale contemporane, în care s-au a- cumulat surse de încordare și conflict posedarea de către forțele imperialiste a unor mari stocuri de arme atomice reprezintă o serioasă primejdie pentru pacea popoarelor.
că — întreagă acea zonă primejdioa
să botezată „cearta apelor" — strelca — și intrarea în Dunăre.

Un far și un om — doi paznici, doi 
ocrotitori. Rare sînt prieteniile, le
găturile pînă la identificare între om 
și munca lui, așa cum este această 
pilduitoare legătură între paznici și 
farul lor. Far și om — nu-i poți 
gîndi pe unul fără celălalt. Văzînd 
farul — te vei gîndi la omul care 
îl slujește și o clipă vei încerca să 
ți-l imaginezi în odăița lui, cu ochii 

pe instalația lui, supraveghind func
ționarea farului. Te vei gîndi la cei care veghează să nu se stingă torța, 
cei despre care aproape nu știm nimic decît că ne trimit acea rază prie
tenoasă și trăiesc și imbătrinesc ca 
niște ceasornice umane, ocrotind cu 
mîinile lor șl veghind sfînta flacără 
a veghei si a ocrotirii.

O lumină în beznă —.o lumină în 
noaptea haotică a apelor dezlănțuite ; 
un reper luminos în haosul în care 
toate lucrurile se ascund, {ii parcă 
acest ocrotitor se adresează astfel: 

„Nu te pot scuti, călătorule, de 
furtuni, de lupte cu stihia — acestea 
sint ale tale — și eu nu le pot opri. 
Dar vreau și te pot ajuta să le în
frunți. Iți trimit această năframă 
albă, de lumină fermecată și în care 
e dragostea și solidaritatea și îmbăr
bătarea și porunca: trebuie să în-

rt enu- valoa-revine menți-

Deosebit de primejdioase sînt declarațiile iresponsabile, acte de sfidare la adresa umanității, ale unor generali și oficialități din S.U.A. privind posibilitatea folosirii armei atomice împotriva poporului vietnamez, care se apără eroic în fața agresorilor.Toate acestea constituie o nouă dovadă că armele nucleare în mîinile imperialismului sînt instrumente de presiune și șantaj asupra popoarelor, sînt surse de permanentă încordare și pericol. Este, de aceea, imperios necesar ca Tratatul de neproliferare să prevadă în mod expres garanțiile de securitate ce se acordă țărilor nenucleare.A acorda garanții în afara tratatului, prin adoptarea unei rezoluții în acest sens a Consiliului de securitate, ar însemna ca obligațiile ce revin părților la același tratat să fie prevăzute în două documente diferite, ceea ce nu are precedent în practica acordurilor internaționale. în același timp între acordarea de garanții prin tratat sau printr-o rezoluție a Consiliului de securitate sînt deosebiri de substanță. Este îndeobște cunoscut că o rezoluție nu are forța de angajare a unei obligații asumate în termenii unui tratat, ea nefiind supusă ratificării guvernelor. Rezolvarea problemei garanțiilor printr-o rezoluție ar însemna ca obligațiile ce revin statelor nucleare și cleare semnatare să aibă o re juridică diferită.Avînd în vedere rolul ce Consiliului de securitate înnerea păcii, propunerea română a- tribuie acestui organism un rol important în vegherea la îndeplinirea întocmai a obligației și a țărilor nenucleare și a țărilor nucleare de a nu folosi sau amenința cu folosirea armelor nucleare împotriva țărilor nenucleare. Țara noastră s-a pronunțat pentru ca în însuși cuprinsul tratatului să se stipuleze necesitatea ca Consiliul de Securitate să vegheze la respectarea obligațiilor asumate atît da către statele nucleare, cît și de către cele nenucleare.Mi s-a întîmplat să citesc, In u- nele organe de presă din străinătate, afirmația că av'cere garanții pentru statele care renunță de bună voie la arma atomică, din partea puterilor nucleare, a exprima dezideratul stipulării în mod expres a acestor garanții în tratat, ar fi dovada unui spirit nerealist. Este oare posibil să fie calificată drept nerea- listă cererea cea mai legitimă, cea mai îndreptățită, cea mai vitală și elementară a unui stat de a i se garanta securitatea în schimbul o- bligației pe care și-o asumă de bună voie de a se abține de la procurarea armei atomice ?Intensitatea cu care popoarele își exprimă aspirațiile de pace și securitate demonstrează că omenirea are nevoie nu de un tratat de neproliferare ca un scop în sine, ci de un instrument eficace în eforturile pentru destindere, pentru întărirea securității internaționale, de un tratat care să răspundă cerințelor îndreptățite ale popoarelor, ale statelor care se angajează să se abțină de la producerea armelor atomice. Importanța excepțională a problemei lichidării pericolului nuclear cere de aceea nu grabă, ci eforturi comune, constante, răbdătoare și perseverente, din partea tuturor statelor iubitoare de pace, pentru realizarea unui tratat care 

