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găseam’ cu totul această situație, de condițiile iscare se găsea

pentru că

Peisaj la Centrala electrică de termoficare BuGurești-Sud
(Foto : Gh. Vințilă)
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ETÂRÎ DIN TOATE ȚĂRILE, UNÎTÎ-VĂ!

ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

Convorbire cu ing, Iosif GIRITI
secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R.

La recenta consfătuire care a avut Ioc la Comitetul Central al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu preciza : „Investițiile prevăzute în 1368 s-ar putea spune oă sînt decisive pentru realizarea obiectivelor actualului nostru cincinal". în lumina acestei aprecieri, capătă o însemnătate de prim ordin, un interes stringent modul în care se respectă termenele de executare și de punere în funcțiune a investițiilor pe fiecare etapă în parte și pe întregul ansamblu al obiectivelor, precum și nivelul calitativ al acestora. In legătură cu aceste probleme, ne-am interesat — într-o convorbire cu ing. Iosif Giriti, secretar al Comitetului județean Maramureș al P.C.R. — de mersul îndeplinirii prevederilor planului de investiții pe 1968, de procedeele utilizate pentru impulsionarea ritmului lucrărilor și terminarea lor în conformitate cu termenele înscrise în ,planul de stat.— Realizarea riguroasă a planului de investiții — ne spunea tovarășul inginer Iosif Giriti — stă perseverent în atenția comitetului județean de partid, nu numai pe ansamblu, ci și pe fiecare obiectiv în parte. Sîntem ferm hotărîți să nu mai tolerăm nici un fel de divagări care ar putea periclita mersul activității pe șantierele de construcții-montaj. In acest sens, trebuie spus că existau premise ca în trimestrul I să Se îndeplinească în mult mai bune condiții prevederile planului de investiții, în pofida unor neajunsuri care au stăruit la începutul anului pe unele șantiere, determinate în bună măsură și de neasigurarea din vreme a documen- ''.tației tehnice necesare. Mai lipseau hh ianuarie proiecte de execuție pentru lucrări însumînd 140 milioane lei. Slabă preocupare în vederea asigurării integrale a documentației tehnice au dovedit, printre altele, întreprinderea de electricitate, combinatul minier din Baia Mare, direcția comercială, întreprinderea județeană de valorificare a legumelor și fructelor, O.N.T.-„Carpați“, uniunea județeană a cooperativelor agricole de producție. Pentru întîrzierile în cazul unor proiecte se face direct răspunzătoare și conducerea D.S.A.P.C., precum și organizația de ț proiectări a combinatului minier a- mintit. Au fost, de asemenea, situații cînd proiectele au... excelat în omisiuni, ca. de pildă, cele vizînd dezvoltarea centrului de cercetări miniere, îngăduindu-se preturi de cost vădit exagerate, ceea ce a împiedicat deschiderea finanțării. La fel s-a întîmplat cu proiectul locuințelor pentru minerii din Băiuț. Din această cauză, lucrările de construcții la Băiuț sînt și acum mult rămase în urniă.— Cum s-a soluționat — prin proiecte — imperativul de mare însemnătate legat de economisirea metalului, a altor materiale și creșterea gradului de economicitate a construcțiilor ?— Practic, nu s-« renunțat încă Ia «oluțiile cu un nejustificat de mare consum de metal și material lemnos, — un exemplu de acest gen oferin- du-1 construirea casei de cultură a sindicatelor. De altminteri, aici încă mai lipsește și o parte din documentația tehnică. în plus, au intervenit și unele divergențe serioase în corelarea anumitor sarcini de proiectare cu terfnenele de execuție. Răspunderea revine la acest capitol și comitetului executiv al consiliului popular

județean provizoriu, caro nu a izbutit Să aducă la un punct dc vedere comun atît pe beneficiari cit și pe executan(ii proiectelor. Această „discordie" nu are nici o rațiune, întrucît a determinat rămîneri în urmă în realizarea la termen a unor investiții și anul trecut și acum doi ani. Nu erau concludente asemenea consecințe pentru a se evita în 1968 vechile deficiente iri corelarea eforturilor partenerilor — proiectanti, constructori și beneficiari ? Evident, erau suficient de... dăunătoare. Numai că nu s-au tras învățămintele necesare. La amenajarea hotelului „Minerul", din municipiul Baia Mare, Trustul de construcții și-a propus să execute în trimestrul I lucrări în valoare de circa 500 000 lei, iar D.S.A.P.C. a hotărît cu totul altceva : să predea proiectele necesare abia în trimestrul II. O parte de răspundere în tărăgănarea altor documentații o au șl acei beneficiari care au depus comenzile la proiectanți cu o mare întîrziere.— Se pare că neajunsurile în proiectare sînt destul de numeroase. Mai există și alte corise- ' cințe a’-c acestei probleme pe șantierele maramureșene ?— Din păcate da ! Unii, din cale afară de „isteți", au lucrat superficial de Ia început, cohstatînd abia după ce s-au săpat fundațiile că a- cestea erau traversate de rețele electrice și telefonice. care necesitau cheltuieli și proiecte suplimentare. Chiar și unele instituții centrale n" au renunțat la practica provizoratelor în domeniul asigurării documentației tehnice. în acest an și în cei următori trebuie să se construiască în județ un complex de industrie alimentară. Dar, pînă în prezent, Institutul de proiectări respectiv nu a definitivat încă studiul tehnieo-economic. Nu știm, de asemenea, cum se justifică indiferenta unor organizații economice, ca „Agrofruct" care — deși cunosc că în octombrie a.c. fre
(Continuare în pag. a Hl-n)

Frămîntata istorie a Bucureștiului, descrisă în cronici și documente era, pină de curînd, destul de sumar consemnată pe plan urbanistic, prin monumentele pe care trecerea veacurilor le sădește în trupul oricărui oraș. Puțini bucureșteni ar fi putut preciza, dacă ar fi fost întrebați, cam pe unde își avea vatra vechea cetate și cum își imaginează ei că ar fi' arătat Capitala în urmă cu cîteva sute de ani. Istoria orașului rămî- nea ascunsă pentru privirile nefamiliarizate cu descifrarea rebusurilor în piatră și cărămidă. Pînă cînd — și asta s-a întîmplat în ultimul an — vestigiile au început, pe rînd, să iasă la lumină. La-început a fost interesul pentru Hanul lui Manuc, apoi au fost date la iveală pivnițele vechiului Palat Domnesc, iar astăzi se vorbește despre o întreagă rezervație istorică, arhitecturală și arheologică, delimitată de bulevardul 1848 și străzile Blănari, Smîrdan și Ha-

© Să circule nu hârtiile, ci sata- rioții © Se acționează cu maximă responsabilitate Ia angajarea fondurilor valutare? © Ce implică cerceta rea istoriei cui turii românești
Un nou grup de zece
nave pentru export

Constructorii de la Șantierul naval din Brăila au ter
minat un nou grup de 10 nave pentru export : complete 
fluviale cu 2 corpuri, șalupe-remorchere de 150 C.P. și o 
șalupă de 1 700 tone. Cea mai mare parte din acestea au 
fost livrate înainte de termen.

Se află în lucru și două remorchere-împingătoare care 
fac parte dintr-o serie destinată înzestrării flotei noastre 
comerciale navale. Față de cele similare realizate pînă 
acum în țară, acestea au caracteristici funcționale supe
rioare. (Ageipres)

de acad. Constantin DAICOVICIU

care este locul și rolul Intelectualului în societatea omenească în general și în cea socialistă în special ? încă din cea mai fragedă tinerețe și pînă la maturitate am considerat că intelectualul, de orice categorie și de orice nuanță ar fi el, face parte integrantă din poporul său. E posibil, ba chiar este de netăgăduit că această convingere a mea se datorește și originii mele dintr-o familie de modești intelectuali dintr-un sat de pe valea Timișului, faptului că în mijlocul între țărani și am copilărit și ei m-am format.Este adevărat că spre maturitate am putut observa în societatea capitalistă de atunci o izolare mai mult sau mai puțin pronunțată între o parte a intelectualității și masele poporului de rînd.

lelor, despre zona Curții Vechi. Ce obiective mai importante urmărește amenajarea acestei zone, în concepția grupului de proiectanți care, sub auspiciile Comitetului executiv al Consiliului popular provizoriu al municipiului București, se îndeletnicesc cu restaurarea și punerea ei în valoare ?O discuție cu arh. Constantin Joja, șeful colectivului de proiectare, ne îngăduie să înfățișăm cititorilor cîteva din coordonatele determinante ale unui viitor spațiu urban de mare interes cetățenesc și turistic. Este vorba de o întreprindere de o amploare deosebită, care-și propune drept scop să reînvie pe un vast teritoriu forfota și pitorescul caracteristice pentru Bucureștiul veacurilor trecute. Această redescoperire a istoriei va transfigura străzile, construcțiile, feluritele magazine, va crea hanuri și bazaruri, localuri de petrecere. O ținută arhitecturală ele

Macheta Hanului lui Manuc (Foto : R. Costin)

vată, dusă pînă în detalii, mobilier de epocă, filme și embleme, lampadare și felinare, totul va fi creat aici pentru a susține o animație diurnă și o feerie nocturnă care să procure publicului satisfacții nu numai utilitare dar și estetice. O asemenea re- modelare. bazată pe numeroase elemente autentice, pe un profund studiu științific, se poate compara cu multe realizări asemănătoare din alte capitale europene și va avea, credem, darul să sporească simțitor înzestrarea urbană a Bucureștiului.Să enumerăm cîteva obiective : în incinta fostului Han al lui Manuc vor ființa un hotel, un restaurant, o cramă. Hanul Gabroveni va adăposti galerii de artă, magazine consignația și de artizanat, iar la etaj — un han turistic. Hanul cu Tei va găzdui probabil, la etaj, un muzeu de vînătoa- re. în locul halei din Piața de Flori urmează să se construiască un muzeu de istorie a zonei Curtea Veche, uti- lizînd drept fațade elementele arhitectură ale curții interioare Hotelului „Dacia". O cramă se de a xxoveiuiui . w vada în folosință chiar în această primăvară, în pivnițele boltite în secolul trecut ale unui imobil din strada Șelari. In strada Covaci, colț cu Șepcari, se va redeschide o cafenea datînd de la 1 800. Toate aceste dotări, redate circuitului activ al vieții orășenești și îmbrăcînd veșmintele epocii lor originale, vor constitui viitoare centre de mare atracție ; în prezent amenajarea lor se află în faze destul de diferite ale proiectării și execuției. Oricum. în ritmul intens cu care se lucrează, identificăm rîvna lăudabilă cu care comitetul executiv sprijină acțiunea declanșată.Unul din punctele nevralgice ale întregii rezolvări este ilustrat de discuțiile ce se poartă în prezent în jurul restaurării celui mai important edificiu, reprezentînd veacuri la rînd nucleul Cetății de Scaun și inima întregii Țări Românești — Palatul Domnesc. Un proiect, aflat în- tr-un stadiu destul de avansat, preconizează amenajarea unui restaurant
Arh. Gh. SASARMAN

(Continuare în pag. a Ii-a)

Moraiitatea este, îna
inte de toate, măsura în 
care un membru al societății 
socialiste își face datoria fafă 
de semenii săi. Un om este 
moral în măsura în care nu 
precupețește nimic, nu-și eco
nomisește forțele în porțiunea 
de responsabilitate pe care 
societatea i-a încredințat-o ; 
este moral. în măsura în care 
face acest lucru cu pricepere, 
cu inteligență și abnegație. 
Un astfel de om va fi moral 
și în înțelesul mai restrîns dar 
și mai iarg răspîndif al cuvîn- 
tului.

Moral, imoral... lată-l, de 
pildă, pe responsabilul unui 
magazin sătesc. Închide și 
deschide prăvălia după bunul 
său plac, se aprovizionează 
din an în paște și atunci doar 
cu mărfurile care nu-i dau 
prea mare băfaie de cap, con
diționează vînzarea unora de 
cumpărarea altora ș.a.m.d. In 
satul lui oamenii duc mereu 
lipsă ba de una, ba de alta 
și merg cîte 15—20 de kilo
metri ca să-și cumpere o pe
reche de șireturi. Omul, altfel, 
e un om moral : nu-și bate 
nevasta, nu se-mbată, nu dă 
lipsă la cîntar, respectă pre
țurile oficiale — ba mai cîntă 
și-n corul Căminului cultural. 
Dar este el moral cu adevă
rat î Nu, hotărîf nu. Este un

o 
pe 

nepriceperii

om imoral 
colectivitafe suferă de 
urma lenei și 
sale, pentru că încalcă anga
jamentul moral pe care și l-a 
luat in clipa în care a acceptat 
funcția încredințată.

Există deci o etică foarte 
precisă a răspunderii noastre 
sociale, cea care hotărăște 
moralitatea sau imoralitatea 
fiecăruia. Iar normele acestei 
etici sînt cu atît mai riguroase, 
ștacheta moralității cu atît mai 
sus așezată, cu cît responsa
bilitatea socială este mai înal
tă. Și, ca un corolar, cu atît 
mai lăudabile reușitele, cu atît 
mai blamabile eșecurile. Con
tractul cu societatea este și 
un contract cu propria con
știință : voi fi sau nu voi fi 
capabil să fac față obligațiilor 
pe care mi le asum primind 
această responsabilitate ? Me
rit sau nu avantajele mate
riale ce mi se vor acorda ? 
(Pentru că socialismul nu a 
suprimat și nici nu-și propune 
să suprime retribuția diferen
țială a oamenilor ; el a su
primat inechitatea, a instaurat 
principiul „fiecăruia după 
munca sa". Moral, în a- 
ceastă etapă istorică, este ca 
fiecare să fie retribuit după 
munca sa și după răspunderea 
pe care o duce pe umerii săi).

Unii au ajuns — în străfun
dul conștiinței lor — la înche-

ierea că nu merită responsa
bilitatea ce li s-a acordat. în 
loc să-și asume lucid, bărbă- 
tește această concluzie, cu tot 
ceea ce decurge dintrînsa, 
absolviți de conștiință și de 
inteligență, se cramponează 
din toate puterile de funcție. 
Apărîndu-și un iluzoriu privi
legiu, ei se transformă rapid 
în frîne ale progresului,' devin 
veritabili exponerîți ai imobi
lismului, ai stagnării. Viața, 
noul frec pe lîngă ei dar prin 
urechile lor astupate cu vata 
indolenței nu răzbate nimic.

Care este moralitatea unui 
astfel de
tre articolele contractului mo
ral pe care l-a semnat odi
nioară cu societatea socialistă, 
cîte nu sînt azi în ochii săi 
literă moartă? Și totuși, se 
comportă ca și cum contrac
tul ar prevedea obligații doar 
pentru o singură parte : so
cietatea.

Este semnificativă, în a- 
ceastă ordine de idei, atitu
dinea unui șef de secțiune sa
nitară dintr-o fostă regiune. 
Numit în această responsabi
litate prin nu se știe ce îm
prejurări — grabă, neatenție, 
mai știu eu ce... — s-a vădit 
curînd a nu fi destul de res
pectat pentru munca ce i se 
încredința. Și faptul s-a vădit 
limpede și pentru sine. Un 
om cinstit s-ar fi pus cu rîvnă 
pe treabă, ar fi muncit să-și 
desăvîrșească pregătirea — 
și, dacă ar fi văzut că nu-i 
capabil de un asemenea efort, 
ar fi cerut să fie schimbat ; 
cel despre care discutăm a 
ales însă altă cale : minciuna, 
intriga, dezinformarea. Și-a a- 
părat „cu ghearele și cu dinții' 
noua situație — pentru care 
nu avea însă nici chemare, 
nici capacitate. Pe lîngă pri
ma imoralitate — neeficien
tă în servirea societății — a 
adăugat a doua : intro
ducerea unor metode in
compatibile cu etica noastră. 
Era și firesc — dacă prin „fi
resc* înțelegem consecințele 
naturale ale unor acte. Inca
pabil să-și demonstreze supe
rioritatea pe plan moral — a 
încercat să și-o demonstreze 
pe planul imoralității. („Supe
rioritate’ este doar un fel de 
a vorbi). Finalul ? Și-a pierdut 
și reputația de om onest pe 
care o avusese pînă atunci.

Societatea noastră este so
cietatea acordului deplin din
tre destinul individului și des
tinul colectiv. Tn ultimă instan
ță, toate responsabilitățile se 
reduc la una singură : a-fi sluji 
poporul. Ceea ce este și ex
presia cea mai înaltă a mora
lității.

George-Radu CHIROVICI

Acest fapt îl explic prin antagonismele de clasă ale societății, prin interesele unei anumite pături a intelectualității burgheze, deosebite de interesele restului națiunii. E de la sine înțeles că nefirească provocată torice în societatea atunci.Luînd cunoștință de ideile socialiste încă de pe timpul primului război întrezăream plin mism că această va sfîrși prin a fi eliminată. Intr-adevăr, triumful socialismului pe o bună parte a rotogolului pămîntului a dus la îndeplinirea acestui deziderat al meu. Vedeam, cu un sentiment de adîncă satisfacție integrarea treptată a întregii intelectualități din țara noastră — din toate generațiile și aparți- nînd tuturor naționalităților trăitoare pe acest pă- mînt — în comunitatea largă a constructorilor socialismului. Și așa a fost. Pentru că socialismul a înfăptuit desființarea exploatării omului de către om, a înlăturat antagonismele de clasă. Dispariția claselor exploatatoare la noi în țară a antrenat după sine, în mod firesc, lichidarea di- .vergențelor care divizau societatea în trecut, realizarea concordantei de interese între clasa muncitoare, țărănime, intelectualitate, unirea lor într-o mare și armonioasă familie socialistă, năzuind spre același țel, — înălțarea patriei, crearea celor mai bune condiții de viață materială și spirituală pentru toți.Dacă am încerca să deslușim ce a făcut atît de deplină, de totală, aderarea intelectualității la opera de zidire a noii orînduiri, ar trebui, fără doar și poate, să pornim de la legăturile organice, intrinsece, ce unesc știința cu socialismul. Știința a jucat, după cum bine se știe, un rol de seamă și în alte orînduiri sociale. acest rol a crescut mereu, în curgerea veacurilor, dar este o realitate că nici o altă orînduire nu poate să creeze o atît de adîncă și în același timp atotcuprinzătoare întrepătrundere, pe toate planurile, între știință și modul de existentă a societății, _ca orînduirea socialistă. Clasicii marxism-leninismului

au dezvăluit acest adevăr dintru cele dintîi începuturi ale socialismului. însăși teoria pe care au creat-o a reprezentat sinteza gîndirii științifice celei mai înaintate, chintesența progresului spiritual uman pînă în vremea lor ; ea își trage forța din capacitatea ce o are de a se îmbogăți continuu pe baza asimilării noilor cuceriri ale științei și culturii, ale gîndirii și practicii sociale.Societatea socialistă reprezintă tocmai organizarea societății pe temeiul teoriei socialismului științific, cu alte cuvinte organizarea ei științifică, pe baza cunoașterii legilor obiective ale progresului social. Orînduirea socialistă are nevoie de știință în tot ceea ce săvîr- șește, așa cum omul are nevoie de aer ; numai prin știință, prin introducerea cuceririlor ei în procesul producției materiale, se poate crea acea înaltă productivitate, indispensabilă creării belșugului tuturor bunurilor, făuririi unei vieți civilizate; în același timp, numai prin știință și cultură se poate ajunge la acel nivel de pregătire și elevație spirituală pe care îl solicită tuturor membrilor societății progresul colectiv rapid, desăvîrșirea lor ca indivizi. Cu cîtă dreptate a subliniat secretarul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, această fundamentală idee marxistă a legăturii indisolubile dintre știință și socialism, așezînd-o ca pe o piatră unghiulară la temelia activității de construcție a României socialiste. „Partidul nostru — arăta d-sa în expunerea la recenta consfătuire de la Comitetul Central — acordă o atenție deosebită dezvoltării științei și culturii, ca unui din factorii de seamă ai desfășurării construcției socia- iiste, ai mersului înainte po toate planurile vieții materiale și spirituale. Făurirea societății noi se bazează pe cunoașterea și aplicarea cuceririlor celei mai înain- tato științe despre viață șl societate — marxism-leni- nismul — pe rezultatele revoluției tehnico-științiflce mondiale care dinamizează dezvoltarea forțelor de producție, creșterea bunelstări a maselor".
(Continuare în pag. a IV-a)

Articol scris pentru „Scînteia" de 
TAHAR BENZIANE despre eveni

mentele din Yemen

La începutul acestei luni, forțele ostile Republicii Arabe Yemen, care și-au găsit adăpost pe teritoriul Arabiei Saudite, au reluat atacurile asupra capitalei Sanaa. Detașamente de monar- hiști și mercenari au invadat partea de nord și nord-vest a țării, cu intenția vădită de a tăia drumurile ce leagă capitala cu restul Yemenului și de a o cuceri printr-un atac fulgerător, în apropiere de Sanaa au avut Ioc lupte înverșunate. Sub zidurile vechi ale orașului aveau loc deplasări de trupe. Cînd soarele apunea după munții care înconjoară Sanaa, iar noaptea se lăsa rece, grupuri de regaliști și mercenari se puneau în mișcare. Sub protecția întunericului, invadatorii ieșiți din ascunzișuri își scoteau tunurile și le așezau pe platformele gata pregătite. Schimburi de focuri aveau loc deseori în cursul nopții. Apoi, în zori, totul dispărea. în cele din urmă dușmanii au fost alungați.Străvechea Sanaa respiră într-o atmosferă mai liniștită. Pe străzi trecătorii își încrucișează drumurile cu elementele miliției populare înarmate, semn că primejdia n-a fost definitiv înlăturată.Cine ar fi crezut în urmă cu cîteva luni că modeștii comerciant! de postavuri și bijuterii, de mirodenii și orez își vor părăsi temporar îndeletnicirile zilnice pentru a veni în apărarea republicii ? Cine și-ar fi putut închipui că multe din soțiile lor vor arunca vălul tradițional ce le acoperă fața și vor lua armele în mîini ? Sanaa a fost salvată, fără îndoială, datorită curajului și hotărîrii cu oare locuitorii ei au înțeles să o apere. Dar victoria republicii yemenite este în același timp victoria maselor de țărani care au venit în ajutorul capitalei. Yemenul este în ansamblul său o țară agrară. Populația în mare parte se ocupă cu agricultura. Cea mai populată regiune e cea din sud, unde se găsesc și cele mai bune păminturi. Pe povîrnișurile munților Djebel se întind culturi de cafea, citrice, bananieri. Nordul reprezintă o regiune muntoasă. Populația care locuiește în această parte a țării este împărțită în triburi ; ea trăiește și se conduce după practici seculare, oferind în multe privințe o imagine elocventă a înapoierii Yemenului din vremea imamilor. în această țară, socotită adeseori o rămășiță a Evului Mediu în secolul al XX-lea, puterea imamului nu era îngrădită de nimic și de nimeni. El era în același timp conducătorul spiritual al statului, singurul legiuitor și judecător suprem. Viața supușilor depindea de un singur gest al său. Imamul Ahmed, de exemplu, instaurase în asemenea măsură domnia arbitra- riului și al bunului plac încît poporul yemenit,
(Continuare în pag. a V-a)

