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Comitetului Executiv

și a Consiliului 
de Miniștri cu privire 
la prevenirea 
și combaterea

în întreaga țară, datorită rezervei iniei de apă acumulată în sol în toamnă și în timpul iernii, precum și precipitațiilor reduse din lunile de primăvară, dezvoltarea culturilor agricole este stînjenită. Seceta, care pune în pericol recolta din a- cest an, are un caracter mai pronunțat în Cîmpia Dunării, Dobro- gea, sudul Olteniei și Moldovei. în aceste condiții, chiar dacă în perioada următoare vor cădea ploi, nu va putea fi înlăturată în întregime lipsa de umiditate ce se resimte în prezent, fără organizarea 
imediată a unor ample acțiuni pe 
planul întregii țări, de folosire a 
tuturor resurselor umane și ma
teriale necesare.Ținînd seama de această situație, Comitetul Executiv al Comitetului Central al Partidului Comunist Român și Consiliul de Miniștri au adoptat o hotărîre care prevede o serie de măsuri a căror aplicare are drept scop să asigure prevenirea și combaterea efectelor dăunătoare ale secetei din acest an. în , e'djrea organizării, coordonării și conducerii acțiunilor de combatere a aecetei pe întreaga țară, s-a constituit un comandament central format din reprezentanți ai organelor de partid și de stat, economice și obștești, cărora le revin sarcini în cadrul acestei acțiuni. Pe plan local. acțiunile de prevenire și combatere a secetei sînt organizate, coordonate și conduse de comandamentele județene, formate din reprezentanți ai organelor și organizațiilor de pârtia și de stat, economice, de masă și obștești, iar în fiecare comună s-a organizat un comandament condus de președintele comitetului executiv al consiliului popular comunal și constituit din conducătorii unităților agricole socialiste, ai organizațiilor de partid, de masă și obștești, specialiști agricoli, cadre didactice. Aceste organe vor asigura înfăptuirea tuturor măsurilor legate de prevenirea și combaterea secetei.Soluția optimă pentru evitarea efectelor negative ale secetei o constituie, precum se știe, asigurarea umidității necesare dezvoltării plantelor, prin irigații și udări. în acest scop, Hotărîrea prevede luarea unor măsuri energice care să asigure utilizarea integrală a su
prafețelor amenajate pentru iriga
ții, extinderea acestora, folosin- 
du-se toate mijloacele posibile, pre
cum și mobilizarea altor resurse 
care pot să asigure udarea pe su
prafețe cît mai întinse a culturilor agricole. în fiecare unitate agricolă, consiliile de conducere, specialiștii trebuie să analizeze modul de funcționare a agregatelor de irigații, să ia măsuri de completare a acestora cu materiale, piese de schimb, să asigure combustibilul și energia electrică necesare pentru ca 
toate instalațiile să funcționeze per
manent, ziua și noaptea. în acest scop, se impune să se asigure în timpul cel mai scurt cadrele necesare de mecanici, electricieni udători, atît din unitățile socialiste, cît și din alte ale economiei.Se prevede totodată ca creșterea suprafeței irigate Consiliul Superior al Agriculturii și U- niunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție să ia măsuri în vederea executării și dării în folosință, încă in semestrul I, a suprafețelor prevăzute a fi amenajate în întreg anul 1968. De asemenea, s-au stabilit măsuri care să dea posibilitatea extinderii irigațiilor pe noi suprafețe, identifieîndu-se și fo- losindu-se îri acest scop toate sursele de apă — pînza freatică, bălțile, lacurile, pîraiele și altele, ame- najîndu-se acumulări de apă, canale provizorii de aducțiune, rigole, executate cu plugul sau manual.

Hotărîrea prevede ca o obligație

imediată a Comitetului Geologic, Comitetului de Stat al Apelor, Ministerului Petrolului și Ministerului Minelor să stabilească zonele de apă subterană care pot fi folosite pentru irigații și să execute forări de puțuri pe terenurile unităților agricole socialiste. Pentru realizarea la timp și integral a măsurilor stabilite privind extinderea suprafețelor irigate și udate, Hotă- rîrea prevede ca o sarcină urgentă pentru Consiliul Superior al A- griculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, Comitetul de Stat al Planificării, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și pentru alte ministere și organe de stat și economice centrale, de a asigura agriculturii utilajele, materialele, piesele de schimb și combustibilul, precum și cadrele necesare funcționării neîntrerupte a sistemelor de irigații.Desigur, măsurile stabilite vor constitui un sprijin eficient pentru oamenii muncii din agricultură în lupta împotriva secetei. Dar, trebuie subliniat că nu este suficient să se aștepte ca totul să vină de la centru sau să cadă ploaia. în aces
te zile este neapărat necesar și 
urgent ca organele locale de partid, 
de stat și agricole să analizeze o- 
perativ problemele de a căror rezol
vare depinde diminuarea efectelor 
secetei și să asigure antrenarea lar
gă a țărănimii, a tuturor lucrăto
rilor din agricultură la efectua
rea lucrărilor necesare. Este în interesul membrilor cooperativelor agricole de producție, al întregului popor să se asigure udarea unor 
suprafețe cît mai mari de teren. Una dintre marile posibilități pentru irigare o reprezintă folosirea mijloacelor simple. Utilizarea cisternelor, butoaielor, găleților pentru udarea legumelor, pomilor, viței de vie poate asigura dezvoltarea normală a acestor plante, realizarea unor recolte bune. Este adevărat că aceasta necesită un volum mare de muncă, dar orice eforturi sînt răsplătite din belșug dacă apa care se scurge fără folos este dusă din albia obișnuită acolo unde este utilă plantelor. Organele și organizațiile de partid, consiliile populare, organizațiile U.T.C., consiliile de con-

agricole sectoarepentru

Congresul al IX-lea al P.C.R., Conferința Națională a partidului si, mai recent, plenara C.C. al P.C.R. din 22—25 aprilie a.c. au stabilit sarcina perfecționării conducerii întregii activități economice și sociale indicînd, totodată, măsuri de însemnătate deosebită pentru ridicarea continuă a nivelului muncii organelor si organizațiilor de partid. între documentele supuse dezbaterii plenarei din aprilie a.c. a Comitetului Central a fost si informarea Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., cu privire la compoziția partidului, la întărirea continuă a rîndurilor ficarea activității de muniștilor.Abordarea acestei tr-o plenară cu o ordine de zi atît de bogată face încă o dată proba preocupării stăruitoare, consecvente a conducerii partidului pentru ridicarea rolului conducător al partidului în toate domeniile, în toate celulele societății noastre.Cu deplin temei plenara a apreciat că nivelul întregii mamei de partid depinde în ultimă instanță de calitatea si intensitatea activității fiecărei organizații de bază, a fiecărui membru al partidului. Organizația de bază — veriga principală a întregii munci de partid — reunește pe toti comuniștii dintr-o unitate, este~ nucleul în jurul căruia gravitează cele mai înaintate si mai active forte care militează pentru înfăptuirea politicii partidului. Atribuțiile si însemnătatea organizațiilor de bază sporesc nemăsurat, capătă valențe superioare în ' condițiile creșterii rolului conducător al partidului în toate domeniile activității materiale si spirituale.Este îmbucurător pentru noi faptul că în importantele centre industriale cum sînt Hunedoara, Valea Jiului, Brad, Călan, în unitățile a- gricole socialiste, în școlile și instituțiile județului nostru, organizațiile de partid și-au cîștigat o nemăsurată autoritate și se bucură de un binemeritat prestigiu. Acestea sînt rezultatul activității lor intense, bogate j în conținut.Ca să dau cît de cît imaginea forței și capacității de acțiune a organizațiilor de partid din județul Hunedoara voi arăta că din totalul populației, membrii de partid reprezintă peste 13 la sută ; în raport cu numărul salariaților în industria carboniferă, de pildă, ponderea membrilor de partid este 33,43 la sută. De altfel, pe ansamblul industriei județului, fiecare al 3-lea muncitor este membru de partid. Aceste cifre sumare, ca și faptul că peste 75 la sută din totalul membrilor de partid din județ își desfășoară activitatea în unitățile producției bunurilor materiale, ne mărturisesc nu numai potențialul de forță și capacitatea de care dispunem pentru a acționa în sectoarele hotărîtoare ale economiei ■județului, dar și marea răspundere care ne revine direct pentru felul cum organizăm, cum folosim a- ceastă energie spre a atinge obiectivele propuse.Considerăm activitatea noastră îndreptată spre întărirea rîndurilor partidului ca unul din factorii esențiali ai creșterii rolului conducător

al organizațiilor de partid. în acest sens, organele și organizațiile noastre de partid au desfășurat și pînă acum o muncă pătrunsă de răspundere, sistematică, organizată. în marea majoritate a organizațiilor de partid, îndeosebi cele de la Combinatul siderurgic Hunedoara, Uzina „Victoria“-Călan, exploatările miniere din Valea Jiului, Brad, Ghelar și Teliuc, întreprinderea de construcții siderurgice Hunedoara, există o conducere nemijlocită, concretă a muncii de primire în partid, avîn- du-se în vedere cerințele actuale și de perspectivă ale dezvoltării economice și social-culturale, necesitatea creșterii rolului organizațiilor de partid din aceste importante unități economice.Desigur, deși rezultatele sînt bune, nu le putem aprecia ca ideale. îmbunătățirea compoziției și structurii

In ziua de 7 mai a.c. a avut loc 
o întîlnire între tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., și tovarășul dr. Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului C.C. al tele C.C. al U.C. U.C.I., președin- din Croația, în

*Trofin, membruTovarășii Virgilal Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., și Ghizela Vass, șef de secție la C.C. al P.C.R., s-au în- tîlnit marți la sediul C.C. al P.C.R. cu delegația Partidului Muncii din Elveția, formată din tovarășii Andre Muret, membru al Comitetului Director și al Secretariatului

Marți dimineață, la sediul Consiliului Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din România, tovarășul Gheorghe Apostol, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Central al U.G.S.R., a primit delegațiile sindicale de peste hotare, care au participat la sărbătorirea zilei de 1 Mai în țara noastră.La întîlnire au fost de față Larisa Munteanu, secretar al Consiliului Central al U.G.S.R., membri ai Comi
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit marți, 7 mai 1968, pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Sue-
diei la București, Baron Cari Rappe, la cererea acestuia.La primire, care s-a desfășurat în- tr-o atmosferă cordială, a participat George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe.
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Omul față 
în fafâ
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As n s

- Ce

cinste coiidi
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S-au împlinit două 
săptămîni de cînd a 
avut loc ultima ple
nară a Comitetului 
Central al Partidului 
Comunist Român. Dez
baterile și hotărîrile a- 
cestei importante ple
nare continuă totuși să 
intereseze în chipul 
cel mai larg întreaga 
noastră opinie publică, 
întregul nostru popor. 
Sîntem cu toții intere
sați ca învățământul 
nostru de toate gradele 
să fie îmbunătățit si ri
dicat la un nivel atît de 
înalt, incit să ne dea 
oameni de șțiință și de 
artă care să așeze po
porul nostru în rîndul 
celor mai înaintate po
poare ale lumii. Sîn
tem interesați cu toții 
ca armata română — 
paznica hotarelor patriei și paznica cuceri
rilor revoluționare ale 
poporului nostru — să 
fie bine pregătită de 
luptă și tot atît de 
bine pregătită și din punct de vedere poli
tic. Opinia publică a

Zaharia 
STANCU

luat cunoștință cu sa
tisfacție de toate lucră
rile plenarei, de aten
ția care a fost acor
dată întăririi rînduri- 
lor partidului, aplicării 
riguroase a principiu
lui muncii și conduce
rii colective, rezolvării 
scrisorilor și sesizări
lor de la cetățeni și, 
mai cu seamă, măsu
rilor pentru apărarea 
legalității socialiste. 
Veghea conducerii de 
partid, ca 
Congresului 
Conferinței 
a Partidului
Român să fie aduse la 
îndeplinire, a rămas 
mereu vie. încrederea 
oamenilor în Partidul 
Comunist Român și în 
conducerea sa a fost 
mereu în creștere. Nu
mărul membrilor de 
partid a depășit cifra

de un milion șapte 
sute de mii. Trebuie 
subliniat cu tărie că 
opinia publică a dat o 
deosebită atenție punc
tului 6 din ordinea de 
zi a plenarei, punct 
care se ocupa de „rea
bilitarea unor activiști 
de partid". Pe mulți 
dintre noi 
dezbaterile 
unei astfel 
me ne-a 
„Reabilitarea unor ac
tiviști de partid"... 
Despre cine putea fi 
vorba ? în trecut s-a spus că, din fericire, 
în România nu există 
nimeni de reabilitat. $i iată că deodată apare 
această problemă pr 
ordinea de zi a plena
rei :
nor activiști de 
tid". La aflarea acestei vești gîndui m-ii 
dus cu ani și ani in urmă și a început să mă chinuie. De cine 
ar putea fi vorba ?

Plenara Comitetului 
Central și-a isprăvit

prevalează în 
dumneavoastră 

cotidiană ? fiutomatis- 
mul sau deliberarea?

- Tranzacții cu sufle
tul copiilor

- Nlicrotraumele psi
hice
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— Factor dinamic al lumii mo
derne.

— Raportul nou dintre „aplica
țiile" științei și „solicitările 
societății".