treci și să 
după 
tine, 
meu, 
UTÎt,

vingi! Sînt cel care te apară de sin
gurătate. Nu te pot scuti de singură
tate — dar Hi pot ține tovărășie în 
singurătate și o putem împărți.

Legea dintre noi este să nu te 
apropii de mine niciodată. Să 
și să mă privești; să rămîn 
întind brațele 
tine. Țin un 
cît timp treci prin dreptul 
prin raza mea — să nu-ți fie 
să fii liniștit și să-ți păstrezi mereu 
drumul în larg, departe de mine. Sînt 
fratele tău rămas pe țărm, ca să-ți 
vegheze drumul, alungîndu-ți somnul 
și urîtul și neavînd brațe destul de 
lungi să le întind prin toată lumea 
după tine, pe toate mările — îți tri
mit această îmbrățișare de lumină. 
Sînt veghea și tenacitatea și tatea și calmul tău.Vei străbate mii și zeci de 
mile, vei intra în constelații 
lioane de lumini — dar vei continua 
să-ți aduci aminte că aici, pe țărmul 
singuratec, eu ard veșnic de grija 
ta și în cinstea întoarcerii tale. Iar 
pînă atunci voi lumina în veșnicie 
vapoare trecînd pe zare, bărci cu pescari, ostroave, sate cuminți, în
tinderi de 3tuf, fiare și vite, și păsări, păduri și oameni și viscole.Din toate nebuloasele electrice, 
dintre miliardele de stele din cer ți 
de pe pămînt ți cu care te întorci 
în suflet de la fiecare drum — voi 
stărui în continuare să pulsez în inima ta. Sint farul tînăr, mîngîiat zilnic de privirile pescarilor, de cîn- 
tecele fetelor lor : alt semn de dra
goste de la mine nu vei primi decît 
eșarfa de strălucire cu care să-ți spăl 
puntea de comandă. Aceasta este 
prietenia mea: coasa mea de aur, 
veșnic cosind în calea ta pustieta
tea și bezna. Un punct de sprijin su
fletului tău".

Farul de la Sfîntu Gheorghe: • 
coloană de oțel înaltă de cincizeci 
de metri, un avîntat monument închinat vieții pescarilor; un fascicol 
de lumină de treizeci ți șase de ki
lometri în largul mării.. 