LA SUCEAVA

Constructorii suceveni au început lucrările Ia un nou cămin studențesc cu o capacitate de 300 locuri, amplasat în cadrul complexului universitar de la Arini. El va cuprinde două corpuri de clădire legate printr-o sală destinată activităților cultural- educative. Căminul va fi dat în folosință la începutul viitorului an universitar. Tot în municipiul Suceava se construiește un cămin cu 300 de locuri, destinat elevilor grupului școlar profesional și tehnic. (Agerpres)
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f Activitatea de perfecționare a muncii administrative, de care ne-am mai ocupat, o surprindem de astă dată într-un moment semnificativ. într-a- devăr, noua organizare administrativ-teritorială a țării favorizează eliminarea unor verigi administrative intermediare și paralele. creează un cadru propice — mai simplu, mai rațional, mai mobil — desfășurării muncii în administrația locală de stat. A- ceste premize favorabile ridică întrebarea : cum trebuie să se organizeze, în acest cadru, activitatea consiliilor populare, a unităților administrative și e- conomice ce le sînt ordonate, ca acestea sporească eficiența la nivelul impus cerințele actuale, de diul atins în construcția socialismului ? în ce mod aceste organe ale puterii populare pot să fructifice la maximum, resursele materiale locale, să stimuleze și să valorifice inițiativa tuturor ? încercăm să răspundem acestor întrebări pe baza unor investigații pe care le-am întreprins în aceste zile în județul Olt, solicitînd părerile unui larg cerc activiști din aparatul administrativ, specialiști diverse domenii de activitate, cetățeni.Bineînțeles, că hotărî- toare pentru atingerea țelurilor formulate este o- rientarea întregii activități a organelor de stat locale către obiectivele majore, de ordin economic și social, care preocupă populația județului, însușirea unui stil de muncă concret, operativ, ancorat în problemele complexe ale vieții. Concret, pentru condițiile specifice ale județului Olt, aceste o- biective vizează, după cum ne spune tov. Gheorghe Oiță, prim-vicepreșe- dinte al comitetului executiv al consiliului popular județean provizoriu, ridicarea economică a satelor. Agricultura este ramura economică preponderentă a județului; ea va continua să ocupe un loc important și în condițiile cînd se va dezvolta sectorul industrial. Aceasta presupune un contact permanent al comitetului executiv cu comunele. Nu prin circulare și procese verbale, ci

sub- să-și pînă de sta-

deîn

în mod nemijlocit, prin studierea aprofundată a problemelor de pe teren, a cerințelor populației tești. Lucrul acesta va facilitat și de faptul prin noua delimitare se va înfăptui în
să- fi că ce curînd, comunele vor deveni unități teritoriale mai puternice, cu o structură mai rațională, cu perspective mai bune de dezvoltare și de dotare. „în planul de acțiune pe care ni l-am propus — ne-a spus tov. Oiță — consiliile populare comunale vor fi îndruma-

alimentarea cu apă, amenajarea malurilor Oltului etc.“.Noua structură administrativă a tării facilitează, de asemenea, încetățenirea unui stil de muncă operativ și în relațiile cu forurile centrale. în acest sens, modul în care s-a lucrat în aceste zile la sistematizarea orașului Slatina este un exemplu edificator. O seamă de foruri centrale, cointeresate în această lucrare, au trimis la fata locului specialiști șl proiec- tanți, care au rezolvat o-

derea care face curățenia străzilor la un control de calitate mai strict asupra serviciilor efectuate și pentru care încasează taxe de la cetățeni. Aceleași pretenții se pot adresa și întreprinderii care se îngrijește de iluminatul public, precum și întreprinderii care efectuează repararea străzilor. Corpul lor tehnic și de conducere mai manifestă încă o atitudine superficială, lipsă de exigență, ca urmare a faptului că au fost obișnuiți să fie dădăciți de funcționarii

RTIILE,

te nemijlocit, prin deplasări periodice la fața locului, de către membri ai comitetului executiv al consiliului județean provizoriu. Aceasta nu va însemna însă o tutelare măruntă întrucît, lăsînd forurilor locale întreaga inițiativă, ne vom ocupa de acțiuni economice și sociale majore, care urmăresc dezvoltarea în perspectivă a comunelor. Potrivit necesităților județului nostru, aceste acțiuni se înscriu pe cîteva coordonate : ridicarea u- nor îngrășătorii de porcine, asigurarea materialului de construcție (cărămizi, prefabricate pentru binale), prin mijloace locale, dotarea satelor cu băi și brutării, alimentarea cu apă, etc. Deși timpul de la constituirea noului județ este relativ scurt, primele acțiuni au și fost declanșate. A început amplasarea noilor brutării, identificarea forajelor pentru

perativ, în mod coordonat, toate problemele în suspensie, ceea ce altă dată, prin filiera de verigi intermediare, ar fi necesitat un . greoi' și îndelung schimb de adrese. Așa se face că Slatina își întîmpină cea de-a 600-a aniversare a existenței ei într-o perspectivă clară, într-o febrilă activitate.La consiliul popular orășenesc provizoriu Slatina, tovarășul vicepreședinte Marin Necșulescu ne atrage atenția asupra exigenței sporite cu care trebuie măsurată, în urma îmbunătățirii sistemului administrativ, activitatea direcțiilor cu dublă subordonare, ca și a întreprinderilor subordonate consiliilor populare, a tuturor unităților care răspund de rezolvarea problemelor ce-î interesează vital pe cetățeni. Simplificarea fostei secțiuni de gospodărire a orașului obligă întreprin-

ar fi ajuns mai repede, stimați lucratori de la mesagerie.• Ministerul Invățămîntului a mas dator redacției și cetățenilor cu o seamă de răspunsuri la sesizările ce i-au fost trimise pentru cercetare și rezolvare. Majoritatea dintre acestea se refereau la diferite lipsuri din activitatea unor școli de pe teritoriul fostei regiuni Argeș. Un exemplu : „La Pitești, — se relata într-o scrisoare — se mențin de mulți ani lipsuri graveîn ce privește încadrarea personalului didactic, organizarea și desfășurarea concursurilor de admitere în școli, numirea comisiilor de examinare. De-a lungul timpului s-au făcnt numeroase sesizări, dar rezultatul celor mai multe dintre ele a rămas, practic, nul". Scrisoarea, cuprinzînd numeroase date concrete, a fost trimisă, pentru cercetări, ministerului, în luna decembrie a anului trecut. Nu s-a primit răspuns nici pînă astăzi, termenul legal fiind mult depășit. In sesizare se făceau și unele referiri, deloc măgulitoare, la activitatea unui salariat din minister. Nu facem, deocamdată, nici un fel de legătură între întîrzierea rezolvării a- cestei sesizări și criticile aduse în scrisoare salariatului respectiv. Dar semnalăm ministerului că aceasta nu este singura sesizare cu un astfel de conținut și reamintim obligația legală pe care o au toate instituțiile de a soluționa Ia timp sesizările, reclamațiile, cererile cetățenilor.O La 1 iulie 1367, cînd am participat la luarea în primire a noilor apartamente proprietate personală din blocul A 1 Fetești-Gară, am constatat o seamă de defecțiuni de construcție și omisiuni de execuție. Au fost consemnate toate într-un proces verbal; s-a stabilit, în același timp, obligația constructorului de a executa toate remedierile pînă în luna septembrie 1967. Dar, nu peste multă vreme au dispărut ultimele vestigii ale șantierului și cu ele să facă I.C.M.-Est construcții luni pînă _ ...cînd a fost dat în folosință blocul și nu s-a executat nici un fel de remediere. Se așteaptă cumva împlinirea anului și, cu aceasta, expirarea termenului de garanție ?
Asociația locatarilor 
blocului A 1 Fetești-Gară 
județul Ialomițao Sînt mai bine de doi ani de cînd așteptăm din partea forurilor de resort soluționarea unei cereri pe cît de simple Pe atît de importante pentru noi. Farmacia din Gura Văii este deschisă numai în cursul dimineții, timp în care miile de salariați de la șantierele „Porțile de Fier" se află în producție. După amiaza, cînd ne întoarcem de Ia lucru, o găsim întotdeauna cu obloanele trase și trebuie să alergăm la Turnu Severin după medicamente. De ce nu se iau măsuri ca orarul farmaciei să fie adaptat cerințelor constructorilor de la „Porțile de fier" ?

Un grup de muncitori
de la șantierul nr. 2 porturi — 
Gura Văii, județul Mehedințio Avînd de trimis urgent niște faruri întreprinderii „Electrobanat"-Timișoara, pentru studiu în vederea asimilării lor în fabricație, am recurs la soluția cea mai rapidă și economică, aceea a expedierii prin mesageria C.F.R. In ziua de 8 februarie a.c. coletul, cu toate formele în regulă, a fost predat stației C.F.R. Satu Mare. Vă- zînd că întîrzie răspunsul de la Timișoara am dat cîteva telefoane, am trimis apoi un delegat. Coletul nu sosise Ia destinație nici la 25 februarie. Am reclamat cazul la stația Satu- Mare. La 12 martie ni se confirmă, în sfîrșit, predarea coletului. După mai bine de 30 de zile ! Și cu carul cu boi

și lucrătorii care trebuiau remedierile (constructor : din cadrul Trustului de București. Mai sînt cîteva ce se împlinește anul de

Un grup de salariați 
ai uzinei „Unio"-Satu Mare• Cînd am cumpărat, acum cîtva timp, de la magazinul de specialitate din Vișeul de Sus, un televizor, mi s-a înmînat un certificat de garanție. „Defecțiunile care apar la aparat în termenul de garanție — mi s-a spus — vor fi remediate gratuit de atelierul cooperativei meșteșugărești din localitate". Toate bune și frumoase — în vorbe. Televizorul s-a defectat în scurt timp. Am anunțat cooperativa și am așteptat fără grijă. „Nu avem piese de schimb" (transformator de Ii- nie-ieșire) — mi-a răspuns, candid, lucrătorul cooperativei, după ce a verificat aparatul. Au trecut două luni și aceeași situație. Sesizez UCECOM-ul și Ministerul Comerțului de caracterul formal al garanției și aștept luarea de măsuri corespunzătoare.
Gheorghe STANCIU
str. Plevnei 8, Vișeul de Sus 
județul Maramureșo Cu ordinul de repartizare nr. 2169 din 26 februarie a.c., eliberat de Consiliul popular provizoriu al sectorului IV, mi s-a atribuit o locuință, devenită liberă, în strada Lipscani nr. 12, etaj I, apt. 9. La 28 februarie, am încheiat contract de închiriere și am plătit chiria legală. Dar nu m-am putut muta în această cameră deoarece a pătruns abuziv în ea, ocupînd-o, un individ, Dulcu George. Pentru intrarea în legalitate, am cerut sprijinul procuraturii sectorului IV. A intervenit în acest scop și S.G.L.L. care, printr-o adresă oficială, a solicitat evacuarea intrusului. După amînări nejustificate, procuratura îmi respinge cererea de evacuare. Mi se refuză, prin urmare, un sprijin la care aveam dreptul prin lege. Am apelat la procuratura municipiului București, unde mi s-au dat asigurări că se vor lua_măsuri pentru respectarea legalității, să bat drumurile ca dreptate.

sfatului, fără a fi trași mai serios la răspundere, prin sancțiuni materiale, în caz de abateri. Ori, în noile condiții, această stare de lucruri se cere a fi lichidată. în locul unui control ineficace, este nevoie de intervenții prompte, competente, efectuate cu maximum de exigență, care să ducă la creșterea simțului de răspundere lor ce muncesc în întreprinderi.în interesul bunei «urări a muncii trative, în sensul creșterii operativității și mobilității, trebuie urnite și o seamă de energii în direcția raționalizării sistemului informațional. Fiindcă altfel se naște o discordanță între avalanșa de hîrtii și formalități inutile și structura mai simplă a aparatului administrativ dintr-o unitate sau alta. Tov. Gheorghe Stănescu, directorul direcției- județene de statistică, ne arată că stabilirea unor circuite mai simple în colectarea datelor este facilitată chiar de noua structură organizatorică. Astfel, crearea unor direcții economice, cum ar fi aceea de industrie locală, care coordonează mai multe întreprinderi, permite utilizarea unor situații centralizate la nivelul județului, scutind direcția de statistică de a mai ține legătura cu fiecare întreprindere în parte. Totodată, ni se semnalează că, în cadrul acestor întreprinderi, evidenta tehnico-o- perativă este încă greoaie, datele circulă cu întîrzie- re între servicii, calitatea ’ Informațiilor lasă de dorit.Ar fi cazul să se iască colective de liști care, în urma studii, să propună ficarea formalităților, minarea balastuluiAsupra necesității de se efectua simplificări domeniul scriptelor de birou insistă și tov Xon Cio- riean, vicepreședinte al comitetului executiv al consiliului popular județean. După părerea sa. eliminarea unor date și hîrtii de prisos pe scara mai largă a județului se poate

al ce- aceste
desfă- 

adminis-

alcătu- specia- unor simpli- , eli- inutil. a în

realiza prin stabilirea de către organele de conducere a unui contact nemijlocit cu terenul, respectiv, cu consiliile populare comunale. Fapt perfect posibil în actuala împărțire administrativă a teritoriului. în vechea organizare, datorită existenței unor verigi intermediare, tot felul de date privind tinerea sesiunilor, situația contribuțiilor voluntare, a întrecerii patriotice etc. se raportau, se centralizau, se transmiteau mai departe fără să se tragă concluzii concrete, pe baza cărora să se ia măsuri. Noul sistem trebuie să se bazeze pe principiul : să circule nu hîrtiile, ci activiștii, membrii conducerii județene, care să se informeze de la Astfel vor putea loc măsurile care pun, în funcție de jurările concrete.ceastă ocazie, ei vor lua și date operative privind activitatea comunei, spre a informa comitetul executiv. Urmează ca o singură dată pe lună comunele să raporteze pe scurt, în scris, cum și-au realizat obiectivele de plan, ce greutăți întîmpină în munca lor. Cît privește raportările privind întrecerea patriotică, ele ar trebui să fie defalcate pe două perioade — 1 mai și 23 August — care se iau în considerație pentru stabilirea rezultatelor. Experiența concretă va dovedi în ce măsură trebuie să se aducă corective acestui sistem, care pare mai eficient și mal . viabil, mai a- proape de realități.Trebuie să semnalăm în cadrul acestei acțiuni pozitive de raționalizare a activităților administrației de stat, și unele tendințe de exces de zel, de exagerare, au loc ționale, să ducă la îmbunătățiri și nu la diminuarea unor activități. Nu orice evidență este parazitară. Este oare firesc ca din pricina unor simplificări exagerate. în unele unități din sectorul de stat al agriculturii să nu se mai stabilească cu precizie indici fundamentali, cum ar fi prețul de cost? — ne sesizează tov. Gheorghe Stănescu. Pe de altă parte. Comitetul pentru problemele administrației locale omite precizarea unor funcții: „Cu ce urmează să se ocupe corpul de inspectori de pe lîngă consiliul județean ? — întreabă tovarășul Gheorghe Oiță. Noi credem că atribuțiile lor ar trebui să vizeze domenii cum ar fi electrificarea, gospodărirea comunelor, îngrijirea fondului silvic etc. Dar asemenea atribuții importante pot fi lăsate oare la interpretarea ■ fiecăruia ?“ Aceste aspecte vin să completeze cadrul complex în care se desfășoară perfecționarea activității administrației în momentul de față. în toiul muncii operative pentru realizarea sarcinilor curente, pentru consolidarea noilor unități teritoriale, acest cadru trebuie avut permanent în vedere, întrucît de suplețea și maleabîli- tatea Iui, de eficiența metodelor folosite, de stilul de muncă al noilor consilii populare depinde în mare măsură obiectivul acestei acțiuni — propășirea so- cial-economică a tuturor județelor, a țării întregi.

sursă, lua pe se im- împre- Cu a- (Urmare din pag. I)

Simplificările ce trebuie să fie ra

Vasile N1COROVICI

GHIULEANUEcaterina
București

Totuși continui să mi se facă

De la C. /. L Brăila

Imagine din Pitești — zona de sud Foto ; Gh. Vințilă

Illi

Bucătăria „Polar
Intrunind caracteristici funcționale multiple, 

garnitura de bucătărie „POLAR" este preferată 
de tot mai mulți cumpărători. Are o linie estetică 
corespunzătoare cerințelor și exigențelor bene
ficiarilor. Culorile pastelate se armonizează cu 
finisajul, conferindu-i un aspect plăcut, atrăgă
tor.

Garnitura ,Polar" se realizează la C.I.L.-BRA- 
ILA, reprofilat și în direcția producerii unor bu
cătării de concepție modernă, în execuția cărora 
se folosesc materii prime și materiale cu carac
teristici tehnice superioare. Ea se compune din- 
tr-un dulap combinat, o masă rabatabilă și un 
set format din trei taburete care se string prin 
suprapunere. întreaga garnitură este concepută 
în funcție de dimensiunile spațiilor destinate 
bucătăriilor din noile apartamente. Se întreține 
ușor, prin spălare cu o cîrpă umedă, după care 
se șterg cu o cîrpă uscată. P.F.L.-ul înnobilat 
asigurîndu-i rezistență la variații de temperatu
ră, la acțiunea acizilor, a apei și a vaporilor de 
apă.

în pivnițele proaspăt descoperite ale j Palatului. în expoziția organizată la 3 Muzeul de istorie a municipiului |j București găsim o machetă înfățișînd | o altă propunere, de restaurare inte- | grală, a Palatului Domnesc : o con- fcl strucție monumentală, în stil brînco- venesc, ar urma să adăpostească un muzeu de artă feudală. în fine, o a treia soluție sugerează ca în lipsa unor elemente care să asigure autenticitatea unei restaurări a parterului, pivnițele să fie amenajate cu o destinație muzeistică, respingînd ca nepotrivită funcția de restaurant pentru acest edificiu reprezentativ. Sînt puse în discuție, după cum se vede, trei ipoteze, fiecare excluzînd pe celelalte.Dar amenajarea zonei nu se reduce Ia obiectivele enumerate. Este vorba de refacerea atmosferei de e- pocă pe întreg teritoriul delimitat. Pentru aceasta străzile 30 Decembrie I și Șepcari vor fi coborîte cu 80 cm, I pînă la nivelul lor inițial, unele străzi vor fi prevăzute cu pavaje din lemn de stejar, va fi conservat și accentuat caracterul comercial al străzii Lipscani. Soluția urbanistică și arhitecturală ridică multe chestiuni dificile și controversate.într-o recentă convorbire, prof, i arh. Nicolae Bădescu, președintele C.S.C.A.S., ne-a atras atenția, printre altele, asupra faptului că zona în studiu nu poate fi considerată izolat | de sistematizarea ansamblului cen- I trai al orașului, că e necesar că legăturile cu arterele învecinate, accesele auto, parcajele, traseele vehiculare și pietonale să fie temeinic concepute, că nu trebuie pierdute din vedere relațiile dintre această zonă de construcții joase și spațiul vast, punctat în viitor de clădiri înalte, al Pieței Unirii. Problemele de vecinătate se cer elucidate printr-un studiu temeinic.Este de mare însemnătate ca operativitatea presupusă de realizarea unor investiții să nu impieteze asupra calității soluțiilor adoptate, să nu limiteze posibilitățile de studiu și cercetare. „Oriunde am săpa în această zonă — ne-a declarat prof, arh. R. Bordenache, directorul Direcției monumentelor istorice, vom da peste vestigii unice și de valoare excepțională. Iată de ce consider necesar să se lucreze metodic, în liniște și cu cea mai mare atenție. Orice pripeală poate provoca pagube ireparabile". Cercetările au dovedit, de exemplu, că edificiul cunoscut după 1376 sub numele de „Hotel Dacia" și care de la 1808 adăpostise Hanul lui Manuc, nu este decît o refacere repetată a Casei Mavrogheni și a corpului de gardă existente încă din sec. XVIII pe acest loc și înglobînd, la rîndul lor, construcții încă și mai vechi. Palatul Domnesc reprezintă și el o însumare de construcții și adăugiri, începînd din veacul al XVI-lea, continuînd cu vremea lui Șerban Cantacuzino și a lui Constantin Brîncoveanu și mergînd pînă după anul 1800. Ce se înlătură și ce se păstrează la restaurare ? Cu rezerva, manifestată de unii specialiști, că o anumită grabă a caracterizat u- nele decizii de pînă acum, pledăm pentru o considerare științifică largă, pe viitor a acestui aspect, de o importanță incontestabilă.De un interes major este stilul arhitectural la care se va recurge pentru conturarea întregului ansamblu. Propunerile actuale ale colectivului de proiectare adoptă o ipoteză — demnă de a fi luată în considerare — a arhitectului C. Joja care, în urma unui îndelungat studiu, recomandă arhitectura pridvorului închis ca fiind reprezentanta autentică a stilului urban românesc din ultimele veacuri. Preconizînd îmbrăcarea u- nor curți interioare și a unor fațade de străzi și pasaje în aceste pridvoare închise, suprapuse, propunerile tind să reînvie o anume ambianță, imaginînd o restituire oarecum muzeistică a Bucureștiului de odinioară. Altă ipoteză de amenajare a zonei sugerează mutarea aici a u- nor vechi case, de o valoare plastică și documentară certă, aflate în diverse puncte ale orașului și expuse riscului unei dispariții treptate datorită stării lor improprii locuirii. Ambele soluții întrunesc merite și scăderi, printre care riscul unei viziuni scenografice, al pastișei, nu este printre cele mai neînsemnate. Poate că nici ideea — dificil de realizat dar ceva mai aproape de poziția îndeobște acceptată în domeniul sistematizării centrelor istorice — a unor construcții contemporane integrate spiritului de epocă al ansamblului nu ar fi lipsită de valoare, în măsura în care ea ar izbuti să respecte a- devărul istoric și autenticitatea. Reconstituirea unui ansamblu se concepe în stilul originar atunci cînd se dispune de elemente certe. Nu există rețete care să prescrie pînă unde anume se poate merge cu inventarea unei așa-zise arhitecturi de epocă ; se cere pentru asta un ascuțit simț de discernămînt artistic.Am creionat în cele de mai sus cîteva dintre cele mai disputate puncte ale programului ce trebuie urmat în această acțiune de anvergură. A- dăugăm detaliul mutării halei din Piața de Flori într-un loc ce nu pare a fi foarte fericit ales. Oare nu ar putea fi găsit un vad, unde această construcție semnificativă pentru o anumită etapă de evoluție a arhitecturii bucureștene să-și găsească o destinație nimerită, fie și aceea de unitate de alimentație publica . După cum se vede, totul se află încă în faza cînd soluțiile, nefiind definitive, suportă și chiar pretind o dezbatere competentă și largă. Nu mai este nevoie să atragem atenția asupra importanței deosebite pe care a- menajarea ariei corespunzînd Curții Vechi o va avea pentru viitorul Capitalei, nu numai pe plan_ arhitectural și urbanistic, dar și in privința multilateralei vieți sociale, culturale și artistice. Expoziția deschisa la Muzeul de istorie a municipiului București invită la sfat și discuție, întărim această invitație, adresată arhitecților, istoricilor, scriitorilor, oamenilor de cultură și artă, tuturor cetățenilor, oferind paginile ziarului opiniilor privind cea mai nimerită soluție de redescoperire a acestui crîmpei de istorie aplicată.
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Stațiunile balneoclimaterice vă invită prin O.N.T., cu bilete la prețuri reduse.Agențiile și filialele O.N.T. au pus în vîn- zare locuri pentru o- dihnă și tratament, la prețuri reduse pentru lunile aprilie și mai. Cei interesați își pot procura astfel de bilete pentru stațiunile Bușteni, Borsec, Predeal, Păltiniș, Sinaia, Țușnad, Căciulata, Bazna, Ocna Sibiului, Slănic-Moldova, Sîn- georz, Eforie-Nord.Posesorii de bilete O.N.T. beneficiază de o reducere de preț a transportului pe C.F.R. și cu mijloacele întreprinderilor de transport auto.în fotografie, frumusețile Tușnadului.