— Arsenalul fără precedent al 
mijloacelor de investigație

—• în toți porii activității so
ciale.

cadrul căreia au fost abordate probleme de interes comun.La întîlnire, care s-a desfășurat într-o șească. șef de precum dorul București.
•ArP.M.E., deputat în Consiliul național al Elveției, și Iacob Lechleiter, membru al Comitetului Director al P.M.E., care face o vizită în țara noastră.Cu acest prilej au fost discutate, într-o atmosferă caldă, tovărășească, probleme de interes comun pentru cele două partide.

atmosferă caldă, tovără- au participat Vasile Vlad, secție la C.C. al P.C.R., și Iakșa Petrici, ambasa- R. S. F. Iugoslavia la

Sosirea delegația
a P. C. din AustriaMarți după-amiază a sosit In Capitală o delegație a Partidului Comunist din Austria, care, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, face o vizită în țara noastră.Delegația este compusă din tovarășii Erwin Scharf, membru al Biroului Politic, secretar ai C.C. al P.C.A., Josef Nischelwitzer, membru al C.C. al P.C.A., președintele organizației P.C.A. din Landul Carintia, director-șef al

ziarului „Volkswille" din Klagenfurt, și Walter Wachs, membru al C.C. al P.C. din Austria.La sosire, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost întîmpinată de tovarășii PauJ Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Gheorghe Vasilichi, membru al C.C. al P.C.R., Andrei Cervencovici, membru supleant al C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
R

tetului Executiv, activiști, reprezentanți ai presei centrale.Tovarășul Gheorghe Apostol a vorbit invitaților despre cîteva din preocupările actuale ale sindicatelor din România, după care oaspeții au mulțumit pentru posibilitatea ce le-a fost oferită de a sărbători ziua de 1 Mai împreună cu oamenii muncii din România. Ei au transmis mesaje de salut din partea organizațiilor sindicale respective.

Convorbire cu EMANUEL TREU, președintele Comisiei 
economice a O. N. U. pentru Europa

(Agerpres)(Continuare în pag. a IlI-a)

a ArgeșuluiConstelația energetică
Morile de apă au 

pornit spre muzeu, li
nele din ele le-am vă
zut în frumoasa așe
zare a tehnicii popu
lare din Dumbrava 
Sibiului. Atinseseră 
desăvîrșirea, perfec
țiunea. Unele veneau 
din Delta Dunării, al
tele veneau de pe Și
ret, altele veneau de 
pe Jii. Reprezentau ți
nuturi geografice și 
zone de folclor. Vre
mea lor a trecut, iar 
apele și-au schimbat 
caracterul...

Am pornit spre Ar
geș. Rîul dispare, rîul 
apare. In diferite ore 
ale zilei. albia lui ră
sună de vuietul valu
rilor. In diferite ore 
ale zilei albia lui ara
tă ca un drum pără
sit. Vaduri secătuite. 
Rîul curge doar atunci 
cînd omul îi îngăduie 
aceasta. Nici o pică
tură de apă nu-și iro
sește energia. Priveam 
spre munții din zare. 
Mulți mai păstrau ză-

pezile fosforescente. 
Munții Făgărașului 
mi-au fost, pentru pri
ma dată, descriși ca 
niște imense rezervoa
re. Oamenii uzinelor 
electrice le apreciau 
din ochi recolta de 
energie, așa cum ță
ranii apreciază recol
ta lanurilor cu spice 
vălurate în vînt. Mun
ții albi înseamnă ape. 
iar apele din barajul 
de la Vidraru trebuie, 
după aprecierile spe
cialiștilor, să atingă 
cota maximă, adică 
830. Din imensul re
zervor păstrat între 
coamele munților Fă
găraș nu se alimen
tează doar centrala 
subterană de la poa
lele cetății Poenari, ci 
și alte unități mai 
mici, microcentralele 
care au și început să răsară pe cursul Ar
geșului, la Oești și Albești, în aval, și pe 
cursul altor rîuri, în 
amonte, la Cerbureni, la Cumpăna, la Vîlsan.

Reportaj de Traian FILIP

Trecem printre sute 
de case nou apărute o 
dată cu hidrocentrala, 
trecem printre colo
niile părăsite ale foste
lor așezări muncito
rești, pentru a ajunge 
sub tainica priveghere 
a munților, la uzina 
solitară. > Intr-adevăr, 
nimic nu pare mai ne
obișnuit ca edificiul 
exterior al centralei 
subterane. O clădire 
modernă, un turn co
lorat, o fațadă de 
sticlă și beton, un ba
zin si 
dină 
fructe 
rate, 
străbătut de 
ascensorului 
ilustrație la 
copilăriei noastre. Pe 
lespezile lustruite pa
șii devin sfioși, pru-

a-
te 
în 

nu

o mirifică gră- 
cu globuri și 
metalice colo-

Puțul pipantic 
cablurile 
pare o 
basmele

denți și tăcuți. E 
tita liniște, îneît 
trezești vorbind 
șoaptă, pentru a 
auzi ecourile risipite
ca într-o cameră de 
rezonanță.

La 104 metri adîn- 
cime nu mai găsesc 
nici urmă de mașini. 
Locomotive, buldoze
re, autobasculante, 
tractoare. macarale, 
totul a dispărut. In 
inima muntelui, mun
tele nu mai există. Nu 
i se mai văd arterele, 
oasele rupte, șuvoia- 
șele de apă. Ne a- 
flăm într-o sală in
dustrială care sea
mănă mai degrabă cu 
sălile de teatru sau de 
operă. Pereții aurii 
sau acoperiți cu mo
zaic îți dau impresia 
că te afli într-o case-

ti de bijutier. Cele 
patru turbine apar cu 
capetele lor de roboți 
la etajul de sus și aș
teaptă comanda. Toa
tă această formidabili 
uzină, cu barajul înalt 
de aproape două sute 
de metri, cu o mare 
alpină sau un fiord 
întinzîndu-se pe o dis
tantă de douăzeci de 
kilometri, cu peste 11 mii de metri de tune- 
le, de hrube prin ca
re apele gonesc înne
bunite. cu agregatele 
subterane în greutate 
de 242 tone fiecare, aș
teaptă o singură co
mandă pentru a porni 
cu cea mai mare 
promptitudine și ușu
rință. De un mic e- 
chipaj, alcătuit din 
cinci oameni, depind 
și microcentralele din 
aval și, cum se 
pie ora de vîrf, 
puternica uzină 
buie să producă
tru sistemul energetic 
național, asistăm la

apro- 
cînd 
tre- 

pen-

următorul dialog tele
fonic :

— Cît e cota la 
Oești ?

— Cinci sute cinci.
— Aveți ceva neca

zuri ?
— Nu avem.
— Porniți două gru

puri de 80 MW. A- 
valul îl conectați du
pă felul cum creste 
cota în lacul Oești.

Treptat, în 
ruginii clocotul 
devine furibund, 
zgomot de avion 
personic însoțește ro
tirea axului generator 
al turbinei. Cei cinci 
oameni supraveghează 
cîteva zeci de gru
puri de aparate la 
panourile serviciilor 
proprii ale agrega
telor. Șeful de tură la 
partea electrică. Ale
xandru Dumitrescu, 
controlează generato
rii. E un fel de diri-

sferele 
apei 

Un 
su-

(Continuare 
în pag. a VII-a)

tă Geneva s-au desfășurat timp de două săptămîni lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa, în cadrul căreia au fost dezbătute probleme ale cooperării economice și tehnico-științifice între țările europene. Cu acest prilej, l-am în- tîlnit la sediul Palatului Națiunilor pe dl. Emanuel Treu, președintele acestui important for economic, cu care am avut o convorbire. D-sa s-a referit mai întîi la spiritul de cooperare manifestat la actuala sesiune, fapt ce s-a concretizat în adoptarea unor documente menite să ducă la intensificarea relațiilor intereuropene.„Anul trecut, a spus președintele Emanuel Treu, cînd s-au aniversat două decenii de activitate a Comisiei, a fost adoptată o declarație în care sînt schițate condițiile prealabile pentru lărgirea schimburilor economice între statele continentului nostru. Acum ne rămîne să materializăm ideile generoase și în același timp practice din această declarație. De pildă, m-aș referi la problema eliminării obstacolelor existente în calea comerțului in- tereuropean — obstacole administrative, tarifare, de politică comercială etc. Declarația exprima acest deziderat în termeni generali. Anul acesta voința de cooperare s-a concretizat în rezoluții care prevăd măsuri practice ce urmează a fi adoptate atît de către secretarul executiv al comisiei, prin consultare și cooperare permanentă cu guvernele membre, ca și de înseși țările respective. După cum se știe, există numeroase acorduri bilate-

rale rent zînd rale
între țările Europei. Acest cu- s-a impus și se lărgește, tin- spre aranjamente multilate- de cooperare".Care au fost tendințele principale manifestate în cadrul actualei sesiuni ?— ,. O trăsătura fundamentală a constituit-o voința tuturor țărilor membre, fără nici o excepție, de a depista punctele comune, toate punctele care facilitează înțelegerea. Recunoscînd existența unor probleme care frînează încă apropierea, țările membre manifestă în același timp dorința de a lăsa deoparte ceea ce constituie obstacol și a găsi modalitățile de cooperare. Acest climat — care are, incontestabil, incidențe politice — este evident. Am participat la numeroase sesiuni ale Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa și trebuie să spun că, dacă privesc retrospectiv, nu pot să nu constat că niciodată climatul n-a fost atît de favorabil ca acum. Tendința actuală rezidă tocmai în această nouă realitate și justifică speranțele într-o desfășurare fructuoasă a cooperării între toate țările europene, fie ele mari sau mici".— Cum apreciați situația actuală și perspectivele cooperării științifice, tehnologice și industriale pentru accelerarea curentului de schimburi internaționale ?— „La începutul actualei sesiuni s-a constatat că membrii Comisiei trebuie să se consacre mai ales

Horia LIMAN .

(Continuare în pag. a Vil-a)
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In a construcții
BUTUL ESTE

O SOLUȚII MODERNE DATE UITĂRII • PROGRESELE 
DEPĂȘESC GREU STADIUL PLANȘETEI • LIPSESC ECO- 
NOMIȘTII NECESARI ȘANTIERELOR • CALITATEA CE
DEAZĂ TEREN • TOLERANȚELE DE EXECUȚIE - ÎN 
CONTRADICȚIE CU CELE MAI LEJERE NORME INTER

NAȚIONALEPentru oricine vizitează un șantier de construcții devine limpede că, în timp ce gindirea, concepția se străduiește putem soluții frajele sau spațiale etc. — punerea în practică se lovește încă de mari neajunsuri. Să dăm cîteva exemple. Sistemul panourilor mari prefabricate a- sigură o eficiență cu atît mai mare cu cit pe șantier rămîn de efectuat un număr minim de operații, în speță cele de montaj. în realitate, după cum ne asigură multi dintre specialiștii cu care am stat de vorbă, execuția și transportul panourilor mari sînt atît de defectuoase, încît după montarea lor sînt ridicate schelele și începe tencuirea, se fac remedieri la fațade, se consumă un volum de manoperă care reduce simțitor avantajele industrializării. Sistemul frajelor glisante se remarcă mai prin viteza cu care sînt turnate mentele verticale ale structurii, încît pereții unui bloc-turn ridicați în zece zile. Asta nu seamnă însă că blocul este terminat: montarea planșeelor, execuția pereților despărțitori, finisajul și montarea instalațiilor durează tot atît ca la o construcție obișnuită și pînă la urmă, cîștigul de timp realizat prin glisare devine insignifiant.Nicolae Iiepcș, arhitect-șef de sector Ia Institutul „Proiect"- București, ne-a declarat în această privință : „Numeroase sisteme experimentate au fost abandonate : astfel, la glisare s-au preconizat, rînd pe rînd, tencuirea simultană la interior, preturnarea și liftarea planșeelor, prefabricarea pereților interiori, procedee la care azi s-a renunțat. Este pe cale să se renunțe la băile spațiale, considerate de noi neeconomice de la bun început, dar pentru care s-a făcut atîta caz. Această părăsire a unor inițiative se jfafie fără o justificare temeinică, fără o argumentare științifică și ar fi cu neputință să se întîmple .altfel din moment ce execuția nu este riguros urmărită, nu se fac analize comparative în condiții echivalente, nu se înregistrează metodic consumurile de materiale și de manoperă. Șantierul de pe Bd. Armata Poporului a aplicat o serie de noutăt.j. S-a operat vreo analiză a activității sale, s-a tras vreo concluzie ? Eu mă îndoiesc." „Criteriul esențial al progresului tehnic este eficienta economică — arată conf. arh. Gh. Se- bcstycn. Cine urmărește această eficiență pe șantiere? Academia de Studii Economice, care pregătește specialiști pentru toate ramurile economiei naționale nu are o secție în specialitatea construcțiilor, _ sector cuprinzînd a șaptea parte din sala- riații industriali ai țării. în asemenea condiții, în absenta specialiștilor organizarea științifică a producției pe șantierele de construcții îmi pare greu de conceput".Incluzînd-o, în chip de coordonată primordială, progresul tehnic nu se limitează însă la efic'ența economică. Criteriile de calitate joacă și în această privință un rol considerabil și ele dau o înțelegere mai largă însăși noțiunii de eficientă. Este un fapt constatat — și subliniat de multe ori în paginile presei. — că în construcții, calitatea execuției lasă foarte mult de dorit. „Trebuie să recunoaștem — mărturisește ing. Adrian Lupescu — că în privința calității, a soluțiilor de finisaj, avem încă serioase rămîneri în urmă". „Materialele noi, de obicei mai scumpe decît cele pe care le înlocuiesc, nu dau rezultatele scontate — ne spune conf. arh. Cezar Lăzărescu. Nici un sfert din profilele de aluminiu pentru tîmplărie metalică,

să țină pasul cu vremea — și enumera aici un lung șir de moderne : prefabricarea, co- glisante, cele metalice plane