să înscrie dezideratele majore ala popoarelor. Mobilizînd frontul larg al luptătorilor antiimperialiști, toate forțele progresiste, țărilor iubitoare de pace le revine de aceea datoria de a depune în continuare străduințe neprecupețite pentru îmbunătățirea proiectului de neproli- ferare. Practica a demonstrat că tocmai o asemenea muncă stăruitoare, dezbaterea aprofundată, laborioasă de către statele interesate, a proiectului de tratat, poate exercita efecte pozitive în direcția ameliorării prevederilor tratatului, poate contribui la înscrierea în cuprinsul său a obiectivelor majore de care este legată perspectiva eliberării omenirii de coșmarul războiului termonuclear.Elaborarea Tratatului de nepro- liferare a armelor nucleare este o problemă de mare responsabilitate internațională. De aceea sînt justificate și bine venite orice eforturi menite să asigure ca problema garanțiilor să-și găsească o soluționare corespunzătoare în tratat, inserarea în proieotul de tratat a amendamentului român în problema garanțiilor de securitate acordate țărilor nenucleare, a celorlalte amendamente ale țării noastre, precum și a propunerilor și sugestiilor avansate de statele care au participat la negocierile de la Geneva ar spori eficacitatea Tratatului de ne- proliferare ca instrument în lupta popoarelor pentru apărarea intereselor lor legitime, pentru consolidarea păcii și securității internaționale.Includerea în tratat a unor prevederi concrete privind garanțiile de securitate ar fi de importanță esențială pentru ca tratatul să poată constitui un prim pas pe calea interzicerii folosirii armelor nucleare, încetării producției lor și distrugerii tuturor stocurilor de asemenea arme, în cele din urmă spre înfăptuirea obiectivului major al popoarelor — înlăturarea primejdiei unei conflagrații mondiale termonucleare.

Miting de masă
la Posa RicaCIUDAD DE MEXICO 19 (Ager* preș). — In legătură cu împlinirea a 30 de ani de la emiterea decretului cu privire la exproprierea întreprinderilor americane și anglo-olandeze de pe teritoriul mexican, în localitatea Posa Rica (statul Veracruz) a a- vut loc un miting de masă la car# 

a luat parte președintele Mexicului, Gustavo Diaz Ordaz.Pentru prima dată pe continentul latino-american, la 18 martie 1938 președintele Lasaro Cardenas a emis un decret prin care se naționalizau industria petrolieră și o serie de întreprinderi aparținînd capitalului Străin.Președintele Ordaz a arătat că naționalizarea industriei petroliere „a creat condițiile pentru apărarea suveranității Mexicului și a permis folosirea bogățiilor naturale ale țării pentru crearea unei economii independente și autonome".

Farul din Sfîntu Gheorghe



Vietnamul de sud
APELUL C. C. AL FRONTULUI

NAȚIONAL OE ELIBERARE
HANOI 19 (Agerpres). — Comitetul Central al Frontului Național de Eliberare din Vietnamul de sud a dat publicității un apel adresat forțelor armate populare de eliberare și poporului din Vietnamul de sud.După cum relatează agenția V.N.A., citind agenția de presă „Eliberarea", în apel se subliniază printre altele : „Lupta forțelor armate și a poporului sud-vietnamez se intensifică și ia amploare. înainte de a fi înfrînt definitiv, inamicul continuă să lupte fără speranță, săvîrșind crime sîngeroase. în încercarea de a infringe voința de neclintit a poporului sud-vietna- mez și de a evita un eșec total, el nu se dă în lături de la acte barbare de război prin care urmărește să extermine poporul nostru".în fața actelor de agresiune și a noilor crime ale imperialiștilor a- mericani și ale clicii Thieu-Ky din Vietnamul de sud, C.C. al F.N.E. se adresează guvernelor și popoarelor țărilor socialiste, guvernelor și popoarelor țărilor independente din Asia, Africa și America Latină, precum și guvernelor și popoarelor din lumea întreagă cu propunerea de a organiza acțiuni în care să se condamne imperialiștii americani și să se ceară ca aceștia să pună capăt imediat agresiunii împotriva poporului vietnamez.C.C. al F.N.E. a chemat organizațiile democratice internaționale și organizațiile care luptă pentru pace, pe toți oamenii progresiști

din diferitele țări să intensifice lupta pentru demascarea naturii a- gresive a imperialismului american, să determine opinia publică să condamne cu asprime politica mi- litaristă a cercurilor guvernante americane, să sprijine poporul vietnamez și să-1 ajute să obțină victoria deplină în lupta împotriva agresiunii americane, pentru salvarea națională.în încheierea apelului, C.C. al F.N.E dă un avertisment Tailan- dei, Coreei de sud, Australiei, Noii Zeelande și Filipinelor, cerîndu-le să pună capăt imediat participării lor alături de imperialiștii americani la agresiunea din Vietnamul de sud și să-și retragă mercenarii de pe pămîntul vietnamez.
PESTE 100 000 TONE 
NAPAEM...Din 1963 pînă la jumătatea anului trecut, aviația americană a aruncat asupra Vietnamului peste 100 000 tone napalm, relevă o statistică publicată luni de Ministerul Apărării al S.U.A. Numai în 1966, o cantitate de 55 000 tone de napalm a incendiat localitățile și pădurile Vietnamului. Si a- cestea sînt. cifre parțiale, deoarece ele nu cuprind cantitățile de napalm utilizate de forțele terestre și de cele aeronavale. Anul trecut, Pentagonul a cheltuit lunar 2 949 929 dolari pentru napalm.