în județul Brașov, 847 de medici (în medie unul la 533 de locuitori) și 2 641 de cadre medicale medii și auxiliare alcătuiesc o adevărată armată pusă în slujba apărării vieții și a sănătății omului. Spitale, policlinici, servicii medico-sanitare, maternități și circumscripții sanitare teritoriale stau la dispoziția populației. în fiecare an li se adaugă noi unități și dotări, în valoare de multe milioane de lei. Acestei dinamici ascendente a cheltuielilor îi corespunde cea, nu mai puțin semnificativă, care reflectă starea sănătății populației. Astfel, pe teritoriul fostei regiuni Brașov s-au înregistrat, ani la rînd, cea mai scăzută mortalitate infantilă din țară, unul dintre cei mai scăzuți indici de morbiditate în TBC și celelalte boli infecțioase și parazitare.Ținînd seama de aceste rezultate, neîndoielnic pozitive, în care se oglindesc în bună măsură eforturile personalului medico-sanitar, ne întrebăm totuși: sînt ele pe măsura efortului material al statului, pe măsura bazei medico-sanitare existente, a potențialului cadrelor medicale ?— încă nu ! Și este una din principalele noastre îndatoriri să facem mai mult — ne spune tov. dr. Mircea Migea, — director al Direcției sanitare a județului. Spun aceasta referindu-mă la județul nostru, ale cărui rezultate nu diferă prea mult de ale altora, cu un număr de medici mai mic și cu o dotare mai slabă.Una dintre cele mai importante probleme ale funcționalității spitalului este aceea a folosirii eficiente a duratei de spitalizare. Statistic, durata medie de spitalizare a fost, anul trecut, pe teritoriul fostei regiuni Brașov, de aproximativ 13 zile. Firește, un rol important în această privință are specificul afecțiunilor, dar există și alte elemente care trebuie să fie analizate atunci cînd se discută problema atît de actuală a măririi eficienței spitalizării.Deci: cît timp petrece bolnavul în spital și cu ce foloase pentru sănătatea Iui ?Exceptînd urgențele, pentru cea mai mare parte a bolnavilor Internați tratamentul începe efectiv în ziua a treia' sau a patra de spitalizare. De ce ? Cauzele sînt mai multe.— Fiindcă nu se poate începe un tratament intensiv fără analize — ne explică tov. Gheorghe Niculescu, medic specialist la S.M.S.-Steagul Roșu. Muncitorul nu poate “părăsi lucrul, să-și facă analizele la laborator, care are același orar de funcționare cu uzina.Analizele efectuate de policlinici sînt deseori privite cu neîncredere de medicii din spitale — ne spune tov. loan Boboc, medic primar în cadrul Direcției sanitare a județului Brașov.Pentru analize, se consumă nu numai prima zi a internării, dar, deobicei, a doua și a treia — timp în care tratamentul este mai mult decît sumar. Iată cîteva cazuri : Internat de urgență la spitalul din Rupea, bolnavul R. Pîrvu nu avea încă întocmită, a doua zi după amiaza, nici măcar foaia de observație medicală. Deși avusese, în momentul internării, o febră foarte ridicată, în cele două zile nu i se făcuseră investigațiile necesare stabilirii diagnosticului și, în consecință, nu se stabilise încă tratamentul propriu-zis. Tot aici un alt bolnav, Mihai Dobai, deși internat de cinci zile, nu avea nici el foaia de observație completată. S-ar putea afirma că exemplele de acest fel sînt accidentale. Totuși, raportat la totalul zilelor de spitalizare, rezultă că între 20 și 25 la sută din acest timp este blocat cu efectuarea analizelor și a altor investigații. Nu înseamnă acest lucru că, în aceeași proporție, este micșorată și capacitatea de spitalizare ? Se pune deci problema organizării sanitare astfel îneît aceste spații să fie recîștigate. Cum ?Un prim mijloc — susținut de specialiști — ar fi decalarea orarului laboratoarelor față de cel al întreprinderilor și instituțiilor. Dacă laboratoarele și-ar începe activitatea cu 1—2 ore înainte de intrarea salariaților în schimb mult mai mulți pacienți ar putea ajunge la internare cu investigațiile complet încheiate. în același timp, ar fi necesar să se acorde, de la caz la caz, prin circumscripția teritorială sau policlinică, o zi sau două de concediu medical ambulatoriu pentru analize, celor care urmează să fie internați. în legătură cu laboratoarele și cu programul acestora s-au mai făcut și alte propuneri, întrucît

este cert că nici acestea nu lucrează la capacitatea reală. între altele, s-ar putea studia și eventualitatea unificării unora dintre laboratoarele de policlinică cu cele ale spitalului de care aparțin, realizîndu-se o mai bună folosire a specialiștilor și a aparatajului, un control mai calificat și, ca atare, o mai mare precizie a analizelor. în această problemă, nu propunerile lipsesc, ci măsurile din partea Ministerului Sănătății, cars să pună capăt unor neajunsuri de mult semnalate.De altă natură, dar nu mai puțin importante, sînt acele cazuri în care are loc prelungirea, cu nimic justificată, a spitalizării unor bolnavi peste timpul realmente necesar, mai ales atunci cînd este vorba fie de afecțiuni ușoare, fie de afecțiuni cronice, care se ppt trata ambulatoriu. Asemenea exemple pot fi întîl- nite destul de frecvent în mai toate unitățile spitalicești. Era normal ca pacientul I. Clocoțean să fie internat (în spitalul nr. 1 din Brașov), fiind suspect de infarct cardiac. Dar de ce a fost nevoie de 27 de zile ca să părăsească spitalul cu diagnosticul de „nevralgie" ? Cu mijloacele de investigație existente, ne-au spus specialiștii, acest caz putea fi elucids. în 3-4 zile, după care bolnavul putea fi tratat ambulatoriu.Există și alte practici de irosire a spațiului din spitale „Unele internări se mai fac în virtutea unor relații neprincipiale, afirmă medicul Ion Mureșan de la Spitalul nr. 1— Brașov. N-aș vrea să fiu înțeles greșit : nu- sîntem împotriva internării bolnavilor a căror sănătate reclamă neapărat spitalizarea, indiferent dacă vin prin policlinicile obișnuite, sau prin cele cu plată. Dar pe lîngă cei din ultima categorie, pătrund în spitale și mulți dintr-acei a căror internare nu este justificată și care ocupă locurile împiedicînd accesul celor realmente bolnavi". Datorită unor asemenea relații, Victoria Bărbătiu din comuna Dacia a ajuns să fie internată la Spitalul nr. 1 din Brașov fără știrea directorului și cu încălcarea prevederilor existente; Ecaterina Catrina din Caracal ocupă degeaba un loc la spitalul serviciului medico-sanitar al uzinelor „Steagul Roșu". Șirul exemplelor ar putea continua, confirmînd necesitatea modificării opticii unor cadre medicale asupra problemei dezbătute, ca și a unor măsuri organizatorice din partea forurilor de resort.între altele, o măsură de primă urgență ar fi organizarea spitalizării la domioiliu a unui număr incomparabil mai mare de bolnavi, îndeosebi dintre cei cu afecțiuni cronice sau ușoare. Dar pentru ca medicii din rețeaua teritorială să aibă timpul material de a-i vizita pe acești bolnavi și de a se ocupa de ei, este nevoie să fie revăzut și redus — pentru a cita oară se formulează această cerință ? — volumul de muncă birocratică ce mai cade încă în seama medicului de circumscripție. Pentru că și la ora actuală, conform „modelarului" cuprinzînd noul sistem de evidență primară a unităților sanitare, elaborat cu titlu provizoriu de Ministerul Sănătății, medicul de circumscripție sanitară rurală este obligat să cunoască și să țină în bună regulă 33 de registre, condici, fișe, foi de observații, iar într-o circumscripție urbană — 24. Nu e prea mare luxul pe care ni-1 permitem de a transforma atîția medici în scriptologi ?De altfel, datorită acestui mod de organizare și funcționare a circumscripțiilor teritoriale și a policlinicilor— prin care nu se asigură întotdeauna un tratament ambulatoriu de nivel corespunzător — acestea se transformă în simple puncte de triere a bolnavilor — ne spunea tov. Alexandru Ilieș, medic inspector la direcția sanitară județeană.Există încă rezerve foarte importante ca în limitele aceluiași efort material din partea statului să sa obțină o utilizare mult mai ridicată 
a spitalelor noastre.Reamintind necesitatea unor perfecționări de ordin organizatoric în rețeaua sanitară, a reducerii scrîp- tologiei medicale, a urmăririi utilizării cît mai eficiente a timpului de spitalizare. subliniem importanta factorului organizatoric local, respectiv a direcției sanitare județene, care trebuie să aibă autoritate efectivă, inițiativă, capacitate de cuprindere a sarcinilbr ce-i revin.

Al. PLAIESU 
N. MOCANU



măsuri âmamsx de Se acționează

CALITATE Șl OPERATIVITATEDEPINDE
APROVIIIONAREA POPULA fIEI CU LEGUME
Condiția calității 
și productivității 
recoltelor

Prof. dr. ing. Ion MAIER,
directorul Institutului de cercetări pentru legumicultura și floricultură

Producția globală de legume este hotărîtă atît de suprafețele care se cultivă cu aceste plante, cit și de nivelul cantitativ al recoltelor obținute la hectar. In acest an, pentru a nu se mai repeta unele deficiențe care au existat în trecut în aprovizionarea populației cu legume, s-a hotărît extinderea, în unitățile agricole, a suprafețelor destinate acestor culturi. Este, fără îndoială, o măsură foarte bună. Insă, după mine, cu aceeași perseverență trebuie acționat și în direcția aplicării unei tehnologii corespunzătoare, menite să asigure sporirea recoltelor la hectar. Aceasta, cu atît mai mult cu cit din acest punct de vedere situația în legumicultura noastră este complet nesatisfăcătoare. Recolta medie de 12 000 kg de legume la hectar demonstrează că nu sînt puse nici pe departe în valoare condițiile naturale de care dispune agricultura țării noastre, nu este folosită rațional baza teh-■ nico-materială- în continuă creștere. La aceasta se a- daugă și un. alt neajuns : în multe cooperative agricole și chiar întreprinderi agricole de stat calitatea produselor este inferioară.In rîndurile de față, voi sublinia cîteva aspecte de ordin tehnologic si organizatoric, care adesea sînt neglijate.Este un lucru cunoscut că de calitatea răsadutui depinde în foarte mare măsură cantitatea, precocitatea și nivelul calitativ al producției de legume. Pentru acest an s-au asigurat materiale suficiente necesare a- menajării de răsadnițe, ceea ce a permis ca lucrările de semănat să fie destul, de avansate. Există însă o practică deosebit de dăunătoare, aceea de a nu face repicatul răsadului. Această tendință este evidentă și aoum, deoarece răsadnițele necesare repicatului incă nu au fost terminate. Este foarte păgubitor că se neglijează o asemenea măsură elementară, deoarece, un răsad viguros, obținut în urma repicării la distanțele specifice fiecărei culturi, asigură producții de 2—4 ori mai mari decît plantele nerepicate.De ce nu se generalizează această măsură ? în «eneral se motivează că nu există o suprafață corespunzătoare de răsadnițe. în cazul cînd suprafețele actuale de răsadnițe nu sîht suficiente pentru asigurarea distanțelor noimale de repicat (10x10 cm la tonate, 7x7 cm la ardei, 8x8 cm la tinete), este bine să se folosească experiența unor cooperative din județele Ilfov, Ialomița, Teleorman ete.. care înlocuiesc tocul răsadniței cu „pereți" de cărămidă sau — mai- sinplu — cu baloți de paie, brazde de pămînt etc. iar în loc de ferestre lt acoperă cu polietilenă. Răsaduri de bună calitate se obțin prii repicarea lor în ghivece nutritive, lungi de polietilenă sau pe pat nuțlțiv. De aceea, este bine ca unitățile gricole să folosească din plin măștile și dispozitivele simple de care dispun pentru confecționarea unu. număr cit mal mare de ghivece ritritive.Acestea sînt aspecte, a general, cunoscute, în ce pnveștețiodalitățile de a obține, răsaduri debună calitate. Dar, metodele respețive nu se aplică peste tot, nu at, datorită lipsei de cunoștințe, cit dqciențelor care există in domeniul Iganizării muncii, delăsării cadrelor t> conducere din unele unități culțivțoare de legume. In vederea preîntnpinării unei asemenea situații, Consul Superior al Agriculturii a luatngSura ca toți specialiștii care lucrez în legumicultura să fie la cuipt cu „noul" și să aplice in pr'actic8pUce- ririle științei. Apreciez că nu ptem vorbi de generalizarea ult\elor noutăți cînd nu se aplică recile elementare de agrotehnică, Pdru ca apoi să se dea vina pe tmipie- favorabil. calitatea semințelor l a. Acolo unde există ordine și mtes pentru legumicultura se văd și rentate bune. Unde domină proasta &_ podărire și delăsarea, răsaduig cresc în pilcuri, sînt mici, de călită inferioară și nu oferă garanția rea. zării unor recolte corespunzătoar împotriva unor asemenea aspecte tre buie să se lupte cu toată hotărîreaPentru obținerea unor recolte cit mai timpurii, se generalizează cultura legumelor și îndeosebi a tomatelor în solarii. S-a prevăzut extinderea. în 1968, a acestor construcții simple, acoperite cu folii de mate- rial plastic pe o suprafața de 84U hectare, ceea ce este un lucru foarte bun. Neajunsul este ca plantarea a- cestora 'întirzie. Cultura legumelor în solarii este eficace nu

cuvîntul 
specialistului

mai cînd plantatul se face devreme, tocmai în aceste zile.Sporirea producției de legume, nivelul calitativ al acesteia și timpul cînd se obține sînt determinate de modul cum se execută lucrările în cimp. Pentru legume este necesar să se asigure o bună pregătire a terenului — un strat de grădină — cum se obișnuiește să se spună. Un bun grădinar se cunoaște după felul cum știe să pregătească terenul. Din păcate, în multe unități de producție, această cerință elementară este neglijată. Asupra acestui aspect trebuie să reflecteze specialiștii din unitățile agricole, să străbată „ pas cu pas terenul destinat culturii legumelor și să ia măsuri în vederea mărunțirii și nivelării lui perfecte. In ultimul timp au fost asigurate mașini și utilaje care permit mecanizarea lucrărilor de pregătire a terenului și de întreținere a culturilor. Este necesar ca specialiștii din stațiunile de mașini și tractoare și întreprinderile agricole de stat să urmărească cu strictețe ca tractoarele legumicole, cu întregul lor set de mașini, să fie întrebuințate în legumicultura și nu pentru alte treburi gospodărești.Bineînțeles, o dată cu pregătirea terenului este necesar să se iacă și amenajările in vederea irigațiilor. Recoltele slabe care au fost, opținuta anul trecut, în unele bazine legumicole, s-au datorat in special faptului că irigarea culturilor s-a făcut pe numai 65 la sută din suprafețe, Or. legumele sînt mari consumatoare de apă și dacă aceasta nu se asigură la timp și in dozele necesare, recolta scade atît cantitativ cit și calitativ. Iată de ce este necesar ca acum, de îndată ce solul se svintă, să se treacă la amenajarea terenului. în vederea irigării, folosind utilajele din S.M.T. și I.A.S. pentru nivelarea prealabilă, executarea de brazde ridicate, precum si alte mijloace care ușurează accesul apei la plante.S-ar părea că despre îngrășăminte nu mai trebuie să se spună nimic. Ar fi bine să fie așa, dai- există unități în care îngrășămintele nu se a- plică în mod corespunzător. Se renunță deseori la îngrășarea la cuib și mai ales la îngrășarea în cursul perioadei de vegetație. Este o mare greșeală deoarece prin udările repetate, o mare parte din- substanțele nutritive sînt antrenate în straturile mai adinei ale solului, nefiind accesibile plantelor. De aceea, aplicarea corectă a îngrășămintelor minerale și organice cu efect rapid (mustul de gunoi de grajd, maceratul de gunoi de păsări, urina) o dată cu apa de irigat, duce întotdeauna la obținerea unor recolte sporite.Este necesar să se acorde atenția cuvenită și lucrărilor specifice diferitelor culturi, soiuri si hibrizi, care influențează. în primul rînd. precocitatea și calitatea recoltelor. Mă refer mai ales la copilitul total al hibridului de tomate 10 x Bizon și a altor hibrizi, Ia cîrnitul acestora după patru inflorescențe (La hibridul Argeș 408 după 3 inflorescențe), pa- lisatul obligatoriu, aplicarea de stropiri cu substanțe stimulatoare, fără a neglija, bineînțeles, irigația corectă. îngrășarea suplimentară, combaterea bolilor și dăunătorilor și celelalte lucrări care se aplică în general culturilor de legume. Adesea, recolta este diminuată datorită faptului că nu se face semănatul în cimp în limitele timpului optifn. De asemenea, trebuie mai multă preocupare pentru asigurarea unei densități corespunzătoare la hectar.Obținerea de producții mari este condiționată și de folosirea intensivă a pământului, prin efectuarea, pe c’t posibil, a cel puțin două culturi de legume pe același teren. Aplicarea metodei culturilor succesive trebuie organizată de pe acum,, pentru ca. imediat după recoltarea primei culturi. să se poată semăna sau planta următoarea. In acest scop trebuie să se planifice din timp materialele, sămînță. răsadurile, brațele de muncă necesare pentru ca lucrările să se poată executa în timp util.Cele arătate nu epuizează întreaga gamă de măsuri cere as’gură obținerea unor producții mari si de calitate. Legumicultura — mecanica fină a agriculturii — este mai exigentă decît alte sectoare, de unde si obligația din partea specialiștilor si a tuturor celor care lucrează în a- -est domeniu de a depune eforturi cai mari, de a munci cu mai mult lan. de a fi la curent și a aplica ea ce știința și tehnica realizează de zi.

Lucrările pregătitoare pentru producția de legume intră în stadiul 
final. în aceste zile continuă repicatul în răsadnițe, plantarea răsadurilor 
în solarii și în cîmp, semănatul rădăcinoaselor, al cepei și altor culturi. După 
datele centralizate la Consiliul Superior al Agriculturii rezultă că, în coope
rativele agricole repicatul răsadurilor s-a făcut în proporție de 73 .Ia sută. 
In județele din sud a început și plantatul răsadurilor de legume în cîmp, 
îndeosebi Ia speciile mai rezistente Ia frig și cele cultivate sub adăposturi 
de material plastic. în aceste zile, se impun măsuri urgente în vederea ter
minării repicatului în răsadnițe și a semănatului în cîmp al rădăcinoaselor, 
cepei din sămînță și plantatul arbagicului. De asemenea, trebuie grăbit 
plantatul verzei și al celorlalte sortimente de legume, care să asigure o pro
ducție cît mai timpurie. In legătură cu mersul lucrărilor de sezon în legu
micultura, redacția a întreprins un raid-anchetă în județele Prahova, Bacău 
și Maramureș. Publicăm mai jos constatările făcute.