co- ales ele-așa sînt în-

cuprinse în catalogul editat de producător, nu pot fi practic obținute, iar cu placajele ceramice se întîm- plă același lucru. Feroneria, armăturile pentru obiectele sanitare se defectează după cîteva luni de întrebuințare. Geamurile „termopan" se fabrică în dimensiuni ce le fac greu utilizabile, iar transparența nici măcar nu le este garantată de furnizor". Toată lumea cunoaște calitatea necorespunzătoare, ajunsă proverbială a tîmplăriei de ferestre sau a parchetelor. De multe ori, soluțiile moderne sînt numai imitate. „Privind de departe magazinul „Muzica", ai o impresie plăcută ; cînd te apropii, vezi că tîmplăria metalică e realizată prin batere cu ciocanul, iar geamurile mari ale vitrinei sînt strîmbe și deformează imaginea — menționează dr. arh. M. Caffe.Ce se poate constata ? Tolerantele de execuție sînt foarte mari. Pe un front unde industria luptă cu micronii, iar industria construcțiilor din țările avansate — cu milimetrii, la noi bătălia se poartă încă pe teritoriul centimetrilor. Mulți dintre interlocutorii noștri ne-au declarat că greșelile de cîțiva centimetri în turnarea unor stîlpi, de exemplu, sînt curente. Se operează în mod obișnuit cu dalta și barosul, pentru cioplirea unor „burți" grosolane, în timp ce în alte cazuri, la tencuirea unor pereți de beton cu „cocoașe" se risipește material pentru umplerea denivelărilor. In ambele cazuri se pierd timp, material și manoperă. Dar tolerante tot atît de mari apar și în cazul elementelor prefabricate, executate deci în condiții de uzină, unde exigența ar trebui să fie mult superioară. Panourile mari, executate cu o precizie de ordinul milimetrilor, sînt de domeniul visului, la fel ca și ferestrele care să se închidă corect. Dimensiunile plăcuțelor ceramice au variații serioase, iar parchetul trebuie sortat înainte de batere. Proiectantul sau beneficiarul care ar manifesta pretenții mai mari riscă să fie luat în rîs, căci s-a înrădăcinat convingerea că mai bine nu e posibil să se lucreze. Stas-urile au fost de mult date uitării, iar noțiunea de rebut nu există în construcții : bine sau prost executat, totul capătă certificat de calitate, totul primește dreptul de existență. Nimeni nu se gîndește serios la refacerea unor lucrări de proastă calitate, iar drepturile și obligațiile sînt atît de încurcate în- cît nimeni nu răspunde de nimic.Mulți ............ ‘ -că mai rea rare solicită res real pentru progresul tehnic, cel mai adesea el fiind obținut prin efortul proiectanților. Dar nu se poate progresa numai Ia planșetă, dacă pe șantier experimentarea trenează. Și trebuie să spunem că se întîlnesc adesea șantiere care se opun noului, manifestă inerție și rutină. Iată ce ne-a spus, în această privință, conf. arh. Cezar Lăzărescu : „Preturnarea — soluție simplă și eficientă — este evitată din pură inerție și din comoditate".Nivelul execuției determină, în ultimă analiză, nivelul folosinței. Construind mai bine, vom ajunge să locuim mai bine, să muncim în condiții mai bune. Progresul tehnic nu trebuie în nici un caz privit ca un scop în sine, ci ca mijloc, ca metodă de realizare a unor concepții funcționale avansate. După cum arăta unul dintre specialiștii cu care am discutat, niciodată concepțiile noi n-au depins mai mult decît astăzi de caracterul contemporan al realizării.

cititori șantiere deplină generală cazurile sau
Pe ne semnalează domnește cea suficiență, împăca- cu situația. Sînt cînd constructorii manifestă un inte-

Arh. Gh. SĂSĂRMAN

A V

CAPITALUL'
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ROMANIA
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Marx-Engels - SCRIERI 
DIN TINEREȚE

Volumul cuprinde numeroase 
lucrări inedite în limba română, 
inclusiv celebrele „Manuscrise 
economico-filozofice din 1844". 
676 pag. 20,50 lei

P. Lucaciu, V. Piuca, 
M. Neagu : „CAPITA
LUL" LUI KARL MflRX IN 
ROMANIA".

264 pag. 6 lei.
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Desigur, tratamentele balneare au evoluat enorm, de la stadiul empiric inițial. la dezvoltarea unei întregi ramuri a medicinei — balneologia — preocupată, în mod special, de aplicarea științifică a tratamentelor cu factori naturali — ape minerale, diverse aplicații sau băi. Pe baza studiilor și cercetărilor întreprinse de Institutul de balneologie și fizioterapie s-a trecut definitiv la aplicarea științifică a tratamentului cu agenți fizici. S-au inventariat și analizat aproape toate izvoarele și nămolurile din țară, din punct de vedere fizico-chimic, s-au pus în evidentă noi factori naturali terapeutici pe baza cărora se pot dezvolta stațiunile existente sau se pot crea altele noi. Ministerul Sănătății și Institutul de balneologie au editat și un îndreptar pentru trimiterile la cura balneo-climateri- că a celor suferinzi.— In ultimii 20 de ani — ne spunea tovarășul dr. Ste- lian Dumitrescu, secretar științific al Institutului de balneologie — cînd s-a a- cordat o deosebită atenție acestui sector al medicinei curative — stațiunile balneare s-au profilat oarecum pe grupe mari de afecțiuni. In aceeași stațiune pot exista 2—3 profile majore de boli. In unele, cu un anume profil, bolnavii pot beneficia de tratamente complexe hidro-termo-electro- terapeutice. Dar cercetările, analizele și forajele care continuă au scos la iveală noi posibilități, uneori de-a dreptul nebănuite, de utilizare și mai eficientă a climatului și a altor factori naturali pe care stațiunile balneo-climaterice le oferă pentru îngrijirea sănătății. Planul de cercetare al institutului este orientat atît spre studierea proprietăților fizico-chimice ale factorilor naturali — ape cit de ra spre a se obține ții cît mai corecte pentru tratamentul diferitelor afecțiuni. In prezent, cercetările Institutului de oalneo- logie și fizioterapie se desfășoară pe trei șantiere mai importante : la Călimănești se studiază efectul izvoarelor existente, cît și al celor recent descoperite, asupra sechelelor de hepatită epidemică ; la Vatra Dornei se află în curs de cercetare acțiunea mai multor factori — mofete, ape carbo- gazoase, nămol de turbă — în tratarea arteritei obli- terante aterosclerotice ; pe litoral se aprofundează studiul mecanismului de acțiune a curei heiio-marine în rahitism și în sechelele anumitor forme de reumatism la copii și, ceea ce este mai nou, tratamentul in a- ceastă zonă a unoi a- fecțiuni bronho-puimona- re cronice netubercuioase. Precizarea acestor mijloace va duce nu numai la soluționarea unei importante probleme medicale, dar și la lărgirea considerabilă a utilizării litoralului, în scopuri terapeutice, pe o perioadă mai lungă din an.In general, potențialul curativ al stațiunilor ae pe litoral este considerabil mai mare decît ceea ce oferă In momentul ae fața, eforturile specialiștilor fiind îndreptate tocmai spre valorificarea superioară a acestui potențial. Pe lingă stațiunile înșirate pe maiul lacului Techir- ghiol, bine cunoscute pentru băile de nămol, intră în competiție, cu aceleași avantaje, și Mangalia, mult dezvoltată în uitimii ani. Recent, în această stațiune au fost descoperite cantități uriașe de nămol de turbă, foarte indicat în tratamentul reumatismului și al afecțiunilor gineco-

climă, minerale, nămoluri — și a mecanismelor acționare a acesto- asupra organismului, indica

logice. Tot la Mangalia s-au. găsit izvoare de ape sulfuroase, indicate în afecțiunile hepato-biliare. In urma unor cercetări comune, întreprinse de Institutul de balneologie, Institutul de endocrinologie. Institutul de igienă, s-a ajuns la concluzia că și unele maladii ale glandelor endocrine se pot trata cu succes la mare.Asemenea schimbări nu s-au produs însă numai pe litoral. Stațiuni care și-au creat de-a lungul vremii un renume bine stabilit, într-un cadru precis conturat, se afirmă pe plan medical cu noi și interesante caracteristici: Căli- mănești-Căciulata poate deveni și un centru de în-

rere tovarășul Benedek Geza, medic primar, directorul sanatoriului de car- , diologie din localitate. Ele; trebuie folosite cu cea maimare atenție. Altminteri, ; întrucît se știe cît de otră- i vitor este bioxidul de carbon pentru organism, pot fi nocive. In ce privește bolnavii care fac acest tratament sub supraveghere medicală, nu există nici o primejdie. Dar stațiunea noastră are o capacitate i mult prea mică în raport cu solicitările, încît unii ! le fac pe cont propriu. Cred că Ministerul Sănătății, în colaborare cu organele locale, ar trebui să analizeze > posibilitatea lărgirii, pentru început, măcar a bazei de tratament".Am stat de vorbă, și cu directorul adjunct al direcției sanitare a județului Bihor, medic primar Traian Miele. La rîndul său, acesta a subliniat ideea că Institutul de balneologie trebuie să se ocupe cu mai multă stăruință de cercetarea multiplelor efecte ale apelor minerale. Deoarece este evident — lucrul fiind constatat atît de medici cît și de pacienti — că sfera afecțiunilor care beneficiază de ameliorări depășește pe aceea a indicațiilor actuale, tipărite la mari de timp.Fără îndoială, multe observații neri se adresează forurilor centrale — Ministerului Sănătății, Institutului de balneologie etc. Rolul și răspunderea pe care o au organele locale în gospodărirea stațiunilor nu este însă mai puțin important.Schimbările ce se produc în profilul unor stațiuni, ca și ‘ neral impun gătirea dicale și medii, și reîmprospătarea cunoștințelor celor care lucrează acolo de mai mulți ani. In acest scop, e necesar ca Ministerul Sănătății să prevadă măsurile cuvenite pentru organizarea de cursuri speciale în centrele metodologice și în spitale. Iar pentru a se mări gradul de accesibilitate a populației la tratamentele balneare, îndeosebi a acelora care vin pe cont propriu, merită interes propunerea de înființa în stațiuni și liclinici cu plată.Este evident că mai încă multe de făcut, pe plan central cît și pe plan local, pentru valorificarea deplină a potențialului terapeutic al stațiunilor balneare. Dar acest efort merită osteneala, el răsfrîngîndu-se nu numai pe planul eficienței economice. ci mai ales pe cel mult mai larg al refacerii sănătății unui mare număr de oameni ai muncii prin mijloace pe care însăși na- . _ _ tura le pune la dispoziție,sînt însă un fel de săbii .. . -. - . ț Rod..o ȘERBAINI *

și în județul Covasna sînt numeroase localități ale căror nume sînt cunoscute — Malnaș, Vîlcele, Balvanioș, Ozunca, Șugaș și, bineînțeles, Covasna. Unele dintr-acestea sînt furnizoare de ape minerale de masă. Altele sînt indicate ca mijloace de tratament. Dar, deși importanța lor este recunoscută, în cele mai multe din localitățile amintite nu s-a mai procedat de ani de zile la o analiză a acestor ape. Din cîte se știe la Direcția sanitară județeană, Ia Vîlcele s-au făcut unele foraje, dar rezultatul lor nu a fost comunicat cadrelor medicale locale. Tot ce se știe în momentul de față se bazează pe date mai vechi.

PROPRIETĂȚI
INEDITE ALE
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ROMÂNEȘTI
grijire a bolilor alergice; calități asemănătoare li s-au descoperit și apelor da la Băii» Herculane.Și apele termale de la Băile Felix sînt cunoscute de multă vreme. „Izvorul principal — ne povestește tov. Flore» Atanasiu, medicul șef al stațiunii, a fost forat în 1886. La început, aceste ape se foloseau doar in tratarea reumatismului și mai puțin în cura internă. Pe măsură ce oamenii de știință au reușit să i- dentifice noi proprietăți ale apei — efecte antialgice, an- tiinflamatorii etc.— profilul stațiunii a fost completat. Astăzi tratăm, cu bune rezultate. boli neurologice, ginecologice, sechele de poliomielită, scleroza în plăci și, așa cum se știe, toate formele de reumatism. Băile au și o puternică acțiune antispastică și hipotensivă, iar apele termale se folosesc în cura internă a unor boli digestive. In momentul de față ne aflăm în pragul unei dezvoltări mai spectaculoase: au început lucrările la complexul terapeutic și la cele două complexe sanatoriale care, pînă în 1970, vor dubla capacitatea stațiunii. Va crește corespunzător și debitul de apă termală,, 3 izvoare noi fiind gata pregătite pentru a intra în exploatare".„Cu toate acestea — a completat ideea tovarășul Eugen Pop, medic cardiolog din Oradea — stațiunile nu dispun, în general, de condițiile necesare cercetării. Ele sînt profilate pe tratament. Institutul este acela care trebuie să se ocupe de cercetare. Dună părerea . mea. sînt încă probleme importante care-și așteaptă răspunsul: studii cu privire la efectul radioactivității apelor de la Băile Felix în tratamentul etc."

„Ca atare, reanalizare nerale din ne tru tor al Direcției a județului Covasna. Este o cerință impusă de viată, de practică'1.Ceea ce face însă faima Covasnei sînt. în special, mofetele, acele „băi“ de bioxid de carbon în concentrație foarte mare, care sînt totodată radioactive. Ele au un efect pozitiv în tratamentul bolilor cardiovasculare. în hipertensiune. în tulburări ale circulației periferice, reumatism cronic și altele. „Mofetele

spunea Oprea,
se impune o a apelor mi- județul nostru, tovarășul Pe- medic, direc- sanitare

Intervalecele mal si propu

dezvoltarea în ge- a acestui sector concomitent cu pre- unor cadre me-

a se posînt atît

fa-
ce-

Va trăi veșnic vie în memoria po
porului român amintirea fiilor săi care 
au luptat cu nețărmurită abnegație pen
tru cauza dreaptă a celor ce muncesc, 
pentru viitorul luminos al patriei.