Locuitori oi capitalei venezuelene, Caracas, s-au întrunit într-un miting de 
masă în sprijinul luptei eroice a poporului vietnamez împotriva agresiunii 

americane

Declarația unui grup de 
congresmani americani

139 de membri ai Camerei Reprezentanților — 98 republicani(din 187) și 41 democrați (din 247), grupînd 32 la sută din efectivul camerei și reprezentînd 60 de milioane de alegători — au subscris luni la o rezoluție care cere 
revizuirea imediată a bazelor po
liticii vietnameze a administrației 
Johnson. Criticînd actuala linie a acesteia, parlamentarii preconizează o „dezescaladare". „Continuarea politicii actuale, sprijinită prin trimiterea de noi întăriri — afirmă rezoluția — nu corespunde scopurilor urmărite... Dacă proporția ac
tuală a pierderilor se menține, 
22 000 de tineri americani vor 
pieri în Vietnam pînă la 20 ia
nuarie 1969, data preluării func
țiilor de către viitorul președinte... 
Congresul nu ar putea să accepte 
să fie restrîns la rolul pasiv al u- 
nui sergent-furier". Promotorii a-

cestei rezoluții, după cum transmite din Washington agenția France Presse, speră, datorită marelui număr de semnături depuse pe rezoluție, să obțină o dezbatere a problemei într-o ședință plenară.în rîndu] observatorilor de la Washington, inițiativa celor 139 de parlamentari este interpretată, potrivit agenției France Presse, ca reflectînd „o neliniște crescîndă 
față de evoluția situației din Viet
nam. Această neliniște nu mai este 
limitată la capitală, la un mic nu
măr de senatori influenți, membri 
ai unor mari comisii, ci este re
simțită de un număr apreciabil de 
membri ai Camerei Reprezentanți
lor. Aceștia vor fi supuși, în a- 
cest an, verdictului alegătorilor 
lor, mai ales în perspectiva che
mării de rezerviști, ceea ce va face 
ca războiul să fie și mai real în 
numeroase cămine americane".

agențiile de presă

transmit:
Firi .......  I IIIIIIMBSMW—

Secretarul general al Națiu
nilor Unite, U Thant, a Infor
mat pe ziariști că a primit un 
mesa] personal din partea 
președintelui R.S.F. Iugosla
via, Iosip Broz Tito. Mesajul 
l-a fost remis de reprezentantul permanent al Iugoslaviei la O.N.U., An
ton Vratușa. In cadrul unei conferin
țe da presă, reprezentantul secretarului general al O.N.U. a declarat 
că președintele Tito -își expune în mesaj puncte de vedere în legătură cu situația internațională, referindu-se în special la problema vietnameză. Ziariștii au fost, de asemenea, informați că U Thant va răspunde la mesajul președintelui Tito. (Taniug).

La Universitatea populară 
din Ferrara (Italia) a avut Ioc 
o seară consacrată Republicii 
Socialiste România. Prof. Fausto Fiorini a vorbit despre „Dezvoltarea industrială a României".

Convorbiri Kosighin—Wald
heim. Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut marți la Kremlin o convorbire cu Kurt Waldheim, ministrul afacerilor externe al Austriei, care face o vizită oficială la Moscova. In cursul convorbirii au fost abordate problemele dezvoltării relațiilor sovieto-aus- triece și problemele internaționale de interes reciproc. (TASS).