SITUAȚIA LEGUMICULTURI
5

LA FATA LOCULUI
5Peste tot, în județele în care a fost întreprins raidul, s-a remarcat preocuparea care există pentru realizarea, în acest an,, a unei producții superioare de legume. în județul Prahova, după cum ne informează ing. Aurel Furfurică, directorul Direcției agricole județene, spre deosebire de anul trecut, treburile în legumicultura se desfășoară mult mai organizat, existînd toate condițiile să se obțină producții bune, populația să fie aprovizionată din belșug cu întreg sortimentul de legume. Toate prevederile din plan : amenajarea de răsadnițe, solarii, aprovizionarea cu materiale, aii fost îndeplinite. De la tov. Cornel Costea directorul direcției agricole a județului Maramureș, am aflat că, în acest an, cultura legumelor a fost extinsă cu 150 hectare față de anul trecut, a- jungîndu-se astfel la 510 ha, ceea ce va contribui la o mai bună a- provizionare a populației urbane în continuă creștere. De altfel, în unele cooperative a- gricole din județ, cum sînt cele din Pribilești, Afdusat, Mireșul Mare se, lucrează din plin în grădinile de legume. De la Bacău, de asemenea, avem unele vești bune. In unitățile cultivatoare de legume au fost amenajate răsadnițe în suprafață de peste 51 000 m p, care au fost însămînțate din vreme, iar acum se face repicatul răsadurilor. In momentul de fată un însemnat număr de specialiști de la direcția agricolă și de la întreprinderea de valorificare a legumelor și fructelor sînt în cooperativele agricole mari cultivatoare de legume pentru a le a- corda ajutor la rezol

varea unor probleme tehnice și organizatorice de care depinde sporirea producției de legume.Cu prilejul raidului au reieșit și unele deficiențe, care trebuie înlăturate într-un timp cît mai scurt.Realizarea în întregime a suprafețelor care sînt prevăzute a se cultiva cu legume trebuie să preocupe în cea mai mare măsură conducerile de unități agricole și organele agricole județene. In unele locuri

ții, se impune ca peste tot direcțiile agricole și întreprinderile de contractare să urmărească de pe aciim realizarea tuturor suprafețelor prevăzute a se cultiva cu diferite sortimente de legume.O altă problemă o constituie terminarea lucrărilor în răsadnițe. Contrar datelor furnizate de direcția agricolă județeană Bacău, potrivit cărora s-a depășit cu mult suprafața planificată de răsadnițe și, s-a însămânțat mai
RAID ANCHETĂ

se constată încă de pe acum, tendința de a nu se realiza suprafețele prevăzute a fi cultivate cu diferite sortimente. La Letea, județul Bacău, nu se pot însă- mința cu usturoi cele două hectare planificate și nici cele 8 ha cu ceapă pentru că lipsește sămînță. Aceeași situație există și la Mărgineni. unde cultura usturoiului va fi înlocuită, tot din cauza lipsei de sămînță. Pe județ există la ora actuală un deficit de să- mință de usturoi de circa 15 000 kg.-în Maramureș unele lucrări au început mai tîrziu. Totuși, este necesar să se aibă în vedere realizarea în întregime și la timp a suprafețelor prevăzute deoarece ce s-a semănat, pînă la 22 martie — 20 ha cu verdețuri și rădăcinoase — este incă foarte puțin. A- ceastă lucrare trebuie intensificată îndeosebi în cooperativele agricole din Satulung, Șom- cuta Mare, Sălsig, Tămâia și altele. Ținînd seama de aceste situa-

mult decît prevedea planul, în unele unități lucrarea este rămasă în urmă. La Hemeiuși și Letea mai sînt de semănat în răsadnițe încă mari suprafețe cu ardei și roșii. Nu sînt amenajate nici, paturile calde și solariîle pentru repicat. Tehniciană Ana Butacu, șefa brigăzii legumicole de la cooperativa agricolă Letea, ne-a spus că pentru amenajarea paturilor calde grădinarii au nevoie de încă 600 tone gunoi de grajd, Acesta nu poate 1'i asigurat însă pentru că conducerea cooperativei agricole neglijează legumicultura, trimițând atelajele și autocamioanele să lucreze în alte sectoare. în ziua raidului, doar două a- telaje lucrau la transportul gunoiului în grădina de legume. La Letea, din cauză că nu se face repicatul, răsadurile de roșii și varză timpurie sint mari și se sufocă în răsadnițe.Buna desfășurare a lucrărilor în legumicul- tură necesită o bună organizare a muncii. Or, în unele cooperative a-

gricole această cerință nu este privită cu suficientă răspundere. La cooperativa agricolă din Bărcănești, . județul Prahova, după cum declara ing. Eugenia Măgureanu, nu numai că nu s-a asigurat un număr corespunzător de oameni la grădina de legume. Si în unele cooperative agricole din județul Bacău este o situație asemănătoare. La Hemeiuși, de exemplu, lucrările la grădină întîrzie deoarece din cei 120 membri ai brigăzii legumicole vin la lucru doar 15—20 pe zi. Pentru rezolvarea acestor neajunsuri, în diferite cooperative agricole s-au căutat forme mai stimulative de cointeresare materială a celor care lucrează în legumicultura. La Pe- troșeni, județul Prahova, ing. Alexandrina Oancea a declarat între altele, referindu-se la această problemă : „Am solicitat Uniunea județeană a cooperativelor agricole să ne a- jute să găsim împreună soluții de cointeresare. Mai mult, noi am venit chiar cu niște propuneri, dar nu hi s-a spus nici că sînt bune, nici că sînt rele. Iată de ce așteptăm cu îngrijorare sezonul lucrărilor".Este necesar ca direcțiile agricole județene și uniunile cooperatiste să ia măsuri urgente in vederea grăbirii tuturor lucrărilor de care depinde atît realizarea suprafețelor prevăzute a se cultiva cu legume, cît și efectuarea . unor lucrări de bună calitate, care să asigure obținerea unor recolte mari.
Const. CĂPRARU 
Gh. BALTA 
S. UTAN 
corespondenții 
„Scînteii"

CU maxima 
responsabilitate 
la angajarea 

fondurilor valutare?
Actualitatea aducerii în discuție a modului în care se angajează fondurile valutare este dictată de necesitatea diminuării importului, în scopul degrevării balanței noastre de plăți externe. Aceasta este de altfel o sarcină subliniată cu pregnanță de planul de stat pe 1968. Desigur, nu se poate renunța la aducerea din import a anumitor utilaje, materii prime și materiale necesare dotării unităților economice, creșterii și diversificării producției. Este însă în toate cazurile justificată achiziționarea lor ? Se acționează întotdeauna cu maximă responsabilitate la angajarea fondurilor valutare ?Se poate aprecia că, în majoritatea cazurilor, întreprinderile dovedesc grijă de bun gospodar la întocmirea cererilor de importuri, la cheltuirea fondurilor valutare ale statului. Pe alocuri, însă, apar și situații care demonstrează contrariul. In urma unei analize efectuate de Direcția teritorială de control și revizie nr. 17 în mai multe întreprinderi, s-a constatat că s-a apelat cu ușurință la unele importuri de utilaje. Este cazul întreprinderii miniere Moldova Nouă, care a solicitat procurarea din import în acest an a 8 separatori magnetici. Ce raționamente au determinat formularea acestei cereri, e greu de presupus 1 în nici, un caz spiritul de prevedere, deoarece la sfîrșitul anului 1967 existau în stoc 11 separatori magnetici, care, rațional folosiți, satisfac integral necesitățile din a- cest an.Desigur, este pe deplin justificată preocuparea conducerilor de întreprinderi, a forurilor de resort din ministere, de a lua toate măsurile pentru buna desfășurare a producției, dar cu nimic nu poate fi motivat excesul de, zel în cheltuirea fondurilor valutare. Chiar atunci cind unele utilaje pot fi înlocuite cu altele fabricate cu posibilitățile întreprinderilor, se comandă totuși la import pentru mai multă siguranță. Ne referim la cazul uzinei „Strungul“-Arad. în luna decembrie 1986, un colectiv de ingineri de la această uzină a propus construirea unei mașini de eboșat și finisat batiuri de strung, cu ajutorul căreia se pot executa cele două operații simultan și în condiții de productivitate înaltă, înlocuind două freze portal. Propunerea, deși a fost avizată favorabil de cabinetul tehnic și aprobată de Direcția generală tehnică din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, totuși pînă în prezent — datorită tergiversării unor avize din partea l.C.P.M.U.A. și a consiliului telmico-științific din M.I.C.M. — nu s-a trecut încă la execuția utilajului respectiv.Calculele arată că avantajele economice ale construirii în uzină ă a- cestui agregat sînt evidente. Potrivit devizului estimativ, costul agregatului este de 632 000 lei ; în schimb, economia ce se poate realiza prin renunțarea la procurarea celor două mașini de frezat portal din import este de circa 2 600 000 lei. Dar în loc să se impulsioneze construcția agregatului, pe care uzina îl poate termina în circa 5 luni, s-a stabilit ca în acest an să se achiziționeze din import o mașină de frezat portal în valoare de 356 000 lei valută, care nu prezintă caracteristici superioare agregatului proiectat de inginerii întreprinderii. Care este perspectiva ? Oare uzina va fi înzestrată atît cu utilaj de import, cît și cu cel executat în uzină ?

(Urmare din pag. I)buie să 1'ie pus în funcțiune noul complex C.F.R. din municipiul Bala Mare — totuși nu dau nici un semn că și-ar fi elaborat proiectele pentru depozitele și liniile de garaj, absolut necesare în vederea terminării complete, fără „codițe", a lucrărilor programate.— După acest tur de orizont — în domeniul proiectelor — care este în prezent stadiul fizic și valoric al lucrărilor comparativ cu prevederile planului de investiții?— Comitetul județean de partid a dezbătut într-o recentă plenară a- ceastă chestiune. Lista capacităților și dezvoltărilor pentru anul 1988 este mare. Pe ianuarie și februarie se consemnează o seamă de realizări, dar și evidente rămineri în urmă. Bunăoară, importante fonduri au fost dispersate, ca urmare și a inconsecvenței cu care a tratat această problemă Sucursala județeană a Băncii de Investiții. Unii beneficiari au prevăzut pentru primul trimestru un volum de investiții sub posibilitățile reale ale șantierelor și în contratimp cu indicațiile conducerii de partid și de stat, intre 6 și 17 la suta, ceea ce a influențat negativ îndeplinirea sarcinilor de plan Pe ansamblul județului. Luate la un loc, toate cauzele amintite au determinat ca în primele două luni din planul a- nual de investiții să se realizeze numai 11,3 la sută, cu mult sub posibilitățile existente în acest domeniu. Chiar dacă în martie se vor executa lucrări în Valoare de 70.5 milioane lei, cît este planificat, tot nu înseamnă că s-au epuizat posibilitățile șantierelor, că de acum constructorii și beneficiarii se pot... culca pe lauri. Există restante la șantierele întreprinderii de electricitate, Direcției de transporturi auto. Complexului' feroviar Baia Mare, iar Ministerul Căilor Eerate — prin întreprinderea sa I.C.C.F., cu sediul

la Cluj — nu a realizat mai nimic anul acesta din investițiile care trebuie să se execute pe teritoriul județului.— în ce constă poziția comitetului județean de partid fată de aceste rămâneri în utmă, dăunătoare economiei naționale ?— Poziția noastră este clară și ținem s-o precizăm: îndeplinire*

lizarea în mod accelerat a prevederilor. Este inadmisibil să se mai repete, ca în anul trecut, tărăgănarea intrării în funcțiune a unor obiective, cum s-a întîmplat cu topitoria de in de la Ulmeni, care a provocat pînă acum economiei naționale pierderi ce depășesc 2 milioane lei. Pe toate șantierele din județ se impune întărirea disciplinei tehnologice și a
Dinamizarea muncii 
pe șantierele 
maramureșene

■■   in ii 11 | - ti-'i ii ••i'i'iur n—irr'  iiscrupuloasă a sarcinilor de investiții nu este o chestiune facultativă, iar tărăgănarea și compromisurile în domeniul calității lucrărilor vor a- trage după sine răspunderi personale. Economia tării se dezvoltă ca un organism viguros, prin contribuția fiecărui județ. în consecință, nu vom permite ca pe șantierele maramureșene să se mai admită nici risipa de fonduri și materiale, nici prelungirea nejustificată, peste termenele fixate, a punerii în funcțiune a obiectivelor aflate în construcție. De altfel, în. hotărîrea adoptată de plenara comitetului județean de partid se precizează că beneficiarii de. investiții, împreună cn șantierele vor revizui imediat defalca- rca pe trimestre a planului de investiții pe anul 1968, asigurîndu-sc rea-

muncii, atît la beneficiari cit și la constructori, părăsindu-se, în acest sens, optica îngăduitoare de care mai dau dovadă unele cadre cu munci de răspundere din ministere.— Cum intenționați să procedați, pentru ca acest stil intransigent de muncă, această poziție, să fie imprimată și activității organizațiilor de partid de pe șantiere, acolo unde se hotărăște soarta, realizării planului de investiții ?— Acum, în actualitate, în primă urgență se află în fața organizațiilor de partid de pe șantiere combaterea tuturor acelor compromisuri care ar putea dăuna ritmului și calității lucrărilor. Unde se mai întîlnesc persoane dispuse să accepte o atare situație trebuie folosită critica des-

chisă și neîngăduitoare, în nulȘi he măsuri energice, în stare să vltalî- zeze activitatea șantierelor maramureșene. Aceasta presupune oa organizațiile de partid de pe șantiere să exercite — în deplină cunoștință de cauză — dreptul de control, prin intervenții operative și nu prin studii și analize inoperante, care să se prelungească săptămîni și luni de zile. Succesul depinde de puterea și capacitatea lor de a discerne problemele, de a pune degetul pe factorii- frînă și pe măsurile capabile să dezvolte inițiativele în vederea asigurării condițiilor optime pentru îndeplinirea întocmai a planului de investiții pe întregul an 1968. De pilda, cea mai mare atenție trebuie să se acorde lucrărilor din sectorul minier, calității acestora, nu neglijarea celorlalte domenii, ___tractării tuturor utilajelor tehnologice și construcțiilor metalice. Am amintit doar două din problemele acute ale realizării planului de investiții, din noianul de aspecte prezente pe șantiere. Organizațiile de partid să le depisteze și pe celelalte și tot ele trebuie să propună măsurile ce se impun. Prin aceasta colectivele de muncitori, ingineri și tehnicieni se simt nemijlocit antrenate în soluționarea diferitelor neajunsuri —- ceea ce conferă garanții sigure ale succesului intervenției în miezul dificultăților. Un asemenea mod de a proceda, , dublat de strînsa legătură a comitetului județean de partid cu șantierele, se înscrie pe linia indicațiilor conducerii noastre de partid și de stat, ceea ce sîntem siguri că va determina un reviriment în activitatea de investiții.

muncitorilor, inginerilor. Dar dragul ei“, ci ple-tehnicienilor nu „critică urmată de

prin con-

Convorbire realizată de
Sever UTAN
corespondentul „Scînteii*

Concludent este și un alt caz. Combinatul siderurgic Reșița a solicitat importul a 5 agregate de aclimatizare, în valoare de 60 000 lei valută, pentru cabinele de comandă de la cuptoarele Martin. în urma verificării făcute de organele Ministerului Finanțelor, s-a constatat că încă din anul 1963 au fost importate 6 agregate de acest fel, care însă sînt instalate în prezent în biroul directorului general, în sălile de ședință, în biroul șefului de secție, la laborator etc., motivîndu-se că nu au dat rezultate. Punem întrebarea : De ce s-au cumpărat ? Nu cumva și cele solicitate în prezent vor avea aceeași soartă ? E3te de menționat că la cabinele de comandă a cuptoarelor respective sînt instalate agregate de a- climatizare concepute și realizate la Combinatul siderurgic Reșița, care dau rezultate satisfăcătoare. Atunci de ce mai era necesar să fie importate altele ?Cerința esențială de a se limita importul la ceea ce este strict necesar producției s-a nesocotit și la I.C.I.L.-Timișoara. Deși în anul 1967 a fost adusă aici din import o instalație completă pentru fabricat înghețată, totuși s-a mai prevăzut importarea a două subansamble în valoare de 90 000 lei valută, cu toate că acestea nu mai sînt necesare.Concepția „mai bine să fie, să prisosească" a călăuzit conducerile unor întreprinderi și în solicitarea unor importuri neraționale de materii prime, materiale și piese de schimb, cu mult mai mari decît necesitățile curente ale producției. Numai așa se explică faptul că, în urma controlului efectuat de direcția noastră de control și revizie, a fost posibil să se renunțe la importuri evaluate la peste 10 milioane lei valută. Este de la sine înțeles că stocurile de rezervă sînt strict necesare. De altfel, prin lege ele au fost precis dimensionate. Există însă o mare deosebire între asigurarea stocurilor normate și formarea unor stocuri care să acopere nevoile producției pe un an sau chiar mai mult. Este clar că se pierde din vedere că stocarea materialelor aprovizionate din import are implicații e- cononiice mult mai largi deoarece, dat fiind volumul limitat al disponibilităților de valută, aceste materiale se obțin prin renunțarea la importul altor materiale sau utilaje care sînt absolut necesare economiei noastre naționale. De asemenea, nu se ține seama de posibilitățile industriei noastre de a asimila și produce o parte din materiale care se aprovizionează din import.Dar ca să nu vorbim în general, să ne referim la cîteva cazuri concrete. Uzina de construcții de mașini Reșița, de pildă, are obligația să asigure cu piese de schimb — parte a- provizionate din import — întreținerea locomotivelor Diesel-electrice livrate căilor ferate și aflate în termen de garanție. Determinarea necesarului pentru astfel de importuri se face însă în mod arbitrar, fără a se lua în calcul numărul locomotivelor care se mențin în termen de garanție. Așa se face că pentru anul 1968 s-a luat în calcul întregul parc de locomotive Diesel-electrice din dotarea căilor ferate. în același timp, C.F.R.-ul se aprovizionează direct din import cu piese de schimb și materiale necesare locomotivelor al căror termen de garanție a expirat, făcîndu-se astfel duble aprovizionări. S-a ajuns în situația ca stocul existent la sfîrșitul anului 1967 să asigure întregul necesar pe acest an la unele repere, iar la altele șl pentru anul 1969. Cu toate acestea, s-au mai întocmit fișe tehnice pentru a se procura din import piese de schimb și în anul 1968 a căror valoare depășește 600 000 lei valută. Fiind sesizată de organele de control, conducerea uzinei a reanali- zat necesarul de aprovizionat pe anul 1968, corelat cu stocurile efective provenite din anul 1967, renunțînd la importul în acest an a unor materiale a căror valoare depășește două milioane lei.O situație similară s-a constatat și la fabrica „Kandia" Timișoara. Față de necesitățile realizării planului de producție pe 1968, s-a planificat importul unei cantități suplimentare de 25 tone boabe de cacao, a cărei valoare este de 637 000 lei. deși se știe că această materie primă, prin depozitare îndelungată, se degradează calitativ. De altfel, în urma controlului s-a renunțat și la aprovizionarea altor materii prime, cum sînt alunele turcești, iar cacaua boabe a fost redistribuită I.I.S. „Dezrobirea" din Brașov, la care necesarul de producție nu a fost acceptat de ministerul de resort.Din analiza efectuată rezultă că există încă posibilități de a se diminua volumul importurilor de utilaje, materii prime și materiale, printr-o bună cunoaștere a nevoilor reale ale întreprinderilor. Situațiile descrise sînt o dovadă a spiritului scăzut de răspundere în gospodărirea fondurilor valutare manifestat de conducerile unor întreprinderi și întreținut chiar de forurile lor de resort. în ce ne privește, noi vom continua să avem o atitudine fermă față de acele cadre din economie care apelează la import atunci cînd necesitățile pot fi rezolvate în întreprinderile proprii sau asigurate din producția internă, pentru a se preîntîmpina orice tendință de irosire a fondurilor valutare.
Ion GROZAV
directorul Direcției teritoriale 
de control și revizie nr. 17 
Timișoara
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Ion PASCADI

Antonin Ciolan

turneu la o singură

repertoriul de

fost luate mai toți membrii fi rîs uneori

Premieră pe țară cu „Manon Lescaut" de Giacomo Puccini la Opera de 
Stat din Cluj

Un veteran al baghetei

aproape tot- prezente în pro- sale bucureștene, o consecventă a dirijorului. A ra-

„Opinia publica

Personalitatea

O Blestemul rubinului negru : BUCEGI — 9 ; 11,15 : 13 30 • 
16 ; 18,15 ; 20,30, DRUMUL SĂRII — 10 ; 15 ; 17,30 ; 20.
O Sfîntul la pîndă : GLORIA (completare Orizont științific 
nr. 1/1968) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA 
(completare Flora australiană) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, ARTA (completare Plinea noastră) — 9—15,45 în

MISIUNEA
0 Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Concert de concerte. 
Dirijor : Mihai Brediceanu — 20.
O Opera română : Spărgătorul de nuci — 11 ; Recital de canto și balet — 

19,30, (la Sala Palatului) : Liliacul — 19,30.
0 Teatrul de stat de operetă : Secretul lui Marco Polo — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Apus de soare — 
19,30, (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Nicnic — 20.
O Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din Bd. Schitu Măgureanu nr. 1) : 
Un tramvai numit dorință — 20, (sala din str. Al. Sahla nr. 76 A) : Can
dida — 20.
O Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henrlc al IV-lea 19,30, (sala 
Studio) : Cînd luna e albastră — 20.
0 Teatrul „Giulești" (în sala Teatrului evreiesc de stat) : Neîncredere în 
foișor — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : Cine l-a ucis pe Carol ai VI-lea 7 (pre
mieră) — 19,30.
0 Teatrul Mic : Baltagul — 20.
0 Teatrul „Ion Creangă" : Năzdrăvăniile lui Păcală — 9,30 ; 16.
e Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L. Caragiale* 
Ulciorul sfărîmat și Cîntăreața cheală — 20.
O Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei) : Papuciada — 10, (sala 
din str. Academiei) : Vrăjitorul din Oz — 10.
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor : Prometeiada — 20. 
0 Circul de stat : Ansamblul Circului Mare din Moscova — 20.