Din rindurile comuniștilor căzufi eroic 
împotriva celui mai feroce dușman al 
poporului, fascismul, face parte și Con
stantin David, activist de teamă al Par
tidului Comunist Român, de la a cărui 
naștere «-au împlinii șase decenii.

Născut te. București, Intr-o 
milie da muncitori — tatăl
feriși, mama legătoare de cărți — Con- 
itantin David a cunoscut din fragedă 
copilăria vitregiil» unei vieți pline de 
nevoi și lipsuri. Avea numai 14 ani cînd 
a intrat ucenic la Atelierele C.F.R. „Gri- 
vița". Înzestrat cu aptitudini deosebite 
și a mare dragoste pentru învățătură, 
el a urmat și absolvit cursurile școlii 
industriale C.F.R., obținînd calificarea 
In meseria de «trungar, Iar apoi fi de 
sudor. Viața aspră a oamenilor muncii, 
exploatarea cruntă la care erau «upuși, 
conștiința nedreptății «ociale i-au a- 
prins do timpuriu 1/> suflet, flacăra re
voltei.

Fire energică, dinamică Constantin 
David s-a integrat eurînd In lupta revo
luționară organizată și condusă de par
tidul comunist.
a fost primit In 
tului Comunist, 
nimentelor din
(1929—1933) s-a călit șl r-e maturi
zat tot mai mult. Zi de xi Constantin 
David a fost atunci prezent la leat» «fic
țiunile întreprinse de greviști. La 15 fe
bruarie 1933, cînd luptele muncitorești 
de la Atelierele „Grlvițe* sfitv 
seseră apogeul, vteciștii, intre ua:s 
era si Lcă David, cum i se spur>*e, au 
organizat pe acoperișul secției eexengc- 
rie un grup agitatoric din pesfe 300 op 
tineri. Prin vocile lor, unite eu ale jr«- 
viștilor din ateliere șl cu cele ale ce
tățenilor masați pe străzile din jurul a- 
telierelor, au răsunat înflăcărate «So
mări la luptă.

Ca și elfi militanți eomuniști șl gre
viști, Constantin David a fost arestat șl 
încarcerat I» Jilava, imediat după slnge- 
roasa represiune de la 16 februarie, hw 
apoi condamnat la 6 luni detențiune.

In 1934. Constantin David este primit 
în rîndurile Partidului Comunist Român, 
moment de importanță esențială hi '.e- 

, tivitatea sa revoluționară
In ace» eni, P.L..R. a folosit noi r®- 

riate forme de activitate pentru întărire»

La vlrsta d» 20 da ani 
rtndurila Uniunii Tinarw- 
Apoi, tn tumultul «w 

fimpul crizei economica

continuă a legăturilor sale cu masele în 
vederea barării drumului fascismului. 
Deseori — în cadrul impunătoarelor ac
țiuni organizate pentru realizarea Frontu
lui Popular Antifascist — a răsunat și 
glasul lui Constantin David.

Pe Constantin David, luptătorul ferm 
și hotărît, legat cu trup și suflet de acti
vitatea revoluționară a Partidului Comu
nist, nu l-au înfricoșat niciodată teroa
rea, amenințările. De altfel, pentru 
dîrzenia sa este edificator faptul că, în 
decursul celor 12 ani cit a muncit ca 
activist revoluționar, el a fost arestat 
de 24 de ori. A rămas însă neclintit în 
convingerile sale, idenfificîndu-se prin- 
tr-o luptă aprigă, permanentă cu aspira
țiile cele mai nobile ale poporului.

Au venit insă vremuri deosebit de 
grele. In septembrie 1940, în condițiile 
asaltului dezlănțuit de fasciști împotriva 
libertății și cuceririlor democratice ale 
popoarelor, a fost adusă la putere în 
țara noastră „Garda de fier”, agentura 
directă, coloana a V-a a hiflerismului 
In România. S-a dezlănțuit atunci un 
vai de teroare antidemocratică și an
tipopulară, căruia i-au căzut victime nu
meroși patrioți și luptători antifasciști, 
oameni de seamă ai științei și culturii.

Fărădelegile legionarilor au pus ca
păt și vieții lui Constantin David... Era 
In noaptea de 20—21 ianuarie 1941. 
Atunci, după cum este consemnat In 
rapoartele Siguranței „ Constantin Da
vid, sudor în etate de 33 de ani, a fost 
ridicat cu sila de la domiciliu de un 
grup de 7 legionari cu două automobile 

o motocicletă". După ore întregi ds 
bwstiaie schingiuiri a fost ucis, trupul 

mutilai fiind găsit după aproape o 
luna de rile în pădurea Pantelimon, 
lînșja București. S-a stins astfel flacăra 
srwri 
kk» 
muși

La Împlinirea a 60 de ani de la naș- 
:.»<■«»« acestui neînfricat luptător, idealul 
In ,n«mele căiuia el, ca și numeroși alti 
Militanți și patrioți, și-a jertfit tot ce a 
avut mai «cump, viața, este împlinit. 
Prin lupta victorioasă a clasei muncitoa- 

țărănimii, intelectualității, a întregu
lui popor condu» de partidul comunist, 
ireaguf socialismului flutură biruitor 
iîiajupr»' României.

orie cei mai sfinf omagiu adus eroi-

vieți închinate cu atita dăruire de 
luptei partidului comunist, celor 

Avbile idealuri ale poporului ro-

I. SPALAȚELU

bolilor cardiace.

cu două tăișuri, era de pă-

(Urmare din pag. I)

Continua întărire
a organizațiilor de partid

manifestări înapoiate. N-am încă să dezrădăcinăm menta- rutinieră a unora după carepartidului, întărirea continuă a rândurilor sale este o noțiune dinamică care trebuie apreciată nu numai în funcție de necesitățile și condițiile prezentului, ci și de acelea ale perspectivei. Noi considerăm că recenta plenară a analizat în spiritul unei înalte exigențe problemele privind efectivul, compoziția și structura organizatorică a partidului, avînd în vedere tocmai această cerință de perspectivă.Este o mîndrie a partidului nostru și, totodată, o garanție că politica lui se aplică neabătut, faptul că membrii săi se dovedesc elemente înaintate ale societății noastre, sînt înarmați cu o temeinică pregătire politică și profesională, sînt pătrunși de răspundere și manifestă. în cele mai diferite împrejurări, calități morale deosebite. Adevărat este însă și faptul că, din păcate, mai întîlnim cazuri cînd unii membri de partid fac excepție de la aceste trăsături definitorii ale comunistului, se situează între elementele înapoiate. După părerea mea, aceste stări de lucruri au două cauze. Pe de o parte, exigența încă scăzută în unele organizații față de calitățile morale, politice și profesionale ale celor care solicită primirea în partid, iar. ne de altă parte, slaba preocupare pentru educarea lor politică, ideologică. și partinică.Iată de ce mi se par deosebit de importante măsurile stabilite de plenara Comitetului Central al Part'du- lui Comunist Român din 22—25 aprilie a.c. pentru întărirea continuă a rîndurilor partidului. Analizîndu-ne propria activitate prin prisma acestor documente, ne dăm mai bine seama de neajunsurile existente în munca desfășurată de organele și organizațiile noastre de partid pentru întărirea rîndurilor și îmbunătățirea compoziției partidului, ca și de măsurile ce se impun a fi luate pentru îndreptarea situației.

în județul Hunedoara nu au fost pe deplin rezolvate sarcinile privind întărirea unor organizații de partid din întreprinderile de construcții, din exploatările forestiere, din unitățile comerciale, bancare și financiare, din cooperația meșteșugărească, unde numărul comuniștilor este încă mic. Constatînd această rămînere în urmă, comitetul nostru județean, organele și organizațiile de partid municipale, orășenești si comunale se îngrijesc acum cu mai multă răspundere de îmbunătățirea muncii de primire în partid în sectoarele arătate, precum si în întreprinderile noi sau aflate în curs de construcție. Acordăm, totodată, o atenție mai mare întăririi numerice si calitative a organizațiilor de bază din brigăzile de cîmn, zootehnice și legumicole din cooperativele agricole de producție.Aș dori să relev că, în prezent, primirea în partid, fără a avea un caracter dirijat sau de campanie, trebuie să se desfășoare în funcție de starea concretă din fiecare organizație, să se bazeze pe analiza temeinică a situației forțelor de partid existente în fiecare sector ,în fiecare unitate, la fiecare loc de muncă. Discutarea temeinică a celor care solicită primirea în partid ne cere nouă, tuturor activiștilor de partid, membrilor comitetelor județean, municipale. orășenești și comunale de partid să participăm cu regularitate 
la adunările de primire pentru a

Oil
■ i

nfeO coc-

asigura dezvoltarea răspunderii și exigenței față de calitățile morale, politice și profesionale ale celor care solicită primirea în partid.Potrivit prevederilor din statutul partidului, dreptul de a discuta și hotărî primirea în partid îl' au organizațiile de bază. Pentru a asigura ■ operativitatea primirii în partid ca și calitatea celor nou primiți, apreciez ca fiind foarte bine venite măsurile luate de a se discuta în organizațiile de partid pe secții, sectoare, ateliere și în grupele de partid, pe brigăzi, echipe și agregate, cu asentimentul biroului organizației de bază, cererile celor care solicită primirea în partid, iar părerea exprimată de comuniști — adică de cei care-i cunosc direct, dintr-o activitate comună — cu prilejul acestor ședințe, să fie adusă la cunoștința adunării generale a organizației de bază. Aceste măsuri corespund întru- totul cerințelor impuse de realitățile existente în prezent, cînd cea mai mare parte a organizațiilor de bază, îndeosebi din unitățile economice, au un mare număr de membri.In această ordine de idei trebuie să arăt o situație pentru îndreptarea căreia vom lua măsuri hotărîte, corespunzătoare. Este cu totul nefiresc ca în interiorul organizațiilor noastre de bază să avem doar 202 grupe de partid, organizații de atelier. Este limpede că această situație trebuie îndreptată, creînd grupe de partid

pe echipe, brigăzi și agregate și organizații de partid pe secții, ateliere, sectoare, pentru a ne crea astfel cele mai bune condiții de a îndeplini în mod corespunzător sarcinile trasate de recenta plenară.Deosebit de importantă este munca de educare partinică, spre a se asigura ca fiecare comunist să devină luptător ferm pentru aplicarea în viață a hotărîrilor partidului, să participe activ la întreaga muncă a organizației. Plenara Comitetului Central a subliniat încă o dată necesitatea ca în centrul întregii activități de propagandă și educare să stea explicarea politicii interne și externe a partidului și statului nostru, cunoașterea documentelor Congresului al IX-lea al partidului și ale Conferinței Naționale, a hotărîrilor C.C. al P.C.R., înarmarea comuniștilor cu modul cum trebuie să acționeze pentru îndeplinirea sarcinilor ce Ie revin.Examinîndu-ne exigent, în spirit critic, activitatea trebuie să arătăm că mai avem multe de făcut pentru a asigura ridicarea permanentă a nivelului de cultură generală, a cunoștințelor politice și ideologice ale membrilor de partid, astfel ca ei să-și poată îndeplini în cele mai bune condiții înalta răspundere ce le revine în societate. Munca politică, ideologică nu reușește încă în suficientă măsură să convingă, să determine o opinie combativă față de

unele reușit litatea această activitate ar fi o latură a muncii de partid, de care trebuie să se ocupe doar anumite cadre ; tocmai existenței acestei concepții îi datorăm slaba participare a celor mai bune cadre la activitatea de propagandă.Firește, intensificarea muncii Ideologice, ridicarea ei la un nivel mal înalt, asigurarea unui conținut corespunzător și a unor forme care să excludă șablonul și rutina sînt deplin posibile. Aci trebuie însă să arăt că deși comitetul nostru județean și biroul său — și nu numai noi — am • insistat adeseori asupra acestor aspecte. rezultatele nu sînt cele mal concludente. In consecință, trebuie să căutăm, să găsim și să aplicăm forme mai eficiente ale muncii de propa» gandă și de educare a membrilor de partid. Intre acestea se află, desigur, și respectarea indicațiilor conducerii partidului, ca membrii birourilor comitetelor județene, municipal» și orășenești de partid să particip» nemijlocit la desfășurarea muncii -ie propagandă, să facă lunar cel puțin 1—2 expuneri, să acorde consultații, să organizeze întîlniri cu membri de partid și oameni ai muncii.Sarcinile ce ne stau în față sînt de o amploare șl complexitate fără precedent. In același timp, forța organizațiilor noastre, capacitatea lor de mobilizare sînt astăzi mai mari decît oricînd. Militînd pentru transpunerea în viată a măsurilor stabilite de recenta plenară a Comitetului Central, prin întărirea continuă a partidului, perfecționarea stilului nostru de muncă, antrenarea tuturor comuniștilor la îndeplinirea îndatoririlor politice, profesionale și obștești, nu vom precupeți nici un efort ca sarcinile ce decurg din documentele Congresului al IX-lea, ale Conferinței Naționale a partidului să fie îndeplinite întocmai,
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tribuna experienței înaintate — Dar în ce privește 
reducerea cheltuielilor 
de regie, a celor nepro
ductive, cum a acționat 
colectivul uzinei ? TUTELAREA PAGUBE

a g i n a«e c o n o m i c a
La Uzina mecanică Moroni, profilată pe confecții și reparații de piese pentru schelele petrolifere, an de an s-a realizat planul de producție, s-au obținut economii și beneficii suplimentare, dar— paradoxal — o parte din sortimente s-au menținut nerentabile. Anul trecut, numărul acestora a fost de 84. In acest an, prin eforturile întregului colectiv, valorificîndu-se —, in cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii— importante rezerve interne, s-a reușit caa fie.ce

RENTABILIZAREA

marca majoritate produselor să . rentabilizate. Pe căi s-a obținut acest reviriment ? Iată tema convorbirii pe care am avut-o cu ing. GHEOR- GHE RUJOIU, directorul uzinei.

rezultata!inițiativeișial 
eforturilor stăruitoare
de produse au și fost rentabilizate. ’’’A

— Care sînt direcțiile 
principale în care s-a 
acționat ?acestui se mai reali- cu pierderi doar

— Mai întîi, o succintă precizare — ne-a spus directorul uzinei. La începutul an zau6 produse. Dar și ele au fost rentabilizate, ob- ținîndu-șe. beneficii în valoare de circa 600 000 lei. _Ș-q, ivit însă un alt neajuns. Ministerul Petrolului, de care aparținem, ne-a' repartizat de Ha Uzina mecanică Poiana —>■ Cîmpina 32 produse care sînt nerentabile. Cu acest „act de donație" vom a- vea de furcă în lunile următoare. Nu ne-am descurajat. Pînă acum, o parte’ din cele 32

— S-a acționat, înainte de toate, în direcția reducerii consumului de materiale, reproiectări, de ' nele .piese, trau produselor, de metal se menținea ridicat din cauza adausurilor mari de prelucrare. Iată și un exemplu. t exterioară tului de rul S 00 produs nerentabil. S-a trecut de la executarea ei prin așchiere la cea prin forjare în matrițe. Economia de oțel este

considerabilă, la care se adaugă și economia de manoperă. Prețul de cost al piesei respective s-a diminuat cu circa 25 la . sută față de cel realizat anterior.
prin schimbări tehnologii. La u- care in- în componența consumul

— Cum s-a 
la revizuirea 
de consum în 
selor de serie

procedat 
normelor 

cazul pie- 
mare ?