Formarea de personal tehnic
și progresul țărilor
J

PROIECT DE REZOLUȚIE PREZENTAT DE DELEGAȚIA 
ROMÂNĂ LA CONFERINȚA DE LA DELHI

DELHI 19. — Trimisul special A- gerpres I. Puținelu transmite: Delegația română la Conferința Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare de la Delhi a prezentat par- ticipanților proiectul de rezoluție cu privire la formarea de personal tehnic specializat în domeniul promovării exporturilor. Subliniind că expansiunea comerțului exterior al țărilor în curs de dezvoltare, diversificarea a- cestuia, precum și ameliorarea metodelor folosite depind în mare măsură de disponibilitățile în personal calificat în acest domeniu, proiectul de rezoluție român, căruia i s-au alăturat în calitate de coautoare delegațiile Franței, Iranului, Senegalului și Tunisiei, afirmă importanța factorului uman în progresul țărilor în curs de dezvoltare și în special în promovarea exporturilor. Se recomandă secretarului general al UNCTAD să elaboreze, împreună cu diversele organisme ale O.N.U. și cu alte instituții internaționale specializate, un program de acțiune cu privire la instruirea profesională și tehnică, inclusiv schimburi de informații asupra formelor comerțului exterior. Un asemenea program ar urma să cuprindă definirea priorității acțiunilor organizațiilor internaționale în acest domeniu și mijloacele adecvate de realizare a lor ; coordonarea și raționalizarea activităților de asistență tehnică; ajutorarea țărilor în curs de dezvoltare în obținerea informațiilor necesare privind sursele de asistență disponibile. Secretarul general al UNCTAD este invitat, de asemenea, să vegheze ca cererile de asistență tehnică ale țări-

lor în curs de dezvoltare în scopul formării de personal tehnic și specializat' să se bucure de o atenție mai mare din partea programului Națiunilor Unite pentru dezvoltare, a centrului pentru comerțul internațional UNCTAD—G.A.T.T. și a altor organisme specializate ale O.N.U.Proiectul de rezoluție prezentat de delegația română a fost publicat de secretariat ca document al conferinței și va face obiectul dezbaterilor în plenara sesiunii în cursul acestei săp- tămîni. ,La insistența grupului celor 77 s-a căzut de acord să se prezinte un program de acțiuni complex de dezvoltare a bazei de producție a exporturilor din țările în curs de dezvoltare, care să includă și cooperarea e- conomică ca parte a acestui program. Propunerile făcute de delegația română cu privire la dezvoltarea cooperării economice, industriale și tehnice au fost incluse într-un proiect mai larg de rezoluție prezentat de grupul celor 77, intitulat „Un program de dezvoltare a exporturilor, pentru lărgirea și diversificarea lor în favoarea țărilor în curs de dezvoltare, promovarea cooperării economice, tehnice și industriale în acest scop".Contribuția României la elaborarea proiectului a fost apreciată de delegația indiană și de alte delegații cînd acesta a fost introdus oficial în Comitetul nr. 2. Raportul acestui comitet menționează, de asemenea, într-un paragraf separat, importanța propunerilor privind cooperarea economică, industrială și tehnică.

CIPRU

L FOST PRELUNGIT

fi reglementată forță.reprezentantul că evoluția si- juștifică, pentru

NEW YORK 19 (Agerpres). — Consiliul de Securitate a hotărît luni în unanimitate să prelungească pentru o nouă perioadă de trei luni mandatul forțelor O.N.U. în Cipru, care expiră la 26 martie.în cadrul dezbaterilor asupra evoluției situației din Cipru, delegatul cipriot, Zenon Rossides, a exprimat membrilor consiliului dorința președintelui Makarios de a coopera cu secretarul general, U Thant, și convingerea acestuia că problema cipriotă nu poate recurgîndu-se laOrhan Eralp, Turciei, a afirmat tuației din Cipruprima oară în ultimii patru ani, un oarecare optimism. Aceste perspective favorabile el le-a atribuit retragerii forțelor militare grecești din insulă, ceea ce a dus la îmbunătățirea relațiilor dintre Atena și Ankara și la luarea unor măsuri administrative, îndeosebi în sensul abrogării unor restricții severe impuse populației.Delegatul grec Dimitrios Bitsios 
a subliniat, de asemenea, îmbunătățirea situației din insula Cipru.Reprezentanții U.R.S.S. și Franței au subliniat că perpetuarea prezenței forțelor O.N.U. în Cipru nu înseamnă rezolvarea problemei.