SOCIALA A

puncte de vedere

că în stadiul în acest domeniu, ar mult mai multe
să să de lucru a cerce-E desigur inutil să depunem noi pledoarii în legătură cu importanta instrumentului științific informațional pentru cercetările de orice natură. Subiectul a fost adeseori dezbătut din cele mai variate unghiuri de vedere, s-au produs în sprijin toate argumentele la îndemînă, s-a stăruit analitic și s-au invocat —• cu folos — practici ilustre, de pilduitoare autoritate. Așadar, în fapt totul pare spus, problema de principiu fiind considerată de unii definitiv clasată. 1 încercările, și cele timide, nu chiar de a redeschide dosarul cît de a denunța precaritatea unor soluții adoptate sînt de cele mai multe ori întîmpinate cu iritate gesturi de sastisire. Iar ?Si totuși chestiunea e departe de a-și fi găsit soluționarea așteptată, iar rezultatele întîrzie să se producă. Realitatea este că cercetările de istorie literară ca și cele de filozofia culturii sau istoria culturii românești sînt încă prejudiciate de lipsa mijloacelor de informare absolut necesare. Problema nu se reduce, firește, la lipsa bibliografiilor de specialitate sau a documentelor primare. Aceste carențe — la care ne vom referi — prezintă desigur importanta lor. Dar chestiunea e mult mai complexă. Vrem să spunem că în cercetările de istorie literară, ca în multe alte domenii, stricta separare a sferelor nu este posibilă, că rezultatele în cîmpui nostru special depind adeseori de investigațiile realizate în sectoarele vecine, ținînd și ele de problematica largă a istoriografiei. Nu e un secret pentru nimeni că la noi majoritatea curentelor de idei au fost legate într-o anumită măsură de activitatea politică. Apare astfel evident că elucidarea unor chestiuni controversate, de loc minore, depinde de clarificarea — prealabilă — a unor probleme care țin. de cele mai multe ori de sfera istoriografiei politice, a celei filozofice sau a sociologiei. Cum clarificările acestea plutesc din păcate încă în penumbră, cercetătorul trebuie să se cheltuiască în infinite eforturi în zone vicinale. de- frișînd terenuri înțelenite, acoperind spații albe, altfel spus, e silit să cerceteze probleme care nu sînt ale sale. E nevoie pentru aceasta de o istorie a spiritului public în România, scrisă cu rigoare și sistem, larg comprehensivă și deplin obiectivă. Negreșit, o asemenea lucrare de înaltă exigentă științifică presupune timp și forte multe. Dar a- ceasta ar trebui precedată de lucrări monografice concentrate în dimensiune, care să studieze adecvat istoria unor partide politice sau perioade din istoria vieții politice românești, lupta de idei desfășurată în această sferă. Un bun exemplu îl constituie în acest sens lucrarea de curînd apărută semnată de Tr. Lungu dedicată vieții politice sfîrșitul veacului XIX. (Aceasta însă aproape unica de acest fel în ultimele trei decenii). Să mai spunem că ne trebuie și monografii din domeniul istoriei filozofiei și sociologiei pe autori sau perioade. Cele apărute pînă acum sînt destul de puține și — cu excepțiile știute — nu o dată viciate de o optică îngustă sau de judecăți uniformizatoare. Și ideal ar fi elaborarea unei istorii a culturii românești cu ajutorul căreia s-ar putea delimita esteticul sau filozoficul de cultural. Repetăm, fără asemenea lucrări cercetările din domeniul istoriei culturii, al ideologiei literare, ca și cele asupra unor scriitori, șefi de școală sau curente literare, sînt serios prejudiciate. Poate fi studiat și înțeles junimismul cultural, sămănătorismul, poporanismul, gîndi- rismul, trăirismul fără clarificarea prealabilă a marilor încleștări politice din epocă, a disputelor de mare amploare pe tărîm filozofic, sociologic sau general cultural ? Oricine va admite că judecățile improvizate, în nea și în opinii concludente, deplin științifice, privind istoria spiritului public . sau istoria culturii. După cum tot atît de păgubitoare și neștiințifică , este atitudinea apologetică, necritică vădită în unele articole care propun preluarea globală a operei unor scriitori sau filozofi, fără să țină seama de concepțiile lor politice. Și dacă dorim trebuie ția de a putea beneficia zultatele atît de așteptate vestigațiilor pe care le fac noștri, cercetătorii istoriei filozofiei, a sociologiei românești.La aceasta se adaugă acuta rentă din domeniul bibliografiei ționale. într-adevăr, mijloacele documentare care stau azi la poziția cercetătorului sînt încă o îngrijorătoare paupertate. Datorită acestei situații, cercetătorul este o- bligat să-și consacre adesea cea mai mare parte a timpului investigațiilor de ordin bibliografic, foiletînd istovitor colecții de publicații sau manuscrise, pentru ca apoi altcineva — din aceleași rațiuni — să reia munca de la început, într-un păgubitor lanț al cărui capăt e greu deocamdată de întrevăzut. De ani de zile se vorbește despre necesitatea acută a unei bibliografii naționale. Avem nevoie neîntîrziat de bibliografii ale principalelor publicații, de bibliografii tematice și pe autori. Un colectiv mult prea re- strîns de la Biblioteca Academiei lucrează la întocmirea unei bibliografii. Operațiile se desfășoară (expli-

care au anii trecuți curente de curente literare) bună măsură și
fost despre idei se lipsei

să depășim să fim

la e

formulate aseme- (adeseori datoresc unor

acest puși în stadiu situa- de reale in- istoricii
ca- na- de dis- de

cabil) extrem de lent și riscăm așteptăm încă destui ani pînă ajungă pe masa tătorului.Realitatea este care ne aflăm în trebui mobilizate forțe pentru finalizarea unei acțiuni de cel mai mare interes. Colectivele de specialitate ale unor mari biblioteci (Academiei, a Universității din București sau a celei din Iași), se dovedesc a fi insuficiente. S-a făcut propunerea ca unele institute de științe umane ale Academiei să-și îndrepte investigațiile în acest sector. Propunerea ni se pare perfect îndreptățită și oricum rezultatele ce s-ar obține ar fi mult mai utile sub raport științific decît oarecari studii „de specialitate". Această muncă ar trebui coordonată de un for cu mare autoritate științifică, cum e Academia sau Centrul Național al Cercetării Științifice, ob- ținînd într-un termen adecvat rezultatele pe care cu toții le așteptăm. Dacă lucrurile vor continua să tărăgăneze sau să se desfășoare la întîmplare, vom ajunge, fără nici o exagerare, în situația de a nu mai putea utiliza colecțiile Academiei — 
de pe acum unele destul de rău deteriorate — nici chiar pentru a- ceste lucrări bibliografice ploare.In aceeași stare precară și editarea documentelor absolut necesare oricărui din sfera cercetărilor istoriografice. Există la în editarea și a celor publicarea istoriografia politică s-a bucurat și în ultimele două decenii de un ritm menționabil, fără a atinge evident limita chiar medie a posibilităților și a nevoilor, publicarea documentelor literare a fost destul de multă vreme neglijată. Volumele editate pot fi încă numărate pe degete, iar o analiză atentă dovedește că, de fapt, apariția lor s-a datorat mai mult stăruinței unor cercetători pasionați, deci preocupării constante a forurilor științifice competente. Știm, desigur, că publicarea documentelor literare nu e, editorial vorbind, o activitate rentabilă. E într-adevăr pueril să ne închipuim ediții de documente într-un tiraj de masă. Deși — și aici — se pot menționa excepții fericite. Publicarea, de pildă, în continuare a însemnărilor zilnice ale lui T. Maiorescu, oprite de Ră- dulescu-Pogoneanu la anul 1893, (la bibliotecile Academiei și Centrală de stat s-au păstrat caiete-jurnal pînă în preajma primului război mondial) ar putea atinge rîvnitul indicator al rentabilității. Desigur, nu în toate cazurile putem conta pe un asemenea „succes de public". Dar o politică editorială echitabilă ar putea râzolva dificultățile, echi- librînd lucrurile chiar în sfera re- strînsă a acestor lucrări documen- tare-memorialistice. Se simte nevoia unei acțiuni coordonate să confere operației publicării cumentelor cadența normală, țiativa Institutului de istorie și rie literară de a se alcătui o lecție de documente literare e, îndoială, demnă de a fi apreciată. Dar ritmul în care urmează să pară această colecție, se pare volum pe an. e (probabil că nu vina institutului), îngrijorător lent. Dar marile noastre blioteci gem literalmente povara manuscriselor (nu o < nici măcar inventariate). ( oare le va publica (firește pe mai importante) ? Editurile trebuie să acorde o atenție sistematică a- cestei probleme, făcînd loc în planuri — cu mai multă generozitate volumelor de documente.Cercetările noastre de istoriografie literară au ajuns astăzi într-o etapă a maturității depline, dovada elocventă constituind-o multe dintre volumele apărute. Pentru ca rezultatele să fie la înălțimea posibilităților, se cuvine un spor sensibil de interes în planul acesta al documentației și al exegezei științifice, cuprinzînd totodată zone vecine cu literatura și cu problematica ei specială.

Fără a mă pretinde competent în materie, însă 
în categoria celor instructiv măcar interesați 
dacă li se poate acorda cuvîntul, salut cu mare 
laudă curentul început în favoarea ridicării ni
velului artistic al muzicii ușoare pe un plan de
sigur modest încă, dar susceptibil de distincțiune.

Clasicele exigențe ale „construcției" pot fi 
nestăvilit variate, probă- construcția cîntecelor 
și dansurilor noastre populare. Folclorul nostru 
este atît de bogat încît două melodii nu sînt 
asemănătoare. Prin „clasicele exigențe" nu tre
buie să înțelegem rigidele tipare conservatoriste, 
ci numai un spirit de perfecțiune arhitectural 
care, insirat, consacră cele mai îndrăznețe liber
tăți cînd sînt sincer simțite. „Armonia“ poate și 
pe acest teren, calificat „ușor", să fie nelimitat 
îmbogățită, fără necesitatea științificului, nici 
chiar cel al simfonismului. Armonia cea mai 
simplă poate fi și cea mai bogată, armonia cea 
mai complexă poate fi și cea mai de efect și ac
cesibilă cînd e în funcție de o fundație armo
nică simplă. „Melodia" poate fi oricît de aca
demică și totuși vie, românească, chiar și folclo
rică, numai cînd. i-o impune bineînțeles natura 
textului. De ce de multe ori trebuie să auzim 
melodii inspirate de folclor, care sînt însă înso
țite de texte academice ceea ce le dă un caracter 
pur dispersat ? Mă asociez acelor care socotesc că 
dispunem de elemente capabile să realizeze un 
asemenea țel pînă la un grad surprinzător cu 
ecouri de larg orizont. Este absolut necesar să 
se ia o hotărîre. Eu m-aș referi nu numai la o 
școală de interpretare, despre care s-a mai scris, 
dar în primul rînd la o școală de compoziție de 
muzică ușoară, o secție de muzică ușoară în ca
drul învățămîntului, care trebuie să țină seama 
de specificul nostru, să nu intre intr-un anoni
mat stilistic, să aibă infiltrată personalitatea 
ciutului nostru, a suflului nostru popular.

INTELECTUA
LITĂȚII
NOASTRE
(Urmare din pag. I)

de am-se află primare, travaliunoi o frumoasă tradiție documentelor literare ca de istorie politică. Dacă documentelor legate de

deci care do- Ini- teo- co- fărăi a-• un i din de bi- sub dată Cine cele

Z. ORNEA

VIATA ARTISTICA

intr-o nouă și
valoroasa montareVenind în București cu piesă — Opinia publică a lui Aurel Baranga — Teatrul Dramatic din Brașov s-a călăuzit, credem, de un criteriu mai profund decît cel al simplului succes de public. De altfel, din acest punct de vedere bucata a- leasă era cunoscută în Capitală în montarea reușită a Teatrului de Comedie, astfel încît înfruntarea unui colectiv prestigios și a unor opinii deja constituite nu reprezenta de fel o aplicare a principiului minimei rezistențe ci dimpotrivă. A- dăugăm la aceasta faptul că reducînd turneu la o singură piesă și folosind cîteva cunoscute forțe artistice bucureștene este destul de greu să dai o imagine cît de cît semnificativă a propriului potențial actoricesc. Rămîne astfel să credem că opțiunea Teatrului Dramatic din Brașov sub direcția artistului poporului Sică Alexan- drescu are la bază în. primul rînd virtuțile înseși ale piesei : dinamismul, luciditatea satirică, ingeniozitatea construcției, verva spumoasă a dialogului, subtilitatea autoironiei — toate în slujba unor idei de o deosebită actualitate.Regia artistică aparținînd lui Nicușor Constantinescu, maestru emerit al artei, s-a aflat în fața unei misiuni deloc ușoare : trebuiau să „treacă rampa" nu numai replicile de haz și situațiile comice abil împletite, ci semnificația principală a piesei și anume aceea că în societatea noastră există un personaj colectiv de o forță nemăsurată, prezent peste tot și oricînd și care judecă și sancționează în mod exemplar orice fapt social. Lucrul era cu atît mai dificil cu cît în spatele unei intrigi dînd în mod voit impresia unei desfășurări spontane, aproape improvizate, se află sensuri grave îndemnînd la o ascuțită confruntare a spectatorului cu sine însuși și .cu opinia celor din jur. Meritul regiei este de a fi reușit să creeze o atmosferă degajată, în care iluzia scenică este uneori destrămată tocmai pentru a face comu-

niunea cu sala mai directă și mai largă. Servilismul, lipsa de personalitate, incompetența, demagogia, lașitatea apar astfel puse în dezbatere critică, solicitînd spectatorul să hotărască singur nu numai între cele trei finaluri posibile înfățișate de autor, dar în legătură cu valabilitatea etică a fiecărei atitudini, a fiecărui gest. Uneori însă străduința de a realiza o ambianță cît mai spontană și mai degajată a estompat gravitatea celor ce urmau să fie judecate și a diluat aciditatea reacției critice față de ele tocmai pentru că asemănarea cu situațiile din viață a fost dusă prea departe, dispărînd o anumită detașare, absolut necesară.Interpreții, înțelegînd intențiile regiei au contribuit în cea mai mare parte la concretizarea lor scenică. Mircea Andreescu în rolul principal (Chitlaru) ne-a o- ferit o întruchipare remarcabilă a omului care știe ce vrea și care prin competența, luciditatea și spiritul său întreprinzător se bucură pe merit de încrederea colectivului pe care-1 conduce. Dezinvoltura, siguranța, finețea ironică cu care a realizat momente ca cel al autocriticii din timpul ședinței îl impun ca unul dintre actorii talentați ai generației sale deși, trebuie s-o spunem, am recunoscut uneori ecouri din creația realizată în același rol de artistul poporului Radu Beligan. Nu este însă vorba de o simplă reluare mimetică ci mai degrabă de aderența la aceeași familie spirituală, lucru deloc condamnabil. Artistul poporului Marcel Anghelescu, în rolul directorului Cristi- noiu, a realizat din cîteva linii sigure portretul viu al omului care se ține din răsputeri de fotoliul pe care a apucat să se așeze și la care se găsesc într-o fuziune organică șiretenia cu imbecilitatea, spiritul agresiv cu bonomia, cameleonismul cu. falsa principialitate. O adevărată virtuozitate actoricească a dovedit Geta Grapă, reușind să treacă cu ușurință de la rolul vulgarei și antipaticei

Niculina Gologan la cel al Maricicăi Tunsu — simpla dar cuceritoarea îngrijitoare de păsări, făcînd dovada în ambele cazuri a unei reale vitalități. Merită subliniată grija pentru realizarea unor compoziții izbutite în galeria personajelor negative : tipul canaliei perfecte — Manolescu (Dan Dobre), campionul demagogiei — Braharu (George Gridănușu), intrigantul fără principii Băjenaru (E. Mi- hăilă-Brașoveanu), Ioniță, tembelul leneș și incult (Mihai Bălaș). întrebuințînd șarja și construind voit personaje-schemă, „șabloane vii", acești interpret! au păcătuit însă printr-o insuficientă nuanțare care să diferențieze mai mult personajele între ele. O mențiune specială merită rolurile episodice dar suculente ale artistului poporului Mișu Fotino (Calamariu) și Andrei Armancu (Ciorei Gheorghe) care prin cîteva

Concertele dirijate de Antonin Ciolan se desfășoară, toate — și cel de la sfîrșitul săptămînii trecute n-a făcut excepție — într-o ambianță specifică. Fiecare dintre ascultători pare a se afla, dintru început, într-o stare de „disponibilitate" față de actul creației interpretative, care va fi primit ca o realitate încheiată, fruct al unei vieți întregi închinate muzicii. Observațiile de detaliu a- supra realizării tehnice a concertului riscă să apară meschine și chiar controversele asupra concepției de ansamblu (și se știe că viziunea maestrului clujean asupra clasicilor este marcată de o certă originalitate, îndeosebi prin tendința sa de a adopta mișcări mai' vii decît se obișnuiește) ne apar ca lipsite de sens. Interpretările lui Antonin Ciolan, în special cele ale simfoniilor lui Beethoven, deauna gramele vădesc gîndirii porta această concepție la o anumită tradiție a Germaniei sfîrșitului de veac (locul de formare a muzicianului român), este posibil, dar nu și necesar ; impunătoare este, în sine, existența, puternică și originală, a acestei viziuni a- supra muzicii, transmisă totdeauna orchestrelor cu

o Bela (film pentru ecran panoramic) : PATRIA — 10 ; 12,30 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15.
0 Răpirea fecioarelor : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21.
o Eu, eu, eu... și ceilalți : REPUBLICA — 9 ; 11,30 ; 13,45 ;
16.15 ; 18,45 ; 21,15.
© Pentru cîțiva dolari în plus : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 12 ;
15.15 ; 18 ; 20,45, FESTIVAL — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21, FEROVIAR 
— 8 ; 10,30 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,30 ; 21,15, EXCELSIOR — 9,30 ; 12 ;
14.45 ; 17,30 ; 20, MELODIA — 9,30 ; 12,30 ; 15,15 ; 18 ; 20,45.
O Tom și Jery : CAPITOL — 9,15 ; 11,15.
0 Noaptea nunții în ploaie : CAPITOL — 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21. 
© Eroii de la Telemark : AURORA — 9,30 ; 12 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30, FLAMURA — 8,15 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
O Hocus-Pocus : VICTORIA — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, GRIVIȚA (completare Io, Mircea Voievod) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
0 Doctorul Aumădoare: CENTRAL — 8,30; 10,30; 12.45; 15; 21. 
0 De-aș fi... Harap Alb : CINEMATECA — 10 ; 12,30.
O* Cu toată viteza, înainte ! : LUMINA — 8,45—16,30 în con
tinuare ; 18,45 ; 20,45, MODERN (completare Atențiune, ciu
perci !) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
0 Leul african : DOINA (completare Năică pleacă la Bucu
rești) — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, TIMPURI NOI (comple
tare Legenda) — 9 ; 10,30 ; 12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
0 O lume nebună, nebună, nebună ; GIULEȘTI — 10 ; 16 ;

19,30, TOMIS 14 ; 17 ; 20,15, VOLGA — 9,45—13
continuare ; 16,45 ; 20.
0 O sută unu Dalmațieni : UNION (completare Năică și 
verița) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Două bilete la matineu : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
(completare Cu dansatorii maghiari în Grecia) — 16 ; 18 ; 
20,15, FLOREASCA (completare Pilule II) — 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
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0 Cînd tu nu ești : DACIA (completare Creierul) — 8,30—16,30 
în continuare ; 18,45 ; 21, COSMOS (completare Sănătatea 
mintală a copilului) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
O Muzicantul : BUZEȘTI (completare Lupta internă a spe
ciilor) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : COTROCENI (completare 
Dați-mi un calmant) — 10 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.

replici și gesturi au transmis cu multă autenticitate imaginea tipurilor pe care le întruchipau. Corect dar fără să strălucească s-au a- chitat de rolurile lor actorii Virginia Marcu (Otilia), Dan Săndulescu (Pascali- de), George Ferra (Turcu- leț). E drept, partiturile ultimilor doi erau de mai mică întindere și mai sărace în semnificații, dar o străduință mai mare de a da contur personalității e- roilor ar fi fost necesară. Scenografia (Mircea Nico- lau) s-a adaptat satisfăcător exigențelor unei scene atît de mari ca cea a Sălii Palatului. în ansamblu, o reușită artistică ale cărei rezonanțe ar fi putut fi și mai mari dacă spontaneitatea și hazul unor situații și replici ar fi în serios de trupei. S-ar mai grav.

o covîrșitoare autoritate: o „autoritate" de ordin spiritual exprimată printr-o anume vibrație emoțională. Este ceea ce ne-a comunicat, încă o dată, Antonin Ciolan, conducînd Simfonia a VlII-a Beethoven. Tendința grandoare, refuzul c vedea în „mica simfonie" un episod de detentă al gravității beethoveniene au caracterizat această interpretare.Cu o elocventă limpezime constructivă a fost prezentat în deschiderea programului dipticul simfonic al lui Tudor Ciortea „Passa- caglia și toccata". Arcuirea sonoră a variațiilor, în prima dintre piese, dinamismul celei de-a doua, cu o clară punere în valoare a elementelor melodice de izvor folcloric, au fost determinantele de interpretare ale acestei substanțiale lucrări.Solistul programului, pianistul Alexandru Deme- triad, apreciat interpret al romanticilor, a susținut, de data aceasta. Concertul în re minor de Bach, redat cu exactitate, și cu un joc pianistic care, căutînd desigur ceva din stilul epocii, a cultivat cu voită insistentă o sonoritate uscată. apropiată, poate ca intenție, de cea a clavicen- balului.