înainte, a la, caseta rulmen- tracto- ■era un

— La robineții • pentru instalațiile de foraj și extracție, de pildă, care se fabrică la noi într-o mare cantitate, s-au revăzut proiectul de execuție și tehnologia, treeîndu-se de. la forjarea liberă la cea în matrițe închise, prin care consumul de metal s-a redus cu 15 la sută. Modificările constructive ale unor produse ne-au permis, de

asemenea, să diminuăm consumul de materiale și de manoperă, să îmbunătățim aspectul și calitățile funcționale ale reperelor și, în ultimă instanță, să le rentabilizăm. La fabricarea cărucioarelor de scule de 2 tone, pentru schelele petrolifere, se utilizau cu un an, doi în urmă mari cantități de metal ; ele aveau o greutate inutilă și erau greu de manipulat. Prin reproiectare, roțile masive din tablă au fost înlocuite cu roți cu spițe, economisindu-se la fiecare cărucior cîte 100 kg de metal.

rile luate în acest sens 
asupra rentabilizării ?

— Ați amintit, în mai 
multe rînduri, despre 
reducerea timpului de 
lucru și a manoperei la 
realizarea unor produse. 
Ce efecte au avut măsu-

,.Jn zona industrială, a orașului Luduș a început construcția unei moderne fabrici de lapte praf. Ea va colecta și prelucra zilnic peste 100 000 litri de lapte din producția feniielor situate în bazinul mijlociu al Mureșului și Tîrna- velor. Capacitatea fabricii este de 2 000 tone lapte praf și 2000 tone unt pe an.(Agerpres)
LA PIATRA NEAMȚ

turnătorie modernă
de metale neferoase întreprinderea mecanică „Ceahlăul" din Piatra Neamț a fost completată cu o modernă turnătorie de metale neferoase. Aici se produc piese din aluminiu și bronz pentru instalații de irigare prin aspersiune, precum și diferite armături industriale. Ea este compusă din 3 secții specializate — de elaborare a metalului, de preparare a nisipurilor și a miezului — și este înzestrată cu u- tilaje tehnologice construite în țară. Capacitatea noii turnătorii este de 400 tone piese turnate anual.în același corp de clădire funcționează și laboratoare specializate de analize chimice, industriale și de încercări mecanice, unde vor fi efectuate cercetări complexe asupra însușirii chimice a aliajelor, precum și probe de rezistență și duritate etc. De remarcat că noua turnătorie lucrează de la început la parametrii proiectați.(Agerpres)

— S-a închis „robinetul" unor cheltuieli inutile, făcute prin deplasări și telefonice, prin consumul exagerat de e- nergie electrică și combustibil. La începutul a- nului trecut, numărul muncitorilor auxiliari — care lucrau la operațiile de încărcări și descărcări sau deserveau diferitele locuri de muncă — reprezenta, 44 la sută din, total. O proporție exagerată. Ca urmare, o parte din a- ceștia au fost îndrumați către secțiile productive și încadrați în echipe , pentru calificare. astfel că procentul muncitorilor auxiliari a scăzut la 36 la sută. Bineînțeles, prii! măsurile ce ie vom lua în continuare pentru mecanizarea unor lucrări de -manipulare a / materialelor și produse- ■ lor finite, numărul lor va fi din nou redus.In scopul reducerii cheltuielilor neproductive trebuie remarcată și o altă măsură, care o vreme a fost tergiversată din cauza direcției noastre generale. Existau de mult timp în uzină utilaje vechi, cu uzură fizică sau morală avansată, pe care le-am propus direcției noastre generale pentru casare sau ' disponibile.- Dar ani de zile cererea noastră a rămas fără o rezolvare operativă. De abia a- nul acesta am putut obține aprobările, ceea ce va permite să reducem simțitor cheltuielile legate de amortizări.Desigur, nu putem a- firma că au 'fost epuizate toate posibilitățile existente. Comisia de rentabilizare și organizare științifică a producției si a muncii a luat sub observație alte produse, care se realizează încă cu un consum mare de metal. Inginerii si tehnicienii serviciului tehnic sînt preocupați de re- proiectarea unor produse, schimbarea tehnologiei de fabricație, care să înlesnească producerea lor într-un

— In cazul uzinei noastre, aceasta este o rezervă deosebit de importantă. La noi, consumul de forță de muncă este încă mare, datorită dimensiunilor in general mici ale pieselor pe care le fabricăm. Aici s-a acționat cu preponderență. Uzina a fost în parte reu- tilată, s-au adus mașini și utilaje noi, a crescut nivelul de cunoștințe profesionale al muncitorilor. Cu toate acestea, normele de muncă nu reflectau întotdeauna aceste perfecționări. De aceea, anul trecut în special — iar anul acesta acțiunea continuă și mai intens — grupa de normare din uzină a analizat fiecare reper, fiecare produs în parte sub raportul timpului de producție. Din această reieșit faptul că în u- nele faze ale procesului tehnologic normele erau foarte largi, chiar la acele produse care se fabricau în uzină de ani de zile. înseși depășirile de norme lunare atestă o asemenea apreciere. Iată un exemplu, din multe pe care le am la îndemi- nă. La confecționarea bucșei mic al înainte pentru strunjire 97 minute cen- tezimale. Acum, timpul a fost redus la 93 minute. Adăugind la re- timp cît mai „scurt și,.

analiză a

ECONOM
Edificiul înaltei economicități, a eficienței maxime în activitatea productivă. nu se ridică explorînd și per- fecționînd doar anumite laturi ale producției, de obicei rezervele interne cele mai evidente, ușor de depistat. Practica întreprinderilor dovedește că nivelul eficienței economice poate crește continuu și în ritm vioi numai atunci cîrid — concomitent cu valorificarea resurselor și posibilităților „vizibile" — se investighează straturile mai adînci ale activității economico-finan.ciare, toate izvoarele mari și mici, capabile șă genereze o dinamizare a produc- ■ției, a beneficiilor și acumulărilor ; bănești. Judecind lucrurile prin a- ceastă corelație, apare cu totul anacronică situația ce dăinuie încă in

deficiențele semnalate In gospodări- ■■ rea fondurilor materiale și bănești, cerînd, totodată, o intervenție neîntîrziată pentru lichidarea lor. în unele din ele, care reprezintă majoritatea, s-ă trecut hotărît la aplica- ' rea celor mai eficiente măsuri care să pună capăt risipei. Cum se spiine, neajunsurile au fost înăbușite „în fașă". Altele ș-au dovedit a fi refractare la semnalele noastre și a- ceasta și din cauză că cei care le tolerează nu pot fi obligați, piuă în prezent, să dea socoteală și să Suporte consecințele unor decizii ce a- limentează risipa sau slaba eficiență economică.— Răspunderea revine numai întreprinderilor ?—• Ar fi inexact să susțin aceasta.
ancheta economică

a

aproape 2 milioane procuratăprin deturnarea unor fonduri de la investiții la producție, refuzuri făcute de către „Mineralimport" în valoare de 2,9 milioane Iei și materii prime și materiale de prisos de 720 000 Iei. Se mai adaugă deșeuri de vreo 3 milioane lei, rezultate încă din perioada probelor tehnologice, unii stabilizatori chimici — cu mișcare lentă — în valoare de 1 milion lei.Amintind că, pe lîngă alte pierderi, aceste imobilizări au împiedicat realizarea planului de beneficii, să vedem cum au apărut ele. Situația imobilizărilor, după cum ni s-a spus în întreprindere, după cum ne preciza directorul Sucursalei județene Iași a Băncii Naționale, o cunoaște îndeaproape Ministerul Industriei Chimice, forul ei tutelar. De fapt, însuși acest minister este autorul multora dintre imobilizările fondurilor materiale și bănești. Nu mai tîrziu decît în toamna anului 1967, din dispoziția forului tutelar, a fost adusă în întreprindere acea instalație de transportat oxigenul la distanță, fără ca ea să aibă vreo utilitate pînă în prezent și nici în perspectivă. O serie de materii prime și materiale, cum ar fi para- loid, tinuvin, loxiol, s-au achiziționat din import tot Ia indicația Ministerului Industriei Chimice, sub rezerva că vor fi necesare pentru fabricarea plăcilor ondulate transparente. Ulterior s-a constatat însă că acest produs nu se va mai fabrica, așa că materiile prime și materialele aprovizionate au fost depozitate în întreprindere, unde zac în supranorma- tive de aproape doi ani.Cum au reacționat Ministerul Industriei Chimice, direcția generală tutelară la solicitările îndreptățite ale întreprinderii, de a o ajuta să se debaraseze de acest balast al su- pranormativelor, mai ales că responsabilitatea formării lor le aparține nemijlocit ? Prin răspunsuri de acest gen, după cum afirma contabilul șef: „Vedeți-vă de treabă, fiți liniștiți că nu sînteți'Voi cei care stați cel mai . prost".'CUabemenea atitudine explică în 'ftiâăe !'iriăsUră ' situația care s-a creat la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Iași. Știe conducerea Ministerului Industriei Chimice despre astfel de practici ale Direcției generale ganlce ? nevoia atît în stocării, o dată problema refuzului de mărfuri anunțat de „Mineralimport", deoarece ni s-a spus că produsele respective, în valoare de 3 milioane lei, sînt solicitate de alți beneficiari.Ne oprim și la Fabrica de antibiotice Iași, precum și la Direcția generală a industriei medicamentelor din același minister. Și aici, față de supranormativele existente în întreprindere, de mai multă vreme, se simte aceeași pasivitate dăunătoare. Din ianuarie 1967 și pînă în prezent ■ nu s-a înregistrat nici o scădere a volumului lor, ci dimpotrivă o creștere de 300 000 lei. Valoarea supra- normativelor existente la începutul lunii aprilie, de peste 3,2 milioane Iei, se pare că nu îngrijorează conducerea acestei unități și nici pe cea a direcției generale amintite, care tolerează în continuare aprovizionări neraționale, în neconcordanță cu nevoile reale ale producției, cu toate că este vorba de materii prime și materiale procurate din import. Nu se alarmează conducerea acestei întreprinderi nici de volumul mare al dobînzilor penalizatoare, pentru împrumuturi restante, fiindcă știe că sînt garantate de... forul tutelar.— Se întocmesc anual grafice de lichidare a supranormativelor — ne-a rolatat inspectorul bancar, tov. NI- COLAE IONESCU. Numai că ele nu se respectă, întrucît' se neglijează chiar din momentul elaborării lor.Conducerea fabricii a dovedit în anul trecut că este capabilă să redreseze cu rapiditate întreaga activitate de producție propriu-zisă. înviorînd în timp record ritmul, pulsul fabricației care se sclerozase la un moment dat. Un „tratament" eficace se impune să fie administrat prompt, mai ales în sectorul aprovizionării teh- nico-materiale.Apreciam la început succesul uzinei? metalurgice, care în primul trimestru din acest.an a redus proporția' rebuturilor de aproape 3 ori. Surprinzător însă apare faptul că, concomitent, a apărut o altă sursă de • risipă, de data aceasta... deghizată. Este vorba de timpul nelucrat din cauza absențelor nemotivate, învoirilor și întreruperilor accidentale, pierderi care s-au ridicat în primul trimestru din acest an Ia 36 000 om- ore. Un calcul sumar arată că în a- cest timp se putea realiza o producție de 2,5 milioane lei. Că uzina metalurgică se află într-un impas, în ceea ce privește disciplina în producție, o dovedește și coeficientul de utilizare' a fondului de timp maxim disponibil, care se află în scădere în trimestrul I a.c. față de media înregistrată anul trecut.