O conferință a partidelor
și mișcărilor progresiste
din fârile mediteraneene
ROMA 19 (Agerpres). — Cotidianul italian „l’Unitâ" anunță în numărul său de marți că între 9 și 11 aprilie »e va desfășura, la Roma, „Conferința antiimperialistă" a partidelor și mișcărilor progresiste din țările zonei mediteraneene. Conferința va regrupa „toate forțele din zona mediteraneană angajate sau gata să se angajeze în lupta

contra imperialismului", potrivit hotă- rîrilor adoptate de delegația acestor partide la reuniunea de la 23 și 24 ianuarie a.c. Pînă acum și-au anunțat participarea la această conferință un număr de partide și mișcări progresiste din Algeria, Cipru, Franța, Grecia, Iugoslavia, Italia, Maroc, Republic* Arabă Unită, Siria, Spania și Turcia.
RHODESIA

Lupte în
fluviului

Potrivit ultimelor știri transmis» 
de agențiile de presă, în valea 
fluviului Zambezi au loc lupte între 
detașamente ale patrioților afri
cani și forțe armate ale guvernu
lui rasist de la Salisbury. Ele 8» 
desfășoară la vest de orașul Ma- 
kuti, situat la aproximativ ^91 d» 
kilometri nord de Salisbury. Agen
ția U.P.I. arată că armata xhode- 
siană, sprijinită de aviație, a lan-

valea
Zambezi

ANGLIA

UN BUGET DE AUSTERITATE

Haga : demonstrație de protest împotriva execuțiilor din Rhodesia

LONDRA 19. — Corespondentul Agerpres Liviu Rodescu transmite : Roy Jenkins, ministrul de finanțe al Marii Britanii, a prezentat marți în Camera Comunelor un pachet de măsuri de austeritate și de impozite considerate a fi de o severitate fără precedent în timp de pace. Justificînd noile măsuri aplicate, el a arătat că bugetul este dominat atît de devalorizarea lirei sterline, din noiembrie anul trecut, cit și de tensiunea în care se află în prezent sistemul monetar internațional.Autorul bugetului proclamă ca

țel principal lichidarea in cit mai scurt timp a deficitului comercial și apoi începînd din 1969 obținerea unui surplus de circa 500 milioane lire anual în balanța de plăți. în acest scop a fost considerat necesar ca principalul efect al măsurilor să fie îndreptat spre încurajarea exporturilor, iar pe de altă parte spre frînarea drastică a importurilor și, mai ales, a consumului pe piața internă. A fost aplicată din nou metoda tradițională, anume un pachet de impozite, însoțite de restricții severe în domeniul salariilor.

EVENIMENTELE DIN
ORIENTULAMMAN 19 (Agerpres). — Ministrul de stat pentru afacerile externe al Iordaniei, Abdel Moneim El-Rifai, a convocat marți pe ambasadorii acreditați la Amman. Cu acest prilej, relatează agenția France Presse, Rifai a cerut ambasadorilor să informeze guvernele lor asupra consecințelor grave pe care le-ar putea avea eventualele acțiuni ale Izraelului împotriva Iordaniei, sub pretextul unei riposte la operațiunile de guerilă de pe malul vestic al Iordanului.Pe de altă parte, Moneim El-Rifai a cerut reprezentantului permanent al Iordaniei la Națiunile

«Kt . /v>x'4P^

•at o ofensivă împotriva detașa
mentelor patrioților africani car» 
acționează în această regiune. La 
Salisbury militarii aflați în conce
diu au fost rechemați, iar spre 
teatrul luptelor au fost trimise d» 
urgență întăriri militare.

După două zile de lupte, comu
nicatele date publicității semna
lează că s-au înregistrat morfi șl 
răniți de ambele părți.