Fie-ne îngăduit să ne exprimăm tot entuziasmul nostru de intelectuali pentru enunțarea și aplicarea acestei idei de către Partidul Comunist Român. Tocmai consecvența și fidela aplicare a învățăturii marxiste explică justețea politicii urmate de partid în domeniul științei și al culturii, al școlii și al creației inteleotuale. Nu este cazul ca de data aceasta să înșirăm multiplele măsuri, nenumăratele înfăptuiri pe ogorul științei și culturii ce se datoresc acestei politici, solicitudinea pe care o arată partidul față de oamenii cărții și ai artei cu toate prilejurile și în toate domeniile. Ele ne sînt bine cunoscute atît nouă, intelectualilor, cît și întregului popor.Aș vrea însă să relev o consecință logică și naturală a politicii duse de partid pe acest tărîm și anume că prin încrederea și prețuirea acordată intelectualității, ca una din forțele importante ale muncii de construire a socialismului, acesta a dobîndit, pentru prima oară în istoria țării, locul și responsabilitatea socială pe care le merită. Este o caracteristică a societății noastre faptul că odată cu ridicarea rolului social al intelectualilor, cu creșterea permanentă a numărului cărturarilor de toate categoriile, a sporit enorm și masa celor care se împărtășesc din valorile creației intelectuale. Consumatori de cultură sînt astăzi nu numai oamenii de știință și de artă — care creează și consumă cultură în același timp, ci și masa largă a truditorilor cu brațele — muncitorii, țăranii, alte categorii și pături ale populației. Intre intelectualitate și restul poporului are loc un schimb viu, intens, de valori în ambele sensuri: intelectualii, ca și întregul popor, beneficiază de bunurile materiale create de muncitori, țărani, iar aceștia la rîndul lor beneficiază de bunurile spirituale pe care le creează intelectualii. Cel care cunoaște gîndurile și sentimentele intelectualului știe cîtă satisfacție găsește el în faptul de a fi de folos poporului său. Asemenea gînduri și sentimente i-au inspirat unui gînditor român contemporan (Lucian Blaga) cuvintele atît de plastice și atît de adevărate: „învățatul care nu pune în lucrare ceea ce știe se aseamănă unui nor care nu dă ploaie". Un adevărat intelectual creează nu doar de dragul științei sau al artei, ci pentru ca rodul muncii sale spirituale să folosească, maselor mari ale poporului din care face parte, ba chiar și altor popoare. Or, nici o altă societate nu creează un mediu mai fertil, condiții mai prielnice pentru ca creația științifică și artistică să slujească cu adevărat întregii societăți, înfloririi ei materiale și spirituale, înnobilării omului, decît societatea noastră socialistă.In mod firesc, comunitatea de interese politice și sociale, unitatea în cuget și în simțiri realizată în societatea noastră între intelectualitate și celelalte categorii sociale, schimbul reciproc de valori pe care îl dezvoltă determină raporturi de strînsă apropiere și colaborare tovărășească. Nu putem să nu observăm în același timp că drept urmare a progresului tehnico-științific, a dezvoltării impetuoase și modernizării tuturor ramurilor economiei naționale, înseși caracteristicile muncii fizice se apropie continuu de cele ale muncii cărturărești, categorii tot mai numeroase de oameni, inclusiv din cei care lucrează

nemijlocit în producție, se ridică treptat la condiția de intelectual.Rezultanta fundamentală pe plan social a acestor fenomene este procesul ce se petrece sub ochii noștri de omogenizare a societății, în condițiile dezvoltării progresiste a societății socialiste, ale adîncirii continue a democrației socialiste, ale lărgirii și apărării drepturilor și libertăților proprii socialismului, cînd tuturor membrilor societății li se dă posibilitatea să participe activ la conducerea treburilor de stat și obștești, să se manifeste plenar în viața politică și socială, dispare orice opoziție între intelectuali și celelalte categorii sociale. Am avut și avem permanent în țara noastră nenumărate dovezi ale raporturilor de strînsă unitate dintre muncitori, țărani și cărturari. Intelectualitatea se simte onorată de stima cu care o înconjoară clasa muncitoare, de aprecierea ce o dă întregul popor contribuției sale la înălțarea edificiului socialist, la ridicarea materială și spirituală a poporului. La rîndul său intelectualitatea prețuiește și stimează clasa muncitoare, ca clasă conducătoare în societatea noastră, care a dovedit un consecvent spirit revoluționar, capacitatea de a organiza și călăuzi întregul popor în lupta pentru răsturnarea vechilor rînduieli și construirea societății noi, clasă care prin munca ei plină de elan și pricepere îndeplinește rolul hotărîtor în construirea bazei materiale a socialismului, în făurirea unei vieți de bunăstare și civilizație pentru toți.Pe deplin egali în drepturi, muncitorii, țăranii, intelectualii conlucrează strîns ca membri ai aceluiași partid, al forurilor centrale și locale ale puterii de stat, în organizațiile de masă și obștești, în unitățile productive, și nu există domeniu al activității politice, sociale, obștești, economice, în care să nu fie vizibilă rodnicia acestei conlucrări.Este evident că pe măsura înaintării societății noastre pe calea desăvî—-i- rii construcției socialiste creșterii forțelor de pi ducție, a dezvoltării revoluției tehnico-științifice, a sporirii eforturilor pentru ridicarea nivelului de instruire publică și răspândirea culturii în masele cele mai largi, ponderea și rolul intelectualității în societatea noastră cunosc o continuă amplificare. Clasa muncitoare, țărănimea, întregul popor așteaptă din partea oamenilor de știință, oamenilor școlii, creatorilor de artă, cărturarilor în general, să-și dedice în continuare toată activitatea lor, talentul, inventivitatea, întreaga putere de creație de care sînt capabili poporului, progresului și bunăstării materiale și spirituale a pafiei. Ca fii credincioși ai națiunii noastre socialiste române, să apărăm și să dezvoltăm cu cuvîntul și scrisul nostru, cu plăsmuirea operelor noastre știirțifice și de artă, mărețee cuceriri socialiste, de libertate și independentă natonală, de bună stare și proîres de care se bucură patri: noastră.Pr.i gîndurile și faptele lor, ntelectualii țării noastre de toate categoriile au doedit că sînt credincioși poorului. Vom rămîne crdincioși idealurilor so- cilismului, slujind cu toată iiruirea națiunea socia- Stă română unită sub drapelul Partidului Comunist Român.

Radu GHECIU

- ---------------------------

tv

continuare ; 18,15 ; 20,30.
O Careta verde : UNIREA (completare
nr. 12/1967) — 11 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Am întîlnit țigani fericiți ; FLACĂRA
Kenya !) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Valetul de pică : VITAN (completare 
buni) — 10 ; 14,30 ; 16,30 ; 18,30 20,30, LIRA (completare Ori
zont științific nr. 1, 1968) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Cei șapte samurai : POPULAR — 10 ; 15 ; 18 ; 20,45.
e Dimineți de iarnă : MUNCA (completare Miracole) — 16, 
CRINGAȘI (completare Viața începe la 40 de ani) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
O Tudor (ambele serii) : MUNCA — 10 ; 18.
O Moartea după cortină : MOȘILOR (completare Pași spre 
Brâncuși) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Spartacus (ambele serii) : RAHOVA — 15,30 ; 19.
O 30 de ani de veselie : PROGRESUL — 14,30 16,30 ; 18,30.
O Nu uita gara Lugovaia : PROGRESUL (completare Anato
lia ospitalieră) — 20,30.
O Un idiot la Paris : FERENTARI (completare Numai șase 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Orizont științific

(completare Salut,

Lauri celor mal I
I

17.30 — Pentru cel mic „A.B.C. — De ce 7 — Curcubeul
rîurilor". Filmide desene animate „Aventurile 
lui Joe" (III).

18,00 — Stadion — em*une de actualitate sportivă.
18,20 — Buletinul elrlației rutiere.
18.30 — Curs de limU“să — lecția a 9-a.
19,00 — T.V. pentriȘ'Colarl : Antologie școlară: Petre 

Ispirescu d'flbai Ionescu și Petre Dineu.
19.30 — Telejurnal de seară.
19.50 — Buletin mîorologic. Publicitate.
20,00 — Studioul azical. Cultura muzicală de-a lungul 

timpului
20.30 — Ecran li'?r-
20.50 — Film dcmentar.
21,00 — Reflect
21,15 — Film istlc : „Automobilul domnului institu

tor".
22,45 — Tele.?131111 de noapte.
23,00 — Inch‘rea emisiunii.
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Cronica zilei
Muzeul de Istorie a partidului 

comunist, a mișcării revoluționare 
și democratice din România și So'- 
cietatea de științe istorice au orga
nizat joi după-amiază, în sala de 
festivități a muzeului, o conferință 
consacrată împlinirii a 120 de ani 
de la revoluția burghezo-democra- 
tică din Moldova, Țara Româneas
că și Transilvania.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de acad. prof. Petre Constan- 
tinescu-Iași, președintele Societății 
de științe istorice. Prof. univ. Va- 
sile Maciu, membru corespondent 
al Academiei, a conferențiat despre 
revoluția burghezo-democratică de 
la 1848 din țările române. Au par
ticipat cercetători de la Institutul 
de științe istorice și social-politice 
de pe lîngă C.C. al P.C.R., de la 
Institutul de istorie „Nicolae Iorga“ 
al Academiei, cadre didactice de la 
Academia de științe social-politice 
„Ștefan Gheorghiu“, de la Acade
mia militară generală, Universita
tea București.

★
BRAȘOV. — Delegația guverna

mentală a Republicii Algeriene De
mocratice și Populare, condusă de 
Belaid Abdessalam, ministrul in
dustriei și energiei, a vizitat joi di
mineața Uzinele de tractoare și 
Uzinele de autocamioane din Bra
șov. In cursul aceleiași zile, oaspeții 
au vizitat stațiunea turistică inter
națională „Poiana Brașov".

La amiază, ministrul petrolului, 
Alexandru Boabă, a oferit în cin
stea oaspeților un prînz la „Restau
rantul sporturilor" din Poiana.

In vizita făcută la Brașov, mem
brii delegației au fost însoțiți de 
Alexandru Albescu, adjunct al mi
nistrului comerțului exterior.

★
SUCEAVA. — Cu prilejul împli

nirii a 100 de ani de la nașterea lui 
Maxim Gorki, la Suceava a fost or
ganizat un medalion literar la clu
bul studențesc al Institutului peda

PLECAREA
DR. BRUNO

Dr. Bruno Pittermann, membru 
al conducerii Partidului Socialist 
din Austria, șeful Grupului parla
mentar al socialiștilor austrieci, 
președintele Internaționalei socia
liste, care a făcut o vizită în țara 
noastră la invitația Institutului ro
mân pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, a părăsit joi diminea

A APĂRUT

„LUPTA DE CLASĂ"
NR. 3EDITORIAL : O nouă etapă în activitatea organelor de partid și de stat. DAMIAN HU- REZEANU : 75 de ani de la crearea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România. EMILIAN NUCESCU : Legislația și cerințele vieții sociale. SILVIAN 1OSIFESCU: Parțializare, integralitate și valoare în critica și estetica literară. ECONOMIA SOCIALISTA: FLORIN BURTAN : Valoarea și prețul în economia socialistă. RADU MĂNESCU : Considerații asupra unor probleme ale circulației bănești în economia românească. IOAN LUPU, IOAN OLTEANU, MIHAI BU- GEAG. NICOLAE BRlNZĂ : Cu privire la cheltuielile neproductive. SOCIOLOGIE ȘI CERCE
TARE SOCIALA : ȘTEFAN VOICU : Introducere la valorificarea operei sociologice a lui Dobrogeanu-Gherea. OVIDIU

Depuneri în vederea participării la tragerile la sorți pentru trim. 11/1968 ale libretelor de economii cu dobîndă și cîștiguri în autoturisme și pentru construirea de locuințe
Casa de Economii și Con- 

semnațiuni informează depu
nătorii care doresc să parti
cipe la tragerea la sorți pen
tru trim. 11/1968 a libretelor de 
economii cu dobîndă și cîști- 
guri în autoturisme că depu
nerile sau completările de 
sume necesare în acest scop 
se pot efectua numai pînă la 
data de 30 martie a.c. in
clusiv. De asemenea, pînă la 
data de 30 mariie a.c. inclusiv, 
unitățile C.E.C. emit librete de 
economii pentru construirea 
de locuințe care dau dreptul 
titularilor să participe la tra
gerea la sorți pentru tri
mestrul II/1S63.

In afara dobînzilor, a cîști- 
gurilor în autoturisme și bani, 
Casa de Economii și Con- 
semnațiuni acordă depunăto
rilor pe aceste librete și alte 
avantaje. 

gogic de trei ani. Membri ai cena
clului literar din institut au citit 
fragmente din opera lui Maxim 
Gorki.

★

IAȘI. — Tot joi, la Casa de cul
tură a sindicatelor din Iași a avut 
loc un simpozion consacrat acelu
iași eveniment. în încheiere a rulat 
filmul „Tatăl soldatului", o produc
ție a studiourilor sovietice.

Cu același prilej a fost deschisă 
o expoziție de fotografii reprezen- 
tînd aspecte din viața și activitatea 
lui Maxim Gorki.

★

Joi seara a plecat în Polonia a- 
cad. Miron Nicolescu, președintele 
Academiei Republicii Socialiste 
România, care, la invitația preșe
dintelui Academiei Polone de 
Științe, va face o vizită în această 
țară.

★

Cu prilejul împlinirii vîrstei de 
60 de ani, dr. docent Mihai Băces- 
cu, membru corespondent al Aca
demiei, a fost sărbătorit joi seara, 
în cadrul unei reuniuni colegiale, 
la Casa oamenilor de știință. 
Membri ai Academiei și alți cola
boratori au evocat momente din 
viața și activitatea sărbătoritului, 
căruia i-au adresat urări căldu
roase de sănătate și viață înde
lungată.

Dr. docent Mihai Băcescu a mul
țumit pentru cinstirea acordată și 
a exprimat dorința de a-și consacra 
și în viitor întreaga capacitate de 
muncă progresului științelor bio
logice românești.

★

IAȘI. — In cadrul ciclului de 
conferințe pe tema „Probleme ac
tuale ale lumii contemporane", 
acad. Remus Răduleț, vicepreședin
te al Academiei, a conferențiat joi 
după-amiază în aula filialei din 
Iași a Academiei despre „Descope
rire și invenție, știință și tehnică".

(Agerpres)

PITTERMANN
ța Capitala, îndreptîndu-se spre 
patrie.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, oaspetele a fost condus de Ion 
Pas, președintele I.R.R.C.S., și de 
alți membri ai conducerii institu
tului, precum și de dr. Johann 
Manz, ambasadorul Austriei la 
București. (Agerpres)

MARTIE Î968TRĂSNEA : Probleme actuale ale științei politice. PETRE CRISTEA : Influența progresului tehnic asupra calificării și mobilității profesionale a muncitorilor. DEZBATEREA PRO
IECTULUI DE TEMATICĂ A 
CURSULUI DE SOCIALISM 
ȘTIINȚIFIC : Participă : RADU FLORIAN, CORNELIA RUS- NAC, VIORICA VARGA, MARIA LUPU, MARIA MARIAN. 
DOCUMENTAR : TRAIAN CA- RACIUC : Acțiuni revendicative muncitorești în țările capitaliste — 1967. N. PĂRĂLUȚĂ : Europa occidentală — pol de a- tracție pentru investițiile nord- americane. REVISTA REVIS
TELOR : Cercetări critice închinate poetului Salamon Ern3 (G. Wolf) ; Dialectică ți experiență (Ileana Mărculescu). FI
ȘIER : O colecție nouă : „Bibliotheca Oeconomica" (L. M.).
IN 1^ El m O Ni EN
(Urmare din pag. I) îngrozit de cruzimea și fărădelegile sale, l-a denumit Ahmed-Djinn („diavolul"). Țara era complet izolată de lumea exterioară. Nu existau ziare, cinematografe, nu se tipăreau cărți. Primele aparate de radio au fost introduse în Yemen abia în urmă cu cîțiva ani, prin contrabandă. 95 la sută din populație era analfabetă. Regele și rudele sale stăpî- neau un sfert din suprafața arabilă a țării, în timp ce mai mult de jumătate din locuitorii Yemenului erau cu totul lipsiți de pămînt.Vechiul regim al imamilor îl obliga pe yemenitul din sud să muncească și să plătească' impozite, iar pe yemenitul din nord îl folosea ca mercenar, a cărui singură misiune era de a controla și menține într-o supunere totală pe compatriotul din sud. De la palatul lor din Sanaa vechii imami asmuțeau o jumătate din Yemen contra celeilalte, pentru a putea domni în liniște. Dar aceasta era o liniște asemănătoare aceleia din jurul unui vulcan nestins.Nesocotiți și împilați, yemeniții au încercat în mai multe rînduri să răstoarne aceste crude rînduieli. Prima tentativă a avut loc în 1948 și a fost urmată de altele în 1955 și 1958 și de revoluția victorioasă de la 27 septembrie 1962 care a pus capăt domniei imamilor. Fiecare dintre ele s-a încheiat cu numeroase jertfe, cu vărsări de sînge, datorită furiei cu care foștii stăpîni s-au năpustit asupra populației ce revendica dreptul Ia o viață omenească. în mintea poporului yemenit au rămas adine întipărite evenimentele tragice care au urmat după tentativa de răsturnare a imamului din 1948. Fiul imamului, ucis atunci, susținut de triburile din nord, cărora Ie promisese bogățiile capitalei, a asediat timp de trei săptămîni orașul Sanaa. 3 000 de oameni. civili și militari, au fost torturați sau decapitați în piețele orașului. Cu ajutorul „jambiei" (un pum

Actualitatea la box

o „Cupa Europei" în plina desfășurare ® Tinerii noștri pugiiișîi susțin doua meciuri în R.F.G. © „Olimpicii" boxeazâ sîmbâtâ la GalațiSelecționata de box (tineret) a țării noastre își continuă cu intensitate pregătirile în vederea meciului tur cu selecționata Italiei din „Cupa Europei". Tinerii pugiliști români vor pleca la începutul lunii aprilie în R.F. a Germaniei pentru două meciuri. Din lotul selecționabililor fac parte, printre alții, M. Lumezeanu, M. Nicolau, P. Nedelcea, P. Dobres- cu, C. Cuțov, Gh. Ene, V. Silberman, Al. Năstac, I. Sănătescu etc.Sîmbătă la Galați are Ioc o inte
VOLEI

DAU ffl«PA FEMININĂ ?
Reconfirmarea posibilităților voleiului nostru după acele submodes- te poziții ocupate la ultima confruntare europeană (locul IX la fete și V la băieți) preocupă majoritatea specialiștilor și antrenorilor. Prezumtiva participare la J.O. a băieților a făcut obiectul unor serioase analize, urmărindu-se — cît mai grabnic — lichidarea recesiunii prin-

TENIS

Pe terenurile 
„Parioli" din Roma
Pe terenurile' clubului „Parioli" 

din Roma continuă întrecerile con
cursului internațional de tenis. In 
turul doi, Țiriac l-a învins cu 6—2, 
6—0 pe Criston (Anglia). Ilie Năs- 
tase a dispus cu 6*—2, 6—1 de 
Palsch (Anglia). Marcu l-a elimi
nat cu 1—6, 6—3, 6—2 pe ceho
slovacul Zednîk. Al patrulea jucă
tor român, Sântei, a fost eliminat 
de Modonos (Cehoslovacia) cu 2—6, 
2—6. ÎN CÎTEVA RÎNDURI© steaua va juca m BELGIA. _ Echipa de fotbal Steaua București va întîlni într-un meci amical echipa belgiană F. C. Briiges. Jocul este prevăzut pentru 9 aprilie, la Briiges.© MIMOUN (47 DE ANI) L-A ÎNVINS PE jaZY.-ai 23- lea cros de la Taradgau, care a reunit 120 de concurenți, s-a încheiat cu victoria veteranului Alain Mimoun, urmat de Jean Fay oile și Michel Jazy. Campion olimpic de maraton (în 1956 la Melbourne), Mimoun are acum vîrsta de 47 de ani și continuă să alerge.© ALEXANDRU - GIUR- GIUCĂ, PRINTRE FAVORITI LA „EUROPENE". - Au fost stabiliți „capii de serie" la probele de dublu ale campionatelor europene de tenis de masă programate la Lyon între 17 și 24 aprilie. Printre favoriții probei de dublu mixt (la care s-au. înscris 76 de perechi) se numără și cuplul român Maria Alexandru — Dorin Giurgiucă.
nal curbat) oamenii lui tăiau capetele bărbaților pentru a le jefui casele și mîinile femeilor pentru a le scoate brățările de argint. Dacă locuitorii orașului Sanaa aU rezistat cu atîta eroism în decembrie anul trecut și în ianuarie, aceasta s-a datorat în parte și faptului că ei știau că, dacă războinicii din triburile regaliste ar trece peste zidurile ce împrejmuiesc orașul. Sanaa ar fi 

Sanaa s# apără 
cu vitejie

fost prădată, incendiată, însîngerată cu ajutorul loviturilor de „jambia".Nici imamul detronat în 1962, El Badr, nu s-a lăsat mai prejos în cruzime. El Badr a continuat să uneltească împotriva poporului yemenit și după alungarea sa din țară. Ape- lînd din nou la triburi, el a încercat ani de-a rîndul să răstoarne republica. Uneltirile lui au creat o atmosferă de permanentă tensiune, au provocat mari vărsări de sînge și au îngreunat eforturile poporului yemenit pentru înlăturarea înapoierii e- conomice a tării. Totuși, Yemenul republican n-a putut fi abătut de pe drumul său. înfruntînd greutăți imense, el a început treptat să se smulgă din încremenirea de veacuri. Pentru prima oară în istoria sa, Ye

resantă reuniune de box, în cadrul căreia vor evolua și membrii lotului olimpic și republican. Dintre partidele cele mai atractive remarcăm: la categoria semigrea, Ion Monea — M. Constantinescu, iar Ia categoria muscă C. Gruiescu — Dumbravă.în „Cupa Europei" la box s-au întîlnit la Berlin selecționatele de tineret ale R. D. Germane și Bulgariei. Pugiliștii germani au repurtat victoria cu scorul de 14—6.

tr-un program de pregătire consistent alcătuit. Sub conducerea antre- ’ norilor T. Tănase și Gh. Petrescu, lotul lărgit (cuprinzînd multi tineri cu reale perspective), efectuează săptămînal antrenamente unificate. Pregătirile pentru „C.C.E." ale formațiilor fruntașe Steaua si Dinamo— ce angrenează majoritatea „olimpicilor" — sînt de asemenea coordonate cu necesitățile echipei naționale. Un program de jocuri internaționale, judicios alcătuit, va constitui— în finalul pregătirilor — „testul" hotărîtor al participării la turneul olimpic.Dar ce fac fetele ? Peste rezultatul cu care au încheiat „europenele" s-a așternut imediat o nefirească tăcere. Prelungită, din păcate și acum, această „amorțeală" face un deser- viciu însăși acțiunii de redresare a voleiului feminin, riscînd să rateze și calendarul internațional alcătuit echipei reprezentative pentru acest an. Pentru că, pînă acum, în preajma încheierii sezonului intern, lotul feminin nu a început preparativele, nu s-au fixat obiectivele de pregătire și criteriile de selecție, nu sînt desemnați antrenorii și nici chiar... jucătoarele.Amînarea „sine die" a plantării a- cestor indispensabile jaloane, conjugată (din nou) cu slaba preocupare pentru asigtirarea unei activități competiționale pentru majoritatea, e- chipelor divizionare în perioada dintre două campionate (mai-octombrie, cînd vacanța este absolută) dovedesc inconsecvența (dacă nu chiar dezinteresul) forului de specialitate. în a- plîcarea propriului program de re- vitalizare a voleiului feminin.