unele. întreprinderi de a tolera, în ciuda rezultatelor pozitive consemnate în ansamblu, o seric dc deficiențe, de facto, nereguli organizatorice, care diminuează eficiența e- conomică finală și o anihilează chiar. Această, atitudine de tolerare a unor deficiențe este cu atît mai,, dăunătoare cu cît. neregulile lațe la momentul oportun de diferite organe' de control lichidate în cel mai scurt timp posibil, fiind lăsate să se aglomereze, .. ceea ce amplifică pierderile și dimensiunile risipei. Considerațiile a- cestea ne-au fost sugerate în cadrul unei anchete — înfățișăm imediat “ constatările — în mai multe unități industriale din municipiul Iași....De mai mulți ani, la Uzina me-, canică „Nicolina" neritmicitatea în fabricație acționează ca o „boală" cronică....La Uzina metalurgică, în primul trimestru proapC'|‘3 .....'■ perîpăâît' a anului trecut: .-în mute-, lă(ă"tlftfpy însă, din cauza numărului mare de întreruperi accidentale și absențe nemotivate, indicele' de utilizare a fondului de timp maxim disponibil a scăzut la 93 la sută....De la intrarea

Uneori, conducerile de întreprinderi — deși insistă — nu reușesc să rezolve unele dificultăți. De aceea, în astfel de cazuri, se simte nevoia intervenției forurilor tutelare. Or; nu întotdeauna acestea răspund solicitărilor din partea întreprinderilor, care curg necontenit. Mă gîndesc, de pildă, la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice, aparținînd Ministerului Industriei Chimice.Reluînd ideea, directorul întreprinderii de prelucrare a maselor plastice Iași, ing. GHEORGHE PAFTALĂ, ne-a confirmat-o, însă puțin iritat : „A fost pe, aici Reflectorul,- au fost o serie de ziariști. S-au făcut numeroase analize, s-a scris mult. Totuși, lucrurile nu s-au schimbat...".Despre ce „nod gordian" este vor- ' ba ? Permanent, la întreprinderea de prelucrare a maselor plastice Iași imobilizările provocate în principal „ de supranormative și împrumuturiletrimestru rebuturile au scăzut de a- '• restanța.. șe rjdicijL la multe milioapp,;., •i'"'""’!‘i','’,<,țori?jeomparativ cugaedeasiiu A •' -

semnări u sînt

desa

din structura supranorma- o instalație de transportat la distantă în valoare de

de la pinionul tractorului S 80 se consumau turnare și

Vasile MIHAI 
corespondentul

Scîn tei i“

la 95 la sută
ducerea țițnpțilui de, lu- "cru și diminuarea, cheltuielilor de regie, care influențează direct nivelul prețului de cost, se obține o economie de 2,04 lei. De ajuns, pentru ca produsul să fie rentabilizat. In 1967. normele s-au revizuit și așezat pe baze mai realiste la 300 repere, în special nerentabile sau mai puțin rentabile, ceea ce înseamnă o economie de circa 13 000 ore. Anul acesta acțiunea continuă, după cum spuneam, în direcția revizuirii și îmbunătățirii normelor pe baze științifice, pentru a le pune de acord cu schimbările intervenite în dotarea tehnică, cu timpul de lucru strict necesar fabricării produselor.

,, cu.. un consum . mic ( dă ■' metal. Ne-anl •' prppuș..' să îmbunătățim . în " a-' cest an tehnologia de fabricație la circa 100 repere. De asemenea. se va extinde metoda croirii complexe la table si se vor recondiționa o mare parte din piesele care compun unele produse. Cu tenacitate se va acționa și prin intermediul altor măsuri, pentru ca beneficiile pe care le-am prevăzut să fie depășite prin rentabilizarea tuturor produselor și ridicarea gradului de eficientă în cazul celor rentabile.

în funcțiune, întreprinderea de prelucrare a maselor plastice „se zbate", fără succes, pentru lichidarea stocurilor supra- normative....La Fabrica de antibiotice, producția a reintrat în ritm normal, în schimb pe liniă financiară se mențin încă pierderi, serioase..Am prezentat această imagine con-, tradictorie a unor stări, de lucruri concrete directorului Sucursalei județene Iăși a Băncii Naționale, to'v. PETRE MOCANU, rugîndu-1 să explice climatul de tolerare a facto- rilor-frînă în •< sporirea eficienței activității economice :— Inspectorii bancari au atras a- tenția. în repetate rînduri, conducerilor de întreprinderi despre toate

lei.,.î^.amil.. tv^cyt,,de pildă,,,îp ■gVQns- llițigr ipapbiyșarilp.r s-au înregistrat;., cifre mari : 10' milioane lei la 31 martie, 9 milioane lei la 31 decembrie, pentru ca în acest an. la în- ... ceputul lunii aprilie cota imobilizărilor să atingă cifra de 11 milioane lei. O însemnată parte din aceste imobilizări au determinat goluri în mijloacele-circulante proprii, din. care cauză s-a recurs la împrumuturile restante, purtătoare de dobînzi penalizatoare. Astfel, la , sfîrșitul trimestrului I, dobînzile respective se cifrau la sute de mii de lei. împreună cu t.ov. EMIL ZAHARIA, con- . tabilul șef al întreprinderii, am căutat un răspuns -la aceste dificultăți financiare— în 1967 s-au înlăturat supranor- f mative.sau imobilizări în valoare de. milioane de lei, ne-a spus, contabi- - iul șef. Totuși, un progres continuu ' nu se constată. Nu formulez justificări. E mai bine să prezint cîteva e- ■ lemente tivelor : oxigenul

a industriei chimiei or- în orice caz, se simte unei intervenții energice domeniul lichidării supra- cît și pentru a elucida

EFECTELOR SECETEI
(Urmare din pag. I)ducere ale cooperativelor agricole de producție trebuie de aceea să întreprindă o largă acțiune de 
masă la care să fie mobilizate toate 
forțele de Ia sate, întreaga țără
nime, tineri și vîrstnici, elevii, 
pentru udarea culturilor din coope
rativele agricole, de pe loturile 
personale, precum și din zonele 
necooperativizate. important în ne trebuie să-l dea ministerele, alte organe centrale, consiliile populare județene, care să pună la dispoziția unităților agricole socialiste mijloacele de toate categoriile pentru transportarea apei : cisterne auto, autostropitori, camioane și altele. Prin măsurile stabilite trebuie să se asigure irigarea în în
tregime a culturilor legumicole, a 
viilor și pomilor și pe suprafețe 
cît mai mart a cartofilor, sfeclei 
de zahăr, porumbului pentru boa
be, a florii-soarelui, griului și or
zului de toamnă, a plantelor fura
jere.Hotărîrea prevede, totodată, măsuri pentru folosirea rațională a îngrășămintelor chimice, utilizarea intensă a mijloacelor mecanizate și a forței de muncă, în vederea executării la timp, în toate unitățile agricole, a lucrărilor de întreținere a culturilor ,și de combatere a dăunătorilor.în condițiile din acest an, gos
podărirea mai bună a furajelor, 
găsirea și utilizarea unor surse 
suplimentare de hrană pentru ani
male — mai ales de masă verde — constituie o sarcină deosebită a or-

Un această sprijin acțiu-

ganelor locale, a cadrelor de . conducere și. specialiștilor din unități. Pentru a preveni scăderea producției și a greutății animalelor, Hotărirea prevede ca o sarcină importantă pentru Consiliul Superior al 'Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție de a stabili efectivele de animale, în primul rînd de ovine și tineret bovin, care nu pot fi furajate în zonele afectate puternic de secetă și care să fie dirijate în zonele pășunilor submontane și montane, puse la dispoziția unităților agricole pentru pășunat din fondul forestier.In vederea asigurării furajelor pentru perioada de stabulație sînt necesare măsuri pentru strîngerea 
și depozitarea, în condiții optime, 
a tuturor furajelor cultivate, pre
cum și pentru recoltarea la timp 
a fînețelor naturale. De asemenea, Consiliul Superior al Agriculturii și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție au sarcina de a asigura cultivarea cu porumb și alte plante furajere a suprafețelor irigate și a altor terenuri ce se eliberează în timpul verii ; strîngerea paielor, plevei și cocenilor, precum și depozitarea acestora în condiții corespunzătoare ; recoltarea și depozitarea frunzarelor ; recoltarea și însiloza- rea plantelor de apă, a vrejilor de cartofi, coletelor de sfeclă, resturilor din legumicultură, lăstarilor de viță de vie.Hotărîrea prevede, în continuare, modalitățile și mijloacele de finan-

țâre și creditare a acțiunilor de prevenire și combatere a secetei^Consiliul Superior al Agriculturii, Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, ministerele și celelalte organe centrale care au sarcini legate de prevenirea și combaterea efectelor secetei au datoria să asigure ca fiecare dintre sarcinile ce-i revin din cadrul Hotărîrii Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și al Consiliului de Miniștri, cit și acele ale organizațiilor locale subordonate lor, să fie îndeplinite integral.Ținînd seama de însemnătatea deosebită a adestei acțiuni de interes național, Hotărîrea cheamă 
organele și organizațiile de partid 
să mobilizeze întreaga țărănime, 
toți lucrătorii din agricultură, or
ganele de stat și economice, organi
zațiile de masă și obștești pentru 
a contribui cu toate forțele la în
făptuirea măsurilor stabilite. în a- 
cest scop trebuie să se desfășoare 
o susținută muncă politică și or
ganizatorică, imprimîndu-se acțiu
nii de prevenire și combatere a 
efectelor secetei un profund ’ca
racter patriotic, acțiune în care 
sînt interesate masele largi ale ță
rănimii, întregul nostru popor.Există condiții ca prin buna organizare a activității, prin hărnicia țărănimii, a tuturor oamenilor muncii, prin mobilizarea largă a resurselor agriculturii și altor sectoare să se diminueze efectele secetei, să se asigure recolta acestui an în vederea aprovizionării corespunzătoare a populației, satisfacerii 
cerințelor economiei naționale.

La Uzina de sîrmă din Buzău a intrat în exploatare sectorul de trefilat și 
fabricat sîrmă pentru electrozi. De asemenea, se efectuează montajul la 
cele trei linii tehnologice dotate cu instalații și utilaje automate. în foto

grafie: Un aspect al liniei de zihcdt sîrmă

Climatul risipei este incompatibil cu capacitatea de a conduce activitatea economică-financiară a unităților industriale. De aceea, atît forurile superioare, cît și organizațiile de partid trebuie să intervină energic pentru aplicarea neîntîrziată a unor măsuri ferme, menite să activizeze o serie de rezerve, să învioreze întreaga activitate a întreprinderilor în cauză. Așa cum se spunea, sînt necesare măsuri „de adîncime", capabile să pulverizeze crusta indiferenței unor conduceri de întreprinderi fată de angajarea fondurilor materiale și bănești ale statului.(Foto : Agerpres) Viorel SALAGEAN 1
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MODEL
Profesorul, cel care urcă la catedră, este un om ca oricare altul. Un om care a învățat, în ani de muncă stăruitoare, legile generale și tainele unor științe, ca să le prezinte apoi, cu talent și cu însuflețire, unui grup de tineri. Și, știe o lume că, de multe ori, simpatia ori antipatia unor școlari față de unul sau altul dintre obiectele de învățămînt depinde de sentimentele pe care Ie inspiră profesorul. în predarea materiei căreia i s-a dedicat, profesorul trebuie să se apropie cît mai mult de perfecțiune. De toată acea perfecțiune de care sînt capabili oamenii la un moment dat. Altfel nici nu înțeleg de ce urcă la catedră 1Da, întîi și-ntîi, un profesor trebuie „să știe carte”. Apoi, trebuie să știe să prezinte ceea ce știe. Să aibă metodă. Elevii sînt deaur.a impresionați, cuceriți, jiți de profesorul care „știe", iubit însă îi iubesc pe cei care știu să predea ceea ce știu, oricît do greu și de complicat ar fi. Stînd în fața lor cîte 4—6 ore pe zi, a- jutîndu-i să învețe carte și să deprindă a fi oameni, profesorul devine pentru tinerii școlari, vrînd- nevrînd, un adevărat model. întruchipează, într-un fel, știința, o- biectul respectiv. O vreme elevii îi copiază pînă și gesturile și timbrul glasului. în intimitatea lor se visează inteligenți, culți, corecți, cinstiți ca profesorii lor.însumi nu pot gîndi legile gramaticii și ale compoziției literare fără profesorul de limba română Gheorghe Mihăilescu, din cursul inferior al liceului. Vorbea cu o corectitudine cuceritoare, cu o tonalitate caldă, umană. De la el am înțeles, întîia oară, ce înseamnă a vorbi și a scrie corect, frumos. El ne-a dezvăluit întîia oară comorile graiului românesc. Și azi, cînd urc în parcul Cozla din Neamț, mă opresc în fața pe care-1 vedeam adesea nindu-se după amiaza, și-i un gînd de pioasă recunoștință. Era un om de o mare modestie, de o impresionantă sobrietate și corectitudine în tot ce făcea. La Mihăilescu învățam de drag, de plăcere și de rușine. Se crease, în clase și în liceu, un fel de zid de respect și de dragoste. în jurul lui.Aș putea teoretiza despre' disciplina care trebuie să caracterizeze munca noastră dăscălească. Intrarea și ieșirea la timp la și din ore. Ordinea în clasă, ținuta îngrijită, gesturile măsurate, echilibrate, în ritm și în sens expresiv cu vorba. Dar mi-am adus aminte de un coleg, profesor de limba română, în ale cărui clase am intrat. Se deda așa de mult lecțiilor, că le trăia ca pe niște sublime revelații proprii. Expunea așa de curgător și de nuanțat, recita cu atîta distincție și artă, îneît cucerea elevii, îi răpea pur și simplu și-i purta prin sfere înalte de știință și simțire. Și își cunoștea așa de bine elevii, îneît, la examinare, părea un virtuos pianist care știa, cu precizie, valoarea fiecărei clape.Și cum mintea îmi umblă după exemple concrete, îmi amintesc și chipul unui coleg învățător, întîlnit prin 1937. în fața mea, a luat de urechi o fetiță desculță, cu picioarele pline de colb : „De ce nu te-ai spălat pe picioare ?". Ochii școlăriței s-au umplut de lacrimi și-au coborît în jos : avea dreptate învățătorul — fetița nu-și spălase picioarele. Dar nu pot uita nici azi zîmbetul de tristă dojană care a înflorit pe buzele ei, cînd privirile-i spăsite au întîlnit încălțămintea dascălului : niște scroabe de bocanci, descheiați și plini de balegă, așa cum ieșise din grajdul vitelor, unde făcuse curățenie înainte de a intra în clasă.Aș putea teoretiza despre concordanța dintre vorbă și faptă ca o supra-sarcină a profesorului. Dar iarăși mi-am adus aminte de un coleg, profesor de geografie, altminteri bun profesor, cu bună pregătire în specialitate, dar mult prea dat în darul beției. Niciodată n-a putut fi un bun diriginte. Niciodată n-a îndrăznit să înfrunte vreo insolență juvenilă și să pună la punct vreo indisciplină din clasă. „Știți, n-am autoritate morală', care-1pe pe Nu ce

tot- vrâ- Do

Piatra băncii odih- închin

ne replica nouă, colegilor, povățuiam să fie mai stăpîn sine și mai energic cu cei care-i instruiește și-i educă, ne-a ascultat. A băut. Din ce înmai mult. în tîrg, a căpătat o faimă oribilă. Și dacă o faimă ca asta o capătă un avocat ori un medic, riscă să-și piardă clientela. Dar cînd un profesor e recunoscut vicios, intră într-un fel de moarte civilă, din care nu-1 mai salvează nimeni și nimic.Dar mai este un aspect al problemei cu privire la datoria morală a profesorului de a fi model. Sînt vreo zece ani și mai bine de cînd, prezentînd la o editură un roman din viața învățătorilor, niște referenți, pe care-i suspectam de a nu fi avut niciodată parte de un învățător, se mirau cum, în 400 de pagini, nici un școlar nu-și bătea joc de dascălul său : nu-i prindea pioneze, nu arunca în el cu cocoloși de hîrtie, nu-i da cu tifla și nici nu scotea limba. Literalmente.

a Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu“ (la Ateneu — ora 20) : Con
cert simfonic susținut de orches
tra Filarmonicii de Stat din Tg. 
Mureș. Dirijor : Remus Georges
cu ; (la sala mică a Palatului
— ora 20) : Concert simfonic dat 
de orchestra de cameră a medi
cilor. Dirijor : Dr. Ermil Nichifor.
0 Opera română : Lohengrin
— 19.
0 Teatrul de stat de operetă : 
My fair lady — 19,30 (premieră).
n Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Ileide.'ber- 
gul de altădată — 19,30, (sala Stu
dio) : Părinții teribili — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Nlcnic
— 20.
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Și-mi vorbeau cu dispreț: cut din dăscălașii ăștia ai dumi- tale niște semizei...’' Nu-i adevărat. Eroii mei, „dăscălașii", aveau multe păcate omenești. Nu îngro- șasem însă acele păcate care le-ar fi lezat, le-ar fi compromis profesiunea, chemarea de educatori. Personal, sînt foarte trist că în literatura noastră cu tematică școlară, ca să zic așa, e mai puternic, mai de neuitat „Domnul Vu- cea' — și poate și mai des folosit în lectură — decît „Domnul Trandafir' al lui Sadoveanu. E și vina scriitorilor că n-au îmbrățișat, mai cu căldură, mai cu deplină înțelegere, munca și profesiunea profesorilor. Ar fi găsit, fără moralism rigid și fără falsă moralizare, ceva mai multe portrete de dascăli pilduitori. Că au fost și sînt. Și vor fi, din belșug.Supra-sarcina profesorului de a fi model e în funcție de multe. De pregătire, de vocație și talent pedagogic. De grija cu care un pro-

fesor muncește pentru meseria lui. Oare un actor care nu-și mai repetă rolul nu se transformă într-un cabotin ? Un inginer care nu-i la curent cu ultimele descoperiri în specialitate nu rămîne un simplu purtător de titlu ? Socotesc, însă, că mai mult decît aceștia, profesorul trebuie să fie la curent cu tot ce-i nou, interesant în profesiunea sa. Ca să-și poată face cu a- devărat meseria, are însă nevoie și de sprijinul, de înțelegerea ganelor administrative.în sute și mii de școli, cadrele didactice se bucură de tot sprijinul să-și poată îndeplini sarcina sau supra-sarcina da a fi model în societate. în sute și mii de școli, organele administrative și comitetele de părinți își dau tot concursul pentru a ridica prestigiul profesorilor, convinși că așa ridică prestigiul școlii, ridică prestigiul culturii, ridică prestigiul societății în- săși. Pentru că există aici o interdependență dialectică : profesorii au parte de societatea la șlefuirea căreia contribuie, dar și societatea are parte de cadrele didactice pe care și cum le merită, le solicită, le ocrotește și le ajută să-și îndeplinească misiunea.
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din 
lui 

str.
Oz

Uniunii 
Magls-

— 20,
76 A) :

esti-adă „Ion Vasi-
și Eva la î-.l-t-

„Lucia Sturdza Bu
din Bd. Schitu Mă- 
1) : Macbeth 
Al. Sahia nr.

____________________  „ .. Tă-
(sala Savoy) : Ca la Tăna-

0 Teatrul 
landra" (sala 
gureanu nr. 
(sala din str. 
Kean — 20.
a Teatrul „C. I. Nottara" „ma 
Magheru) : Acest animal ciudat
— 19,30, (sala Studio) : Cînd luna 
e albastră — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Năz
drăvăniile Iui Păcală — 16.
o Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 17, (sala din 
Academiei) : Vrăjitorul din
— 17.
0 Teatrul satlric-muzlcal „CL 
nașe" 
se — 19,30.
a Teatrul de 
lescu" : Adam
— 20.
0 Ansamblul 
Generale a Sindicatelor : 
trala tinereții — 20.
0 Circul de stat : Fantezii de 
primăvară — 20.

revistă

C.C. al P.C.R. din aprilie 1968) — 10: 12,15; 14,30; 
19; 21,15, VICTORIA (completare Digul) — 8,30; 
13; 15,30; 18; 20,30, MODERN (completare Pe ur- 
unui film dispărut) — 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19; 
ARENELE LIBERTĂȚII — 19,45.

Curs de limba franceză. (Lecțiile 1 șl 
reluare). 11,00 — Curs de limba rusă. (Lecțiile 1 și 2 
reluare). 12,00 — TV. pentru specialiști (reluarea emi
siunii din 7 mal). 12,30 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 15,30 — Fotbal : Rapid — Petrolul ; Dinamo 
București — Bologna. (Transmisiune de Ia Stadionul 
„23 August"). 19,00 — Tineret, "
19.30 — Telejurnalul de seară, 
tcorologic. — Publicitate. 20,00
— emisiune coregrafică. 20,20 
Partidului. 20,30 — Transfocator. 21,00 —
— program de muzică ușoară. 21,15 —
21.30 — T-l—_____ ' "■
ducție a studioului 
de noapte.

tinerețe : „Club XX". 
19.50 — Buletinul me- 
— „Grație și poezie" 

— Album de poezie : 
„In țara mea" 
Avanpremieră. 

Telecinemateca „Valurile Dunării" — pro- 
,București". 23,10 — Telejurnalul

0 Răzbunarea haiducilor : PATRTA (completare Ple
nara ’
16,45;
10,45; 
mele
21.30, ______
0 Balul de sîmbătă seara : LUCEAFĂRUL (completare 
Mica panteră sl prietenul ei) — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 20,45, GRĂDINA DOINA — 19,45.
0 Obsesia : REPUBLICA (completare Pe urmele unul 
film dispărut) — 9; 11,30; 14; 16,15; 18.45; 21,15, CAPI
TOL (completare Mica panteră și prietenul el) — 8,45; 
11; 13,30; 16; 18,30; 21, STADIONUL DINAMO — 19,45. 
0 Ea va rîde : FESTIVAL (completare Vizita conducă
torilor de partid și de stat în județele Constanța șl 
Tulcea) — 8,45; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21: la grădină —
19.30, FEROVIAR — 10; 12,15; 14.30; 16,43; 19; 21,15, 
EXCELSIOR — 9; 11,15; 13,30; 15,45; 18; 20,15 (la ulti
mele două completarea Mica panteră și prietenul ei). 
0 El Dorado : EXPOZIȚIE — 19,30, GLORIA — 9; 
11,30; 14; 16,15; 18,30; 20,45, TOMIS — 8,30—16 în con
tinuare ; 18,30; 21; la grădină — 19,20.
0 Sfîrșltul agentului W 4 C : BUCUREȘTI — 9; 11.15; 
13,30; 16,30; 18,45; 21.
0 Gloconda fără surîs : CENTRAL — 9; 11,15; 13,30; 
16; 18,30; 20,45, GRĂDINA CAPITOL — 19,30.
0 Colina : CINEMATECA — 10; 12,30.

Sînt șl eu numai o femele : MIORIȚA (completare 
ntre două bombardamente) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 

18,15; 20,30.
0 Blestemul rubinului negru : LUMINA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45, COTROCENI (completare Orizont 
științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20.30.
o Program pentru copii : DOINA — 9; 10.
0 Sfîntul la pîndă ; DOINA — 11,30; 13,45; 16; 18.30; 
20,45, BUZEȘTI (completare Orașul) — 15,30; 18; 20,30; 
la grădină — 19,30.
0 Program de filme documentare : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
0 Praștia de aur : UNION (completare Intre două 
bombardamente) — 15,30; 18; 20,30, POPULAR (comple
tare Flori pentru litoral) — 15,30; 18; 20,30.
0 Topkapl : GIULEȘTI (completare Pilule II) — 15.30; 
18; 20,30, BUCEGI — 9; 11,30; 15,30; 18; 20,30; la grădină 
— 19,45.

cinema

0 Cu toată viteza, înainte ! : ÎNFRĂȚIREA INTRE 
POPOARE (completare Flori și insecte) — 15,30; 18; 
20,15.

?i Un bărbat și o femeie : DACIA (completare Cîntece 
n lemn) — 9—15,45 în continuare ; 18,15; 20,30.

0 Capcana : CRÎNGAgl (completare Cu dansatorii 
maghiari în Grecia) — 15,30; 18; 20.30.
0 Eddie Chapman, agent secret : GRIVIȚA — 9; 11,45; 
14,30; 17,30; 20,30, FLAMURA — 9; 11,30; 13,45; 16;
18,30; 20,45.
0 Am întîlnit țigani fericiți : UNIREA (completare 
Ultimele scrisori) — 15.30; 18; la grădină
0 Pentru cîțlva dolari
17,45; 20,30, AURORA — 
la grădină — 19,30.
0 jocuri neschimbate :
misterioasă) — 15,30; 18; ____
0 Eu, eu, eu... șl ceilalți : ARTA — 9,15: 11.30; 13,30; 
15,45; 18,15; 20,30; la grădină — 19,30.
o Răpirea fecioarelor : MUNCA (completare Cînd 
frumosul e util) — 14; 16; 18,15; 20,30.
0 Eroii de la Telemark : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30; 
la grădină — 19,45.
0 Leul african : COSMOS (completare Năică pleacă 
la București) — 14,30; 16,30; 18,30; 20.30.
0 Bella : VIITORUL — 15.30; 18; 20,30.
0 Zile de vară : MELODIA (completare Vizita con
ducătorilor de partid și de stat în județele Constanța 
șl Tulcea) — 9; 11,15; 13,30; 16; 18.15; 20,45.
o Căutați idolul : VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 
18,45.
0 Trei grăsuni : VOLGA (completare Reportaj prin 
Țara Bîrsei) — 20,45.

Î, Viața în doi : FLOREASCA (completare Mica pan- 
eră și prietenul ei) — 9; 11.15; 13,30; 16; 18,15; 20,30. 

e Tom și Jerry : RAHOVA (completare Acțiunea din 
insula păsărelelor) — 15,30; 18; la grădină — 20,15. 
0 O lume nebună, nebună, nebună ; PROGRESUL — 
15,30; 19; GRĂDINA PROGRESUL PARC — 20.
0 Hocus-Pocus : LIRA (completare Gustav știe mal 
bine) — 15,30; 18; 20,30.
0 Noaptea nunții în ploaie : DRUMUL SĂRII (com
pletare In Egiptul nou) — 15; 17,30; 20.

8 Doctorul Auraădoare : FERENTARI (completare 
rlzont științific nr. 2/1968) — 15,30; 18; 20,30.

o Noul locatar : PACEA (completare Lupta internă 
a speciilor) — 15,45; 18; 20,15.
0 Gentlemanul din Cocody : GRADINA LIRA 
0 Fragii sălbatici : PARCUL HERĂSTRĂU - 
0 O fată fericită : GRADINA VITAN — 20.

____ 20.15. 
în plus : FLACĂRA — 15; 
8,30; 11,30: 14,30; 17,30; 20,30;

VITAN (completare Corabia 
20,30.

- 20.
19,30.

a-'c'.