Uniunea poporului african Zim
babwe (Z.A.P.U.) a chemat popu
lația africană din Rhodesia să s» 
ridic» la luptă armată generală 
împotriva regimului rasist al Iul 
Ian Smith.

Pe de altă parte, ca urmare a 
eererllor adresato de țările afri
cane după șirul de execuții de la 
Salisbury, Consiliul de securitat» 
*-a întrunit marți seara pentru a 
•xamlna «ituația creată în Rhode- 
•ia. într-o declarație făcută cu pu
țin timp înaintea deschiderii șe
dinței, reprezentantul permanent al 
Etiopiei la O.N.U., Endalkachen 
Makonnen, și-a exprimat părerea 
că luptele din ultimele zile pot fi 
privite ca „începutul unui lanț ine
vitabil de evenimente care vor 
duce la eliberarea africanilor din 
Rhodesia'. Aceste ciocniri, a adău
gat el, constituie „un semnal car» 
nu poate fi ignorat'.

Stare de asediu
în Guatemala

25 de ani de la crearea
P. C. din Macedonia

APROPIATUnite, Mohamed Farra, să informeze pe membrii Consiliului de securitate asupra recentelor declarații ale premierului izraelian, Levi Eshkol, și ministrului apărării, Moshe Dayan.După cum se știe, Levi Eshkol și Moshe Dayan au declarat luni că Iordania ar fi „răspunzătoare pentru acțiunile pe care le întreprinde pe teritoriile ei împotriva Izraelu- lui organizația „Al Fatah", precum și alte organizații, avertizînd totodată Iordania că, în cazul în care nu va împiedica aceste acțiuni, Iz- raelul va lua măsurile corespunzătoare.

CIUDAD DE GUATEMALA 19 (Agerpres). — Guvernul guatemalez a decretat luni starea de asediu în întreaga țară pe o perioadă de 30 de zile. în felul acesta, armata a preluat controlul în toate instituțiile pentru a „menține ordinea". Măsura este pusă în legătură cu dispariția, sîmbăta trecută, a arhiepiscopului Mario Casa- riego, care, potrivit oficialităților, ar fi fost răpit de „elemente subversive".în aceeași zi în care a fost instituită starea de asediu, ziarele din capitala guatemaleză au publicat o declarație a liderilor mișcării de partizani în care sînt respinse acuzațiile ce li se aduc în legătură cu dispariția arhiepiscopului.Starea de asediu urmează unei alte măsuri excepționale — stare de urgență — decretată la 16 ianuarie, prin care ministrul de interne fusese autorizat să ia măsurile pe care le considera necesare pentru a menține „ordinea" în țară.

Ședința festivă de la SkopljeBELGRAD 19. — Corespondentul Agerpres N. Plopeanu transmite : Marți după-amiază, la Skoplje a avut loc o ședință festivă a C.C. al Uniunii Comuniștilor din Macedonia consacrată împlinirii a 25 de ani de la crearea P.C. din Macedonia. Au luat parte delegați din partea Uniiinii Comuniștilor din Iugoslavia, din partea Uniunii Comuniștilor din celelalte republici, precum și reprezentanți ai organizațiilor social-politice și ai colectivelor de muncă din Macedonia. După citirea scrisorii de salut adresată de Iosip Broz Tito, președintele U.C. din Iugoslavia, Krste Țrven- kovski, președintele C.C. al Uniunii Comuniștilor din Macedonia, a vorbit despre importanța acestui eveniment și despre dezvoltarea R. S. Macedonia.Cu prilejul acestui eveniment, în Macedonia au fost deschise expoziții de fotografii și documente din istoria partidului și s-au depus coroane de flori la monumentele celor căzuți în lupta pentru eliberarea națională.

u

Oldrlch Cernlk, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării, împreună cu un grup de ex- perți face o vizită la Moscova pentru a duce tratative cu Nikolai Baibakov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., președintele Comitetului de Stat al Planificării. (C.T.K.).