© NANCY GREENE, ANTREN® ARE? ■—Cunoscuta schioară canadiană. Nancy Greene, campioană olimpică la Grenoble, și-a manifestat intenția de a abandona activitatea com- petițională după „Cupa mondială". „Vreau ca în viitor să mă ocup de pregătirea tinerelor speranțe" — a declarat ea.© MECIURI DE FOTBAL PESTE HOTARE. - Vardar Skoplje s-a calificat pentru semifinalele „Cupei Europei centrale", cîști- gînd la Cagliari cu 1 —0 meciul retur cu echipa locală. In primul joc, Vardar obținuse victoria cu același scor, o în turneul preolimpic de fotbal, la Sabadell, Spania a învins cu 1—0 (1—0) echipa Angliei. • La Sher- togenbosch (Olanda), într-un meci conține! pentru preliminariile turneului de fotbal-juniori U.E.F.A., Suedia — O- landa 2—1 (1—0). ® In sferturile de finală ale „Cupei orașelor tîrguri", Dundee a învins cu 1—0 pe F. C. Zurich.
menul are azi o constituție, a fost creată o bancă națională, s-a emis o monedă națională (rialul), care a luat locul talerilor austrieci de pe vremea Măriei Tereza. S-au elaborat planuri pentru dezvoltarea economiei, care prevăd extinderea suprafețelor agricole și crearea unei industrii proprii. în timpul imamilor industria era ca și inexistentă. Ea se reducea la cîteva ateliere mecanice 

și o fabrică de prelucrare a bumbacului. S-au construit școli, dispensare, drumuri. Toate aceste transformări, deși reprezintă de-abia un început, n-au rămas fără urmări pentru lupta care opune forțele republicii celor ale monarhiștilor. Imamul El Badr, care își plătește cu aur detașamentele, nu se mai poate bizui pe triburile de la munte. Și aceasta datorită, în primul rînd, atracției pe care noile transformări o exercită asupra populației din diferite colțuri ale țării. Tinerii beduini doresc să beneficieze și ei de o viață civilizată, să aibă școli și șosele. Șefii de triburi înșiși au început să-și schimbe atitudinea față de noul regim. Unii dintre ei au devenit republi

POLO

Primele meciuri 
in turneul de In Cluj 
@ România — Iugoslavia 7-4 

@ R. D. G. — Ungaria 6-5

CLUJ (Prin telefon, de la co
respondentul nostru). — Patru din 
cele mai redutabile formații de 
polo pe apă din Europa — și a- 
nume: echipele Ungariei, R. D. 
Germane, României ți Iugoslaviei 
(ultima avînd însă în componență 
jucători mai tineri, de perspectivă)
— sînt angajate de aseară într-un 
turneu deosebit de echilibrat. 
Cum numeroși dintre poloiștii 
aflați în această întrecere vor să 
se impună selecționării în vederea 
Jocurilor Olimpice de la Mexico, 
se poate deduce lesne de ce me
ciurile se anunță a fi aprig dispu
tate, cu scoruri incerte pînă în 
ultimele minute.

Un prim duel pasionant a avut 
loc chiar aseară, în meciul inau
gural al turneului: România—Iu
goslavia. Experiența fi oricum 
plusul de tehnică al românilor, 
singure n-au fost suficiente pen
tru a le asigura acestora victoria; 
iugoslavii — alcătuind o forma
ție de viitor a poloului iugoslav
— s-au angajat cu hotărîre în 
luptă, remarcîndu-se prin vitali
tate fi prin calități de buni înotă
tori. Echipa noastră a dominat 
jocul, impunîndu-se prin cursivi
tatea paselor fi șuturile precise la 
poartă. Victoria lor de aseară, cu 
scorul final de 7—4 (1—0, 2—2, 
2—0, 2—2), a fost mai clară decît 
se poate deduce din rezultatul 
tehnic. In ultima repriză însă, 
cînd conduceau cu 5—2, au co
mis unele greșeli de apărare, 
prompt fructificate de adversari. 
Cu doar un minut și jumătate 
înaintea fluierului final, oaspeții 
mai aveau doar un singur gol de 
recuperat pentru a egala. In con
tinuare, poloiștii noștri au reușit 
să majoreze scorul. Autorii golu
rilor echipei noastre sînt: Firoiu 
(3), Blajec (2), Zamfirescu și Sza
bo. Iugoslavii au contat numai pe 
eficacitatea șuturilor lui Dabovici, 
care a marcat toate cele patru 
goluri.

Meciul dintre echipele Ungariei 
și R. D. Germane a completat 
cum nu se poate mai bine progra
mul de debut al turneului. Pasio
nanta și foarte echilibrata lor 
dispută a stîmit deseori ropote de 
aplauze în tribune. Succesul a fost 
de partea poloiștilor din R.D.G., 
cu scorul de 6—5 (2—1, 0—2, 
2—1, 2—1).

vremea 

naggsaKaBHKBaaaQiaxasKaasessasiTimpul probabil pentru zilele de 30, 31 martie și 1 aprilie a.c. In țară: Vreme călduroasă și în general frumoasă. Cerul va fi mai mult senin exceptînd vestul țării, unde se vor produce înnorări trecătoare și vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperaturile minime în nordul țării vor fi cuprinse între zero și 6 grade în Transilvania și Moldova și între 6 si 12 grade în rest. Maximele, între 9 și 15 grade în nord și între 16—22 grade în sud, local mai ridicate. In București : Vreme călduroasă și în general frumoasă. Cerul va fi schimbător. Vor cădea ploi slabe. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.

cani. Din 33 de triburi, 13 sînt republicase, alte 13 sînt neutre și 7 sînt regaliste.Avid de putere, dornic să cucerească cît mai curînd Sanaa, imamul a încercat să suplinească lipsa de luptători yemeniți prin recrutarea N de mercenari. Acest plan se reali- H zează relativ ușor, deoarece monar- H hiștii nu duc lipsă nici de bani, nici H de aventurieri gata de jaf și distru- I gere. Numărul mercenarilor se ri- H dică în prezent la 2 8Q0. Cei mai H mulțl provin din Anglia, fiind con- ■ duși de colonelul Sterling și maiorul | Brook. Ei își au sediul la baza se- H cretă Khamis Michayat, din sudul Arabiei Saudite.Cîteva evenimente petrecute în ultimele luni sînt de natură să încurce toate planurile forțelor neo- colonialiste și retrograde care încearcă cu orice preț să oprească mersul istoriei. La 30 noiembrie mult discreditata Federație a Arabiei de Sud și-a dat obștescul sfîrșit. Pe teritoriul ei a luat ființă un nou stat independent — Republica Populară a Yemenului de sud. Aceasta a reprezentat un important sprijin politic și moral pentru Republica Arabă Yemen. La Sanaa a avut loc ulterior, așa cum arătam la început, o largă mobilizare în apărarea republicii. Răspunzînd chemării autorită- H ților, un mare număr de locuitori H s-au înrolat în rîndul miliției populare pentru a respinge pe asediatori. Șeful guvernului însuși a luptat alături de miliție în fața porților orașului Sanaa. Dincolb de ziduri a avut loc o regrupare a forțelor credincioase regimului republican. Drumul către Hodeida și Taez a fost ulterior deschis. Armatele republicane venite din sud au intrat în Sanaa, consfințind victoria deplină asupra forțelor dușmane. Yemeniții ar vrea ca aceasta să fie ultima lor acțiune armată, pentru a se putea consacra luptei pentru progres. Dar nu depinde numai de ei.

Eforturi intense

Poporul român, legat printr-o prietenie trainică, frățească de popoarele tuturor țărilor socialiste, urmărește cu viu și profund interes evenimentele care au loc în R. S. Cehoslovacă. Efervescența politică, generată de plenarele din decembrie 1967 și ianuarie 1968, continuă ca un proces susținut în direcția dezvoltării democratice și progresiste a țării prietene. Acest proces de înnoire, inițiat și condus de Partidul Comunist din Cehoslovacia, a cuprins masele largi ale oamenilor muncii, organizațiile obștești, diferitele sectoare ale societății cehoslovace. El își găsește expresie în măsurile cu caracter politic și social adoptate în ultima vreme, în participarea activă a comuniștilor, a diferitelor categorii de cetățeni la viața publică, în larga dezbatere din presă, din adunările și ședințele organelor de partid și de stat, ale organizațiilor de masă. în cadrul acestor dezbateri se formulează propuneri de mare însemnătate pentru dezvoltarea progresistă a R. S. Cehoslovace pe calea socialismului, a bunăstării și fericirii popoarelor ceh și slovac.O importantă deosebită pentru evoluția situației din R. S. Cehoslovacă au avut recentele ședințe ale Prezidiului C.C. al P.C.C., în cursul cărora au fost formulate principii directoare și elaborate măsuri importante privind dezvoltarea pe mai departe a societății cehoslovace. „Actuala mișcare de renaștere — sublinia Prezidiul C.C. al P.C.C. în ședința din 21 martie — reprezintă o mare forță creatoare capabilă să înlăture nu numai lipsurile trecutului, dar să și folosească tot ce este pozitiv, ceea ce s-a obținut pînă în prezent, și prin noi măsuri să acționeze spre folosul patriei socialiste". Propunerile și măsurile elaborate — relatează agenția C.T.K. — sînt îndreptate spre domenii esențiale: dezvoltarea drepturilor și libertăților cetățenilor ; ocrotirea lor și crearea condițiilor materiale pentru asigurarea acestora; aplicarea consecventă a noului sistem de conducere și a politicii economice a statului. După cum transmite C.T.K., în ședința sa din 26 martie, Prezidiul a acordat a- tenție proiectului privind procesul încheierii reabilitării persoanelor care au avut de suferit de pe urma încălcării legalității socialiste și a normelor de partid. In aceeași ședință s-a luat notă de informarea comisiei Prezidiului, care a cercetat unele împrejurări legate de fuga lui Jan Sejna și de partea de răspundere a unor organe de stat în ce privește crearea de condiții care au permis realizarea acestei fugi.Caracterizînd procesul care are loc în viața politică a R. S. Cehoslovace, Alexander Dubcek, primul- secretar al C.C. al P.C.C., sublinia în cuvîntarea rostită cu prilejul conferinței orășenești de partid din Brno : „Aceasta se referă în mod cert la rolul conducător al partidului în societatea noastră pe care căutăm să-l a- dîncim. Vom merge mai departe în adîncirea democrației, în domeniul politicii, în domeniul activității interne de partid, în domeniul relațiilor dintre comuniști și ceilalți cetățeni".O intensă activitate politică se desfășoară în aceste zile în legătură cu apropiatele alegeri pentru președinția republicii. în ședința sa de marți Prezidiul Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace a stabilit ca sesiunea Adunării Naționale, în cadrul căreia va fi ales noul președinte al republicii, să aibă loc la 30 martie, iar a- legerile pentru comitetele naționale în a doua jumătate a lunii iunie. Plenara C.C. al P.C.C., care și-a început ieri lucrările, a adoptat propunerea prezidiului de a desemna drept candidat pentru funcția de președinte al republicii pe generalul de armată Ludvik Svoboda.Referindu-se la problemele privind politica externă a Cehoslovaciei, Prezidiul C.C. al P.C. din Cehoslovacia a declarat : „Poporul cehoslovac este credincios prieteniei sale tradiționale cu Uniunea Sovietică și cu celelalte țări socialiste. El este pe deplin conștient că această atitudine a lui constituie piatra unghiulară a existentei noastre naționale și de stat și a apartenenței noastre la forțele progresului mondial". Totodată, în luări de poziție oficiale s-a afirmat că Cehoslovacia va dezvolta, în spiritul coexistentei pașnice, relații reciproc avantajoase cu diferite state și organizații internaționale; va folosi cu mai mult spirit de inițiativă în relațiile economice, politice și culturale trăsăturile distinctive ale poziției sale geografice și economice, promovînd o politică îndreptată spre colaborarea cu toate țările șl spre asigurarea securității europene. într-un articol intitulat „Cum vom acționa oare mai departe în domeniul politicii externe cehoslovace", apărut în ziarul „Rude Pravo", se arată : „Realitateaistorică demonstrează — mai ales la un stat mic — că este necesar să se găsească o concordantă între năzuințele naționale ideale și posibilitățile unei politici externe realiste. A- 

vîntul național s-a încheiat deseori cu compromisuri ce erau departe de obiectivele inițiale și aceasta numai datorită faptului că a fost expus unei presiuni mari, a dependențelor politice internaționale și că a rămas izolat. în ce măsură amenință acest pericol evoluția noastră actuală ?“.în legătură cu întîlnirea de la Dresda a conducătorilor unor partide comuniste și muncitorești și ai unor guverne din țări socialiste, Alexander Dubcek a acordat un interviu unui redactor al agenției C.T.K., în care a declarat: „Noi am informat celelalte delegații despre actualul proces de renaștere din tara noastră și despre pregătirea viitoarei plenare a C.C. al P.C.C., în special despre programul de acțiune. Nu este de mirare că la întîlnire s-a manifestat, de asemenea, o anumită neliniște îndeosebi în sensul dacă nu cumva de procesul democratizării de la noi au profitat elementele anti- socialiste. Toți prietenii noștri ne doresc ca opera noastră să reușească și ne-au asigurat că sînt pe deplin de partea noastră. Amănunțita informare reciprocă a contribuit Ia înțelegerea politicii C.C. al P.C.C. în rezolvarea complexelor sarcini contemporane și la sprijinirea conducerii partidului nostru în realizarea acestei politici. Aș mai vrea să adaug că convorbirile s-au desfășurat într-un spirit tovărășesc, deschis".în legătură cu întîlnirea de Ia Dresda,- în ziarul „Mlada Fronta" a apărut articolul intitulat „Implicațiile Dresdei", în care se spune între altele : „Trebuie subliniat că problemele evoluției interne a țării noastre sînt chestiuni interne ale noastre și că este o treabă exclusivă a partidului și societății noastre felul în care aceste probleme vor fi rezolvate. De altfel, acesta este principiul care în prezent a fost general recunoscut ca unul dintre principiile fundamentale ale relațiilor și unității statelor socialiste ; el este permanent proclamat în declarații corespunzătoare ale diferitelor partide și în declarațiile cu privire la convorbirile lor colective și, desigur, este nevoie ca el să fie pe deplin aplicat în domeniul politicii practice", „O anumită neînțelegere a acestor procese interne ale noastre de către unele partide — se subliniază mai departe în articol — nu poate constitui o frînă a evoluției noastre interne, un obstacol în calea acestei evoluții".între Partidul Comunist Român și Partidul Comunist Cehoslovac, între poporul român și popoarele Cehoslovaciei există relații de strînsă prietenie frățească și solidaritate in- ternaționalistă, cu vechi și adinei tradiții în istoria celor două țări, în lupta pentru libertate și independență, împotriva fascismului. Prietenia româno-cehoslovacă s-a întărit și cimentat după eliberarea celor două țări, avînd la bază lupta comună pentru cauza socialismului și păcii, comunitatea orînduirii sociale. Pe măsură ce țările noastre își dezvoltă economia, știința, cultura, colaborarea multilaterală dintre România și Cehoslovacia se intensifică, oferind largi perspective pentru dezvoltarea ei ascendentă, spre binele și folosul ambelor popoare, al cauzei generale 
a socialismului.Acționînd pentru perfecționarea vieții sociale, pentru ridicarea nivelului forțelor de producție, pentru dezvoltarea și adîncirea democrației socialiste, fiecare popor care construiește socialismul obține noi victorii pe calea consolidării noii orîn- duiri, ridicării bunăstării maselor, creșterii influenței socialismului în lume. Viața demonstrează că lărgirea continuă a democrației socialiste, intensificarea participării maselor la activitatea obștească, Ia conducerea treburilor statului, departe de a reprezenta un factor de slăbire a orînduirii socialiste, contribuie la accelerarea mersului înainte al noii societăți, reprezintă un element de întărire a socialismului în întreaga lume. „Este necesar să privim cu încredere — a ■ arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în recenta sa cuvîntare — activitatea desfășurată de fiecare partid și popor pentru dezvoltarea economică și socială, pentru asigurarea mersului înainte pe calea construcției socialiste. Trebuie avut în vedere că nici un partid, nici un popor care au cucerit prin lupte grele victoria orînduirii socialiste nu sînt dispuse să renunțe la ele, iar preocupările îndreptate spre îmbunătățirea formelor organizatorice și a metodelor de muncă servesc progresului socialismului în țara respectivă și în întreaga lume". Ținînd seama de diversitatea condițiilor economice, sociale, politice, naționale în care-și desfășoară activitatea, fiecare partid comunist își stabilește linia politică în mod independent, aplicînd adevărurile generale ale marxism-leninis- mului potrivit acestor condiții specifice. Bazîndu-se pe principiile internaționalismului, ale independenței și respectului reciproc, relațiile dintre partidele comuniste, dintre țările socialiste se vor consolida în interesul fiecăreia în parte și a cauzei generale a socialismului.

Ion FINTÎNARU
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LUPTE VIOLENTE ÎN
VIETNAMUL DE SUD

SAIGON 28 (Agerpres). — In 
regiunea deltei fluviului Mekong 
au continuat joi lupte deosebit de 
violente între forțe ale Frontului 
Național de Eliberare și unități 
americano-saigoneze. O unitate de 
infanteriști marini americani, a 
fost atacată ■ prin surprindere de 
patrioți la 12 km de tabăra Carrol 
suferind mari pierderi.

Forțele patriotice au lansat un 
atac surpriză cu mortiere grele și 
asupra cartierului general al tru
pelor saigoneze dislocat la Long 
Dinh, la numai 40 km sud-est de 
Saigon. Tot în apropierea capitalei 
sud-Vietnameze în localitatea Trang 
Bang unități ale Frontului Națio
nal de Eliberare au angajat lupte 
ou forțe americano-saigoneze.

In legătură cu pierderile pe care 
le-au înregistrat trupele S.U.A. în 
cursul 6ăptămînii care s-a terminat 
la 23 martie, comandamentul ame
rican de la Saigon a dat publicității 
Un comunicat în care se recunoaște 
că numărul morților și răniților se 
ridică la cîteva mii.

Autoritățile sud-vietnameze vor chema sub arme pe toți bărbații între 18 și 40 de ani, scrie agenția Reuter, citind surse guvernamentale saigoneze. După cum s-a anunțat săptămina trecută, „președintele" Nguyen Van Thieu a cerut sporirea forțelor armate ale Saigonului cu 135 000 militari.TOKIO 28 (Agerpres). — Un mare număr de studenți au ocupat joi, timp de aproximativ 30 de minute, spitalul american de campanie destinat răniților în războiul din Vietnam construit în cartierul Oji din Tokio. Intervenția poliției a dat naștere unei ciocniri violente, în urma căreia 107 studenți au fost arestați.
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Plenara C. C. al P. C
din Cehoslovacia

In diferite țâri au avut loc puternice acțiuni de protest împotriva regimului 
rasist din Rhodesia. în fotografie : o manifestație de amploare la Haga

Algeria este

In timpul luptelor care au avut loc 
în apropierea orașului Hue, forțele 
patriotice au scos din luptă nume

roși soldați americani

S. II. A. cheamă
din nou partenerii

PRAGA 28 (Agerpres). — Joi dimineața s-a deschis, în sala spaniolă a Hradului din Praga, Plenara Comitetului Central al Partidului Comunist din Cehoslovacia.La lucrările Plenarei participă, de asemenea, membri ai Comisiei centrale de control și revizie, membri ai Prezidiului C.C. al P.C. din Slovacia și primii-secretari ai comitetelor regionale ale P.C. din Cehoslovacia. Iau parte, ca invitați, membri ai guvernului și alți reprezentanți ai vieții publice, economice și culturale.Lucrările au fost deschise de J. Le- nart, membru al Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia.La primul punct pe ordinea de zi s-a aflat examinarea propunerii privind candidatura la postul de președinte al republicii. în numele Prezidiului C.C. al P.C. din Cehoslovacia, A. Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., a recomandat pentru postul de președinte al republicii, pe generalul de armată Ludvik Svoboda „ca persoana cea mai potrivită, care în perioada actuală poate contribui la cauza unirii popoarelor noastre și a diferitelor pături și grupuri sociale, pentru consolidarea situației politice interne”.Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia a adoptat propunerea Prezidiului C.C. al Partidului Comunist din Cehoslovacia de a desemna drept

candidat pentru funcția de președinte al republicii pe generalul de armată, Ludvik Svoboda. Comitetul Central și-a exprimat acordul ca desemnarea candidaturii lui L. Svoboda să fie discutată împreună cu reprezentanții celorlalte partide politice și organizații ale Frontului Național, astfel ca persoana care candidează din partea C.C. al P.C. din Cehoslovacia să fie propusă drept candidat comun al Frontului Național. Comitetul Central l-a însărcinat pe A. Dubcek, prim- secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, să discute propunerea cu privire la candidatul pentru președinția republicii cu comuniștii grupei de partid a deputaților din Adunarea Națională și să prezinte propunerea sesiunii Adunării Naționale.Comitetul Central a acceptat în unanimitate demisia lui Antonin Novotny din funcția de membru al Prezidiului și a Secretariatului C.C. al P.C. din Cehoslovacia și și-a manifestat acordul cu demisia sa din funcția de președinte al republicii.Comitetul Central a ales pe tov. Josef Smrkovsky membru al Prezidiului, iar pe tov. Cestmir Cisar ca secretar al C.C. al P.C. din Cehoslovacia. Plenara C.C. al P.C. din Cehoslovacia și-a întrerupt lucrările pînă luni, cînd urmează să fie discutat Proiectul programului de acțiune al P.C. din Cehoslovacia și unele probleme ale situației politice actuale.

interesată in lărgirea
relațiilor comerciale

Delleci, ministrul comer- 
guvernul algerian, s-a re- 

relațiile comerciale ale ță- 
cu țările socialiste. După

Un loc 
îl ocu- 
Algeria 
printre

vest-europeni 
să sprijine dolarul

PHILADELPHIA 28 (Agerpres). 
— Ministrul de finanțe al S.U.A., 
Henry Fowler, a făcut un nou 
apel către partenerii comerciali 
vest-europeni ai S.U.A. să partici
pe la efortul pentru redresarea ba
lanței de plăți americane și la re
stabilirea încrederii în dolar.