Cimpoieri de la Casa de cultură din Babadag, județul 
Tulcea Foto : Gh. Vințilă

Este de domeniul evidentei faptul că literatura socialistă, prin creștere firească, dezvoltare organică, s-a amplificat șl — estetic vorbind — diversificat ; luînd în considerare înlăturarea unor prejudecăți dăunătoare, a u- nor îngustimi și e- rori estetice străine gîn- dirii marxiste, se poate vorbi azi de o fericită efervescență creatoare manifestată .în ultimii ani în poezie, nuvelă și schiță, în critică și, recent, în roman. Desigur, această abundentă varietate ridică în fața criticului probleme noi, mai complicate decît în trecut și nu lipsesc minți leneșe care să ofteze după sărăcia schemelor apriorice ; numai că evoluția este ireversibilă... în fața modalităților estetice diverse unii critici își manifestă deschis simpatia pentru o modalitate și idio- sincrazie fată de altele, alți critici admit necesitatea polivalenței și încearcă să aprecieze valoarea operei în cadrul propriului ei ideal estetic ; ambele poziții sînt posibile, dar fiecare se justifică numai pe baza unei argumentări temeinice și principiale.Se schițează însă, în critica la obiect, două primejdii aparent opuse. Una ar fi intoleranta subiectivă : anumit! critici nu admit decît cărțile de critică făcute așa cum le-ar fabrica ei, resping, practic, ori- altă modalitate de- a lor, adică, în fapt, se recunosc — din- cei vii — decît pe el înșiși, eventual mai sînt tolerați doi-trei „aliați", mereu alții. Or. dacă e firesc ca fiecare să-si' argumenteze modul său de a scrie critică, ni se pare ciudat a te crede singurul, unicul. Cînd se ocupă de literatură, intolerantul arată cum ar fi scris el cartea, în loc să analizeze cartea respectivă, raportată la obiectivele pe care și le-a propus autorul, iar nu criticul. Intolerantul folosește un ton de superioritate definitivă. de multe ori cu totul deplasat. Criticul nu trebuie să aibă complexe de inferioritate, dar nici nu e cazul să aibă complexe de superioritate Ca să dojenească disprețuitor un scriitor, criticul trebuie să fi depășit, el însuși, faza veleităților și a gamelor.Intoleranța se manifestă uneori chiar între scriitori sub forma unor pamflete; dacă s-ar apăra teoretic modalități diverse, schimbul de opinii dintre scriitori ar contribui la înviorarea vieții lite-

Paul 
GEORGESCU

u-rare, la soluționarea nor probleme încă deschise ; dar ca formă a intoleranței pamfletul de cuvinte e penibil. Propun ca revistele să-i învețe pe creatori să-și trimită asemenea producte prin poștă, direct, „victimei" : de ce sîntem obligați noi, ceilalți, să le citim în presa literară ? Eu cred că revistele nu trebuie să încurajeze exhibiționismul nici la critici, nici la scriitori. Cu aceasta am și ajuns la primejdia intolerantei subiective, neprincipiale : absența oricărui principiu, proteis- mul ideologic. Există articole în care criticul
puncte 
de vedere

admite orice idee fiindcă ea aparține ...scriitorului. Desigur, criticul trebuie să înțeleagă telul operei, modalitatea artistică aleasă și, în general, să priceapă intențiile scriitorului. Fără o anume comunicare a- fectivă cu universul artistic al autorului e greu unui critic să comunice cititorului mesajul cărții.Dar, spuneam, există și o abandonare totală a criticului în fata cărților minore, renunțarea la dreptul și Ia necesitatea de a te delimita de concepții vinovate în fata istoriei. A- numiț.i scriitori minori, judecați' sever, de Eugen Loviriescu și G;\ Căline'scu.'lă' timpul lor,' sînt uneori prezentați drept titani ai literelor române. Dacă Eugen Lovinescu sau G. Că- linescu au subliniat aspectul partial sau total retrograd al unor scrieri, criticul de care vorbeam va îmbiătișa pasionat totul cu o ciudată sînt lui", cînd i tintă.erau atunci părerile u- nor autori, dar criticul de azi, criticul marxist, nu are nici o părere ? Desigur, toți criticii au păreri dar unii, uneori, se ascund în spatele autorului. Or, a renunța la dreptul de a avea o părere literară, o rezervă fată de anume idei înseamnă a renunța la actul critic.

orbire: „Asteapărerile autoru- va zice, ridi- din umeri a neou-Desigur, acelea

care constă în comprehensiune artistică, dar și în dreptul de a te delimita, de a-ți spune, cînd e cazul, o altă părere.Orice retrospectivă e selectivă, raportul tra- diție-inovație înțeles numai iar nu redus unul dintre Continuăm înnoind, înnoim continuînd fără goluri istorice de decenii, dar și fără conștiincioasă, articole despre scriitori (chiar scriitori) din trecut mi s-au părut o totală abdicare de la intransigența marxistă, o abdicare ciudată de la orice spirit critic. Iată de ce am citit cu o reală satisfacție îndemnul pe care ni-1 adresează secretarul general al partidului, tovarășul Nico- lae Ceaușescu, la încheierea dezbaterilor privind dezvoltarea învă- tămîntului, în cadrul plenarei C.C. al P.C.R. Tovarășul NicolaeCeaușescu spune, între altele : „Desigur, noi acordăm o mare a- tenție tradițiilor progresiste minunate pe • care le-a acumulat de-a lungul istoriei sale poporul român. Dar, preo- cupîndu-ne de cultivarea respectului și dragostei pentru aceste tradiții, valorificîndu-le, preluînd de la ele tot ceea ce este bun și servește mersului nostru înainte, nu trebuie să uităm nici un moment că în trecut au existat în tara noastră — și nici nu puteau să nu existe — și Concepții retrograde, reacționare, care au servit claselor asupritoare. Față de toate acestea trebuie să luăm poziție hotărîtă".De altfel, întreaga cu- vîntare trebuie studiată cu atentie. Noi nu pu- r, țem fi de acord nicLy.u - negarea totală a literaturii epocii socialiste, cum nu putem prelua totul, în bloc, din ceea ce s-a scris înainte de 1944 — pînă si ideile retrograde, șovine și reacționare ale unor scriitori, de altfel, de mică însemnătate. uneori chiar nulă. Critica intolerantă. subiectivă și violentă e contraindicată, dar și totala pasivitate critică, lipsa de ■ busolă ideologică, preluarea în bloc, trebuie respinse. Avem nevoie de o critică marxistă fermă, constructivă, o- biectivă, intransigentă, dar nu intolerantă, veninoasă și destructivă. Criticul e prietenul scriitorului și al literaturii, de aceea sfatul său este constructiv.

poate fi dialectic, doar la termeni.
copiere Cîteva anume pseudo-

Ntrecut prin mai expoziții plastice, în ultima vreme, de dorința de a acest
multe deschise mînat vedea ce e nou în domeniu al artei, poate cel mai traversat și mai bîntuit de căutări și experimente. E adevărat că uneori mai nutream și o năzuință intimă : aceea de a culege și alte expresii de la vizitatori, în a- fara tăcerilor îngîndurate, de cele mai multe ori mimate, în afara ridicărilor din sprîn- cene cu care acompaniau un cuvînt nerostit, dar probabil gîndit, cuvîntul cel mai uzitat prin expozițiile noastre : „interesant..." Un cuvînt care nu obligă la nimic și căruia i se pot prelungi, după climat sau moment, cele două direcții potențiale : negativă sau pozitivă. Mă preocupau, aproape în aceeași măsură, și tablourile și vizitatorii. Poate din pricina unei sfinte îndărătnicii de care n-am reușit să scap, și nici nu m-am străduit să scap. Cred în relația sinceră, directă și deschisă dintre opera de artă și cel căruia îi este destinată. Bineînțeles, exceptînd cazurile cînd în mod declarat și deliberat artistul sau numitul artist lucrează numai pentru plăcerea sa.Am rămas fidel acestei legi adevărate : cred în emoția pe care mi-o transmite opera, și nu mai am putere să învăț algebră superioară și trigonometrie pentru a

MOTIA
EXPOZI

Constantin CHIRIȚÂ

o formulă care să din anumite linii, și culori o figură spînă sau o vioară cu gulii.Iată de ce, cînd intru în expoziții, nu-mi claustrez fiorii și nu încerc să mă transform într-o mașină de calcul sau de calcule. Ba, mai mult, mă străduiesc să simt și fiorii celorlalți vizitatori, îmi place să caut și să culeg exclamații, pentru că ni-

căuta fixeze puncte rînd un poet, un liric, un artist care creează prin exclamații. Sînt cîteva pînze și mai multe acuarele în cele două încăperi modeste care alcătuiesc expoziția. Și uleiul, și acuarela, sînt dăruite cu fiori, sincer, uneori patetic, deși între cele două substanțe există parcă un conflict. Acuarelele, care în totalitatea lor subjugă prin perfecțiunea tehnică la care a a-
CRONICA PLASTICA

mic nu este mai adevărat decît exclamația, cea mai autentică sursă a lirismului, cum ne spune un mare gîn- ditor și poet francez. Caut exclamația artistului, adică sinceritatea și autenticitatea talentului său exprimată în operă, prin exclamația vizitatorului.Am surprins exclamații în destule expoziții, și mai ales am surprins exclamații, acum cîteva zile, într-o sală nouă de expoziție, pe strada Mihai Vodă, lîngă clădirea monumentală a C.E.C.-ului, în fața tablourilor unui pictor din Moldova de sus : Ion Murariu.Acest pictor e în primul

juns artistul, alcătuiesc un fel de biografie cu zile și nopți adevărate ; artistul pare un simplu om înconjurat de cortegii de amintiri, așa cum sîntem toți în unele clipe care, probabil, prelungite ne-ar transforma pe toți în artiști ; clipe duioase în care ne amintim culorile speriate ale unor a- murguri, sau peisajele ruginite ale toamnei, sau răstignirea sălciilor copilăriei pe giulgiul zăpezii, sau ceața unor dimineți de țară, sau plecarea aproape nemișcată a recruților, sau explozia de jar a unui răsărit de vară, sau chemarea pădurilor cu taine, sau alte priveliști și

momente și culori care devin biografie și substanță pentru un pictor. 'Fotul e poezie aici și pentru că surea poeziei acestor acuarele e amintirea, tonul general căruia i se subordonează culoarea și forma e un ton duios care te urmărește și te obligă să-ți cauți propr amintiri. Am privit ir vreme aceste acuarele, nu seamănă prin nimic cuarele, și în adîncul meu am binecuvîntat pictura.Pînzele lui Ion Murariu sînt dure și violente, sînt tot niște exclamații, care ar vrea parcă să se detașeze de biografia reală a acuarelelor și să-i fixeze artistului biografia viitoare. Aici pictorul nu mai rămîne în contemplație. Valoarea acestor pînze dominate de roșul sîn- gelui, nervos, neliniștit, stă în destinația lor profund o- menească. Aici supraumanul nu mai riscă să se transforme în inuman. Dimpotrivă. Ion Murariu e obsedat de ideea demiurgului modem și își apropriază calitatea, probabil din credința lui în menirea frumoasă a artistului. Vreau un univers frumos ! spune în esență pictorul. Și în universul pe care-1 proiectează se întîlnesc și formele amintirilor reale strecurate din acuarelele de alături. Parcă pentru a-i adăuga universului imaginat eternitatea necesară, eternitatea fără de care nici nu poate fi conceput universul.

Omenia,
I

adevărul
și

dreptatea
— la loc 
de cinste
(Urmare din pag. I)

lucrările. Vechii activiști de 
partid Lucrețiu Pătrășcanu,
Ștefan Foriș și alții au
fost reabilitați după moarte. A 
doua zi după încheierea lucrări
lor plenarei am participat la 
o ședință a organizației de par
tid a Capitalei. Eram unul din 
cei trei mii de comuniști parti- 
cipanți la ședință. S-a deschis 
ședința și, de la tribună, 
ore și ore ni s-au citit 
documente și rezumate de docu
mente. Lucrețiu Pătrășcanu a 
fost nevinovat. Condamnarea lui 
s-a făcut pe declarații măsluite 
sau smulse prin constrîngeri. E- 
xecutarea sau, mai limpede 
spus, asasinarea lui Lucrețiu Pă
trășcanu a avut loc într-o celulă. Stefan Foriș. fost și el, ca și Lucrețiu Pătrășcanu, se
cretar general al partidului, 
după doi ani de cercetări za
darnice — probe de trădare nu 
s-au găsit — a. fost asasinat. 
Documentele au mai arătat 
și alte nume ale altor 
activiști de partid schingiuiți și 
uciși pe tăcute. Toți cei trei v. 
mii de oameni care ne aflam la 
ședința de care vorbim am as
cultat timp de peste patru ore 
dezvăluirile făcute cu privire la 
„reabilitarea unor activiști de V 
partid". Inimile noastre au fost 
profund îndurerate, sufletele 
noastre au fost profund întris
tate. Comuniști aflați în condu
cerea partidului și în conduce
rea statului au împins la schin
giuirea și la asasinarea altor co
muniști care nu aveau nici o 
vină, nici față de partid, nici 
față de stat. Asasinarea lui Ște
fan Foriș — după aproape doi 
ani de detențiune — a fost ho
tărîtă într-o ședință la care 
au participat Gheorghiu-Dej, 
Ana Pauker1, Vasile Luca 
și Teohari Georgescu. Con
damnarea la moarte a lui Lucre-' till Pătrășcanu și asasinarea lui T 
au fost cerute de Gheorghiu-Dej și executate de Alexandru Dră- 
ghici care deținea conducerea 
Ministerului de Interne. Sforile 
întregului proces le-a tras Iosif 
Chișinevschi... Și așa mai depar
te... Ne-am scuturat repede de 
cutremurarea care ne cuprinsese 
în timpul în care am ascultat 
lectura dureroaselor documente. 
Nu. Nici noi, nici alți oameni de 
bună credință — nimeni chiar — ț , nu vom confunda mîndrul, cin
stitul și puternicul nostru Partid 
Comunist Român cu practicile 
abuzive, cu ilegalitățile, cu 
ceea ce este total opus spiri
tului partinic, principialității 
comuniste, cu ceea ce au fă
cut o mină de oameni.

Poporul român a fost — 
aproape de-a lungul întregii sale 
istorii — un popor care a avut 
multe de îndurat atît din partea 
ocupanților străini pe care îi 
aduceau asupra noastră viatu
rile timpului cît și din partea 
stăpînilor