garia, a primit pe Noureddine Del- leci, ministrul comerțului al Algeriei, președintele părții algeriene în comisia mixtă bulgaro-algeriană de colaborare economică și tehnico-științifi- că. Au fost discutate probleme privind extinderea colaborării economice și tehnico-științifice dintre cele două țări.
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După incidentele de luni, care s-au soldat cu mai mulfi răniți, ieri a avut 
loc în capitala Indoneziei o nouă demonstrație împotriva amînării alegerilor 
generaie. Autoritățile din Djakarta — anunță agenția France Presse — au 
ordonat închiderea tuturor școlilor timp de o săptămînă cu începere de joi, 
dată la care urmează să se deschidă sesiunea parlamentului. In fotografie : 
în apropierea parlamentului din Djakarta, soldafii și manifestanții, față în 
față.

Reprezentantul general al 
R.D. Vietnam la Paris, Mal Van 
Bo, a sosit marți in Elveția, răspunzînd astfel vizitei făcute recent la Hanoi de Oscar Rossetti, ambasadorul Elveției la Pekin, reprezentantul oficial al Elveției pe lingă M.A.E. al R. D. Vietnam, anunță un comunicat al Departamentului politic federal al Elveției. Comunicatul arată că președintele Confederației Elvețiene, Willy Spuehler, l-a primit în cursul dimineții de marți pe trimisul R. D. Vietnam. Spuehler a oferit a- poi un dejun în cinstea oaspetelui din R. D. Vietnam. Mai Van Bo afost primit de Pierre Micheli, secretar general al Departamentului politic.

Todor Jivkov, președinteleConsiliului de Miniștri al R. P. Bul-

Președintele Algeriei, Houari Boumedienne, a primit luni după-a- miază pe ministrul afacerilor externa al Siriei, Ibrahim Makhos, aflat la Alger într-o vizită oficială de două zile. în ctirsul întrevederii au fost a- bordate probleme legate de actuala situație din Orientul Apropiat.
Guvernul statului indian 

Bihar a căzut luni, după mai puțin de două luni de la constituire* sa, ca urmare a unui vot de neîncredere al parlamentului. Guvernul prezidat de Mandal a fost sprijinit de Congresul Național Indian, partidul aflat la putere pe planul întregii țări.

■ ■■IlllBaW IR I I I I l|In capitala braziliană a stîrnit 
o vie emoție rezultatul unor cercetări întreprinse în 17 state din interiorul Braziliei de către o duzină de comisii anchetatoare. Titlul voluminosului lor raport (20 de volume) este uluitor: „Scandalul masacrelor de indieni", în legătură cu care guvernul brazilian a anunțat că va face „lumină deplină".Primul colț al vălului a fost ridicat de ziarul „O giobo". încă în 1966 ziarul a denunțat opiniei publice că membri ai „Serviciului pentru protecția indienilor" ar fi implicați într-o vastă acțiune de genocid împotriva u- nor triburi ale acestor populații. La Rio au devenit publice unele din metodele folosite de oamenii serviciului de... „protecție" pentru a se debarasa de indienii „recalcitranți", care erau prinși cu arcanul și măcelăriți.La vremea sa, această dezvăluire * suscitat un oarecare scepticism, dar șoaptele au început 
să se acumuleze, determinînd ancheta amintită. Raportul în legătură cu aceste masacre a stabilit că în răstimpul a două decenii, 134 de funcționari ai „serviciului de protecție" s-au îndeletnicit nestingheriți, în tăcerea regiunilor puțin accesibile din Amazonia și Mato Grosso, cu exterminarea sistematică a unor triburi de indieni ale căror pă- mînturl fertile erau acaparate și vindute cu mari profituri; astfel au pierit, de pildă, în statul Bâhia, două triburi.între timp, însă, maiorul Neves, fostul director al „protectorilor" indienilor (căruia i se aduce In culpă răspunderea pentru asasinate în masă și însușirea a 300 000 de dolari din banii statului) se plimbă liber, întru- cît n-ar exista „destule probe" împotriva lui. Dar, după cum a- firmă autoritățile, el se va afla pe banca acuzaților în momentul deschiderii procesului, care este așteptat cu firesc interes de opinia publică.

G. Z.
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