El a declarat că America are 
nevoie de ajutorul principalilor săi 
parteneri comerciali pentru a păs
tra actualul curs al dolarului, iar 
succesul programului preconizat 
depinde de „cooperarea cu alte na
țiuni”. „Cerem partenerilor comer
ciali ai Ș.U.A., și în special țărilor 
din Europa occidentală, ale căror 
surplusuri însemnate din balanțele 
de plăți sînt contraponderea defi
citelor noastre, să accepte o mai 

■ mare parte a poverii ajustării care 
rezultă din programul american”, 
a spus’el. Aceste țări trebuie, după 
părerea lui Fowler,' să devină „mai 
receptive la importurile din Sta
tele Unite”.

PARIS 28 — Corespondentul Agerpres, Georges Dascal. transmite : Conferința de Stockholm, care se deschide astăzi cu participarea miniștrilor de finanțe din țările membre ale Clubului „celor zece”, va trebui' să se pronunțe asupra creării de noi lichidități monetare. După părerea experților francezi, principalul beneficiar al unei eventuale hotărîri în acest sens vor fi S.U.A. deoarece crearea unei noi monezi- hîrtie pe piață va Contribui nu numai la îmbunătățirea balanței de plăți a S.U.A., ci și la diminuarea rolului aurului în schimburile internaționale.în vederea aprigei confruntări care va avea loc la Stockholm, guvernul francez a definit din nou poziția sa. Ea poate fi rezumată astfel : principala problemă nu este de a crea lichidități suplimentare, ci de a asigura reglementarea unui nou sistem monetar international. Europa — spun francezii, nu poate accepta să acopere ea deficitul balanței de plăți a S.U.A. (care se ridică la 35-40 miliarde de dolari), fără a pretinde ca Washingtonul să ia măsuri economice și financiare interne și externe, care să permită însănătoșirea situației sale financiare.Problema care se pune pentru Franța este de a convinge pe cei cinci parteneri ai săi să i se alăture pentru a refuza finanțarea deficitului american dacă S.U.A. nu se angajează să-și modifice politica lor economică internațională.

despre declarațiile prof. Hager
CORESPONDENTA DIN PRAGA DE LA EUGEN IONESCU

La Praga, ca și în alte localități din Cehoslovacia, în rîndurile opiniei publice a trezit o puternică reacție declarațiile făcute de prof. Kurt Hager, la încheierea lucrărilor Congresului de filozofie organizat la Berlin cu prilejul aniversării a 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx. După cum a anunțat agenția A.D.N., prof. Hager, referindu-se la evenimentele din Cehoslovacia, a afirmat. că „în campania lor împotriva Constituției noastre socialiste, centralele propagandei vest-germane se prevalează de evenimentele din R. S. Cehoslovacă. Ele citează, pline de zel, declarațiile ministrului silviculturii, Smrkovsky, redau foarte pe larg atacurile lansate de ziariști și scriitori împotriva rolului conducător al partidului, al Comitetului Central și al aparatului său, împotriva reprezentanților de vază ai guvernului. Ele exprimă adesea simpatia lor față de aceste manifestări și declarații din R. S. Cehoslovacă”. Prof. Hager s-a referit în mod concret la un articol apărut în ziarul „Die Welt”, (aparținînd concernului Springer), în care s-a afirmat că miniștrii și deputății federali urmăresc cu cea mai mare atenție și interes evoluția din R. S. Cehoslovacă. Comentînd acest, articol, Hager consideră că acești oameni politici din R.F.G. „n-au dat loc vreunei îndoieli că urmăresc divizarea țărilor socialiste dinăuntru, despărțirea unora de celelalte și, în special, izolarea R.D.G. Afirmațiile lui Smrkovsky și ale altora le dau speranța că Cehoslovacia va fi atrasă în viitoarea evoluției, în • spiritul presei concernului Springer”.Aceste declarații ale lui Hager au stîrnit protestul a numeroase organizații din Cehoslovacia, al opiniei publice din această țară.La 27 martie, ministrul afacerilor externe al R. S. Cehoslovace, Vaclav David, a primit pe ambasadorul R.D.G. în Cehoslovacia, Peter Florin, și a exprimat dezaprobarea Cehoslovaciei față de declarațiile prof. Hager referitoare la R. S. Cehoslovacă și la un membru al guver- 'nului cehoslovac și a protestat în mod oficial împotriva lor.Potrivit agenției C.T.K., ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al R. S. Cehoslovace în R. D. Germană, Vaclav Kolar, a avut o întrevedere cu E. Honecker, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al P.S.U.G.. și cu O. Winzer, ministrul afacerilor externe al R. D. Germane. In cursul convorbirii, V. Kolar și-a manifestat uimirea și dezacordul cu afirmațiile făcute de K. Hager.într-o declarație dată publicității la 27 martie de Organizația luptătorilor cehoslovaci din rezistență, a partizanilor și foștilor prizonieri din

lagărele de concentrare : se afirmă că aluziile lui Hager „discreditează marea a Partidului Comunist din slovacia, onoarea națiunilor și slovacă și onoarea lui
naziste Kurt cauză Ceho-■ cehă . _________ . JosefSmrkovsky”. „Organizația luptătorilor cehoslovaci din rezistență, a partizanilor și foștilor prizonieri din lagărele de concentrare naziste — se subliniază în declarație — respinge cu hotărîre toate insinuările lui Kurt Hager, membru al Biroului Politic al P.S.U.G., care a lăsat să se înțeleagă că, după părerea sa, recentele evenimente din Cehoslovacia sînt rezultatul eforturilor guvernului lui Kiesinger și Strauss de a provoca o fisură între țările socialiste”. Declarația afirmă că discursuri ca acela al profesorului Hager aduc prejudicii relațiilor dintre țările socialiste și slovacă să curs așa cetățenilor, a Partidului din Cehoslovacia și a tuturor luptătorilor antifasciști. Declarația menționează că afirmații ca cele ale prof. .Hager discreditează actualulproces de renaștere din Cehoslovacia și pe toți cei care participă la el. Data viitoare s-ar putea ca Alexander Dubcek sau o altă oficialitate cehoslovacă să fie atacată intr-un fel asemănător” — conchide declarația.La rîndul lor, muncitorii de la uzina „Wilhelm Pieck” din Praga au adresat o scrisoare ambasadei R.D.G. în care se subliniază : „Ne-a indignat faptul că tovarășul prof. Hager a spus cuvinte cu totul neîntemeiate și incompatibile cu relațiile dintre state suverane și egale în drepturi și cu atît mai mult cu relațiile dintre țările socialiste”.Intr-o scrisoare a lucrătorilor Institutului de marxism-leninism al institutelor de învățămînt superior, transmisă de agenția C.T.K., declarația lui Hager este apreciată „drept un amestec grosolan în treburile interne ale Cehoslovaciei și în evoluția internă a unui partid frățesc, ceea ce contravine în mod flagrant principiilor naționale”.Membrii cehoslovace .... într-o scrisoare adresată C.C. al P.C. din Cehoslovacia, „dezacordul cu cuvintele la care a recurs un reprezentant al unei țări socialiste prietene, considerînd aceasta un amestec inadmisibil în treburile noastre interne”, In scrisoare, membrii Prezidiului „asigură noua conducere a P.C din Cehoslovacia, de sprijinul lor și consideră necesar să se continue dezvoltarea democrației în societatea socialistă cehoslovacă. Ei sînt de părere că viitorul Cehoslovaciei este strîns legat de comunitatea țărilor socialiste, de prietenia și colaborarea tovărășească cu ele”.

cere ca partea ceho- răspundă la acest dis- cum reclamă onoarea Comunist

mișcării comuniste inter-Prezidiului Academiei de științe își exprimă,

Ministrul talar 
ferote al României 
a sosit la Sofia

SOFIA 28. — Corespondentul A- 
gerpres, Gh. leva, transmite: Mi
nistrul căilor ferate al Republicii 
Socialiste România, Florian Dănă- 
lache, a sosit la Sofia unde la in
vitația ministrului transporturilor 
al Republicii Populare Bulgaria va 
face o vizită oficială.

El a fost primit joi de Pencio 
Kubadinski, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. Bul
garia. Au participat Marin Va- 
cikov, ministrul transporturilor al 
R. P. Bulgaria, și C. Ioneșcu-Tira, 
însărcinat cu afaceri ad-interim al 
ambasadei Republicii Socialiste 
România.

Cu acest prilej a avut loc, într-o 
atmosferă prietenească, cordială, o 
convorbire privind unele probleme 
de interes comun.

ALGER 28. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite : Intr-un 
interviu acordat în exclusivitate 
cotidianului „El Moudjahid”, Nou
reddine 
țului în 
ferit la 
rii sale
proclamarea independenței, a ară
tat el, Algeria s-a străduit să-și 
dezvolte la maximum relațiile sale 
comerciale cu străinătatea, 
important în aceste relații, 
pă acordurile încheiate de 
cu mai multe țări socialiste
care și Republica Socialistă Ro
mânia.

. Guvernul algerian, a subliniat 
ministrul, este gata să dezvolte la 
maximum relații comerciale cu an
samblul tuturor acestor țări cu care 
realizăm cifre de afaceri aprecia
bile. In acest domeniu există foarte 
mari posibilități de natură să lăr
gească relațiile pe care Algeria le 
are cu țările socialiste

= s

ALEGERI PARȚIALE
ÎN ANGLIALONDRA 28 (Agerpres). — Joi au avut loc în patru circumscripții din Anglia alegeri pentru desemnarea unor deputați în Camera Comunelor. Rezultatul alegerilor .așteptat cu deosebit interes de observatori, deoarece el va constitui un important indiciu pentru starea de spirit a corpului electoral după noile măsuri de austeritate ale guvernului laburist, va fi cunoscut vineri dimineața.

MOSCOVA 28 (Agerpres). — Iuri 
Gagarin a încetat din viață în 
urma unui tragic accident de a- 
vion în timpul unui zbor de antre
nament. In comunicatul dat publi
cității, C.C. al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. anunță cu a- 
dîncă durere moartea primului 
cosmonaut din lume.

Pentru organizarea funeraliilor a 
fost constituită o comisie guver
namentală.

Iuri Gagarin va fi înmormîntat 
lîngă zidul Kremlinului din Mos
cova.

Agenția TASS anunță că în ac
cidentul de avion, produs la 27 
martie 1968, în care și-a pierdut 
viața Iuri Gagarin, a pierit și co- 
lonel-inginer Vladimir Serioghin, 
comandantul unității de 
respective.

Agenția TASS transmite 
mitetul Central al P.C.U.S. 
siliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
constituit o comisie guvernamen
tală pentru elucidarea circumstan
țelor morții 
colonel Iuri 
lului inginer

Catastrofa 
zburat cosmonautul Iuri Gagarin 
și inginerul colonel Vladimir Se- 
rioghin a avut loc în apropierea 
satului Novoselkovo, raionul Kir- 
jacisk, regiunea Vladimir, a anun
țat Comisia guvernamentală pentru 
elucidarea circumstanțelor morții 
lui Gagarin și Serioghin.

★

Iuri Gagarin s-a născut la 9 mar
tie 1934 într-o familie de țărani 
din Smolensk. în anul 1941 a în
ceput școala elementară, iar după 
terminarea ei a urmat o școală 
profesională, devenind siderurgist. 
Pasionat încă din copilărie de a- 
viație, s-a înscris la școala 
loți din Orenburg (Ural) pe 
terminat-o în 1957.

In anul cînd a fost lansat 
satelit sovietic s-a căsătorit cu o 
asistentă medicală — Valentina. 
Din căsătorie s-au născut două fe
tițe, Elena și Galina. Cînd a deve
nit cosmonaut, Valentina i-a măr
turisit teama pe care i-o inspiră a- 
ceastă meserie primejdioasă, dar a 
adăugat că de fapt ar dori din su
flet ca Iuri să fie primul om care 
să zboare în Cosmos, dorință ce s-a 
realizat, după cum se știe, la 12 a- 
prilie 1961.

După zborul său cosmic Gagarin 
a continuat să învețe, absolvind cu 
succes Academia tehnică de aviație 
„Jukovski”.

Gagarin era conștient de impor
tanța activității pentru cucerirea

aviație

că Co
și Con-

pilotului cosmonaut 
Gagarin și a colone-

Vladimir Serioghin.
avionului în care au

de pi-
care a

primul

Sesiunea Adunării de Stat a R. P. Ungare. In clădirea parla-i Adunării de Stat a figurează problemementului din Budapesta au început joi lucrările sesiunii Republicii Populare Ungare. Pe ordinea de zi a sesiunii curente și interpelări.
100 de ani deO ședință festivă consacrată împlinirii a ________

Ia nașterea Iui Maxim Gorki, a avut loc joi seara la palatul Congreselor din Kremlin. In sală erau prezenți L. I. Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S., și alți conducători de partid și de stat sovietici, reprezen- artistice din U.R.S.S. Au participat, de din numeroase țări, printre, care și dintanti de seamă ai vieții culturale și asemenea, scriitori, filologi și istorici Republica Socialistă România.
Președintele R.S.F. Iugosla

via, Iosip Broz Tito, cu soția, va face o vizită oficială în Japonia între 8 și 15 aprilie, la invitația guvernului japonez, Taniug. anunță agenția
Paul Lucke, ministru de In

terne al R.F.G., a hotărît de-t 
fînitiv să părăsească guver-' 
nul. Cancelarul Kiesinger a acceptat să transmită demisia președintelui republicii.

Președintele Consiliului de 
Stat al R. D. Germane, Wai
ter Ulbricht, a primit delegația e- conomică sovietică condusă de N. A. Tihonov, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. Cu acest prilej, au fost dezbătute probleme ale colaborării economice și tehnico-ști- ințifice dintre cele două țări.

La 27 martie Gagarin a pornit 
intr-un zbor obișnuit de pe aero
portul de lîngă Moscova împreună 
cu instructorul Serioghin, la bor
dul unui avion de antrenament cu 
reacție avînd două locuri. Cata
strofa s-a produs în timp ce avio
nul se înapoia la aeroport, după ce 
misiunea de antrenament în zona 
de zbor fusese îndeplinită.

Cauzele catastrofei sînt studiate 
la fața locului de către Comisie, 
cu participarea unor cunoscuți spe
cialiști în probleme de aviație.

★

Cosmosului: „Omul, spunea el, 
este mînat în Cosmos nu numai 
din curiozitate. Aceste zboruri slu
jesc știința, contribuie la descope
rirea și studierea multor taine ale 
naturii”. Este greu acum să ne 
imaginăm cite răspunsuri la între
bările care îi frămîntă astăzi pe fi
zicieni și medici, pe chimiști și 
biologi, pe metalurgiști și energe- 
ticieni se ascund acolo, în spațiile 
nemărginite ale Cosmosului”.

I se părea de neconceput id<^„. 
de a renunța la cercetările cosmi
ce. „Zborurile în Cosmos sînt mun
ca mea. Ele mi-au captivat sufletul 
și gîndurile și, atît timp cît voi fi 
sănătos și voi fi în plinătatea pu
terilor mele, voi năzui spre Cos
mos”.

★
La Moscova au fost date publi

cității necrologul primului cosmo
naut din lume Iuri Gagarin și ne
crologul colonelului inginer Vladi
mir Serioghin, semnate de Leonid 
Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai 
Podgornîi și de alți conducători ai 
P.C.U.S și guvernului sovietic do 
conducători militari și cosmon^ v

Intre sindicatul muncitori
lor din industria cuprului a 
S.U.A. și „Konnecott Corpo
ration" și „Anaconda Com
pany" a intervenit un acord care pune capăt grevei de 8 luni a celor 20 000 de angajați ai fabricilor aparținînd acestor două companii. A- cordul încheiat prevede majorarea salariilor muncitorilor.

Proteste în Islanda împotriva zborurilor avioanelor ame
ricane. Un grup de deputați în Parlamentul islandez, din partea partidului Uniunea Poporului, și-au exprimat protestul hotărît în legătură cu folo- siiea de către Statele Unite a teritoriului Islander pentru zborurile avioanelor militare. Protestul a fost provocat de catastrofa avionului american „F-102”, care s-a prăbușit recent deasupra teritoriului islandez.

La capătul unei 
electorale, scurtă 
dar dramatică în ce privește 
desfășurarea, belgienii se vor 
prezenta duminică la urne 
pentru a alege 212 deputați, 
106 senatori și 706 consilieri 
provinciali. Chemarea anti
cipată a alegătorilor la urne, 
cu mai bine de un an înainte 
de încheierea legislaturii, se 
datorește, după cum se știe, 
demisiei la 7 februarie a ca
binetului Vanden Boeynants, 
după numai 22 de luni de 
guvernare, ca urmare a reiz- 
bucnirii disputelor lingvistice 
din țară. Deoarece, multiplele 
consultări care au urmat de
misiei cabinetului nu au dus 
la nici o soluție în privința 
formării unui nou guvern, s-a 
hotărît dizolvarea parlamen
tului și organizarea de noi a- 
legeri.

In dorința ca scrutinul — 
și In genere campania electo
rală — să nu fie dominat de 
problema conflictului lingvis
tic, atît regele cit și premie
rul demisionar au recurs la 
formula „modificării constitu
ției’’. O lege adoptată de am
bele camere — Camera de- 
putaților și Senatul — și care 
a atras după sine dizolvarea 
lor automată, conferă viito
rului for legislativ belgian 
dreptul de a modifica mai 
multe articole ale constituției, 
inclusiv unele referitoare la 
comunitățile lingvistice. Des-

campanii 
ca durată BELGIA

la ora alegerilor
fășurarea campaniei electora
le a arăfaf însă că în actuala 
situație din țară este foarte 
greu, dacă nu imposibil, să se 
mai vorbească de un „armis
tițiu” în conflictul lingvistic, 
armistițiu pe care ex-premie- 
rul Boyenants îl ceruse încă 
în momentul formării guver
nului.

Ce preocupă principalele 
partide politice în ajunul con
fruntării electorale ? După 
cum se știe, în fostul parla
ment partidul social-creșfin 
deținea 77 de mandate, par
tidul socialist — 64, iar parti
dul liberal — 48. Lupta pen
tru preponderență în viața 
politică s-a desfășurat de obi
cei între social-creștini și so
cialiști. In prezent însă, în a- 
ceastă înfruntare au apărut u- 
nele elemente noi. Ca urma
re a actualei dispute lingvis
tice, în sînul partidului social- 
creșfin s-a produs o serioasă 
sciziune între aripa flamandă 
majoritară (reprezentată în 
parlament de 51 deputați) și

aripa valonă (18 deputați)’, 
care își vor prezenta candida- 
fii pe liste separate. Această 
sciziune a fost semnalată 
chiar și în regiunea Bruxelles, 
unde insistențele deosebite 
ale fostului prim-ministru de 
a reuni pe reprezentanți ce
lor două aripi pe o listă co
mună au avut un ecou destul 
de limitat.

Nici situația principalilor 
lor adversari, socialiștii, la 
început stabilă, nu a rămas 
pînă la urmă fără urmări. O 
serie de divergențe apărute 
între socialiștii valoni și cei 
flamanzi din capitală au dus 
la hofărîrea acestora de a 
prezenta două liste distincte 
de candidați. Vorbind despre 
această hotărîre, revista „Le 
Figaro Literaire" remarca : 
„Ei nu sînt rivali, se pare, dar 
fiecare propune soluții opuse 
pentru reglementarea proble
mei lingvistice".

Cu totul altfel se prezintă 
în alegeri liberalii, foști par
teneri ai social-creștinilor în

guvernul demisionar. După 22 
de luni de guvernare în coa
liție ei și-au menținut intactă 
unitatea. „P.L.P. — scrie „Le 
Monde" — se prezintă la ac
tualul scrutin ca un partid al 
unității și speră să devină 
principala formație în parla
ment". De remarcat că, cu 
unele mici excepții, reprezen
tanții liberali au plasat, ca și 
în campaniile electorale tre
cute, înaintea preocupărilor 
lingvistice, preocupările eco
nomice, sociale și financiare, 
predominante pentru viitorul 
tării.

In afara celor trei partide 
aminfite, la alegeri vor parti
cipa și alte formații politice : 
partidul nationalist flamand 
(Volskunie cu 
fosful parlament), 
valon (3), frontul francofonic 
din Bruxelles (3) 
Totodată, și-a anunțat parti
ciparea Partidul Comunist din 
Belgia care a deținut în par
lament 5 locuri. Arătînd că o 
importantă hotărîfoare în

12 locuri în 
naționalist

și altele.

viața politică belgiană o are 
mai ales îmbunătățirea situa
ției economice și crearea 
unei structuri de stat care să 
garanteze drepturi egale 
pentru cele două comunități 
naționale — valonii și fla
manzii — reprezentanții parti
dului comunist s-au pronunțat 
în cursul campaniei electorale 
pentru unirea tuturor forțelor 
democratice din țară.

incercînd să obțină unele 
pronosticuri în legătură cu a- 
legerile, trimisul special la 
Bruxelles al ziarului „Le Mon
de” se limita, în urmă cu cî
teva zile, la a reproduce 
declarația unui parlamentar 
belgian : „Sînt 35 de ani de 
cînd sînt deputat de Anvers. 
Stabilitatea corpului electoral 
este atît de mare în Belgia, 
încît eu am prevăzut, întot
deauna, cu o diferență de 
două locuri, rezultatele alege
rilor. De această dată însă mă 
abțin".

Dacă sînt puțini la număr 
comentatorii preocupați de 
rezultatele scrutinului, majori
tatea sînt frămîntați de urmă
rile lui, apreciind că alegerile 
vor clarifica poate o situație 
de moment, dar nu vor facili
ta —■ așa cum scrie „Le Fi
garo" — soluționarea crizei 
propriu-zise.

Radu BOGDAN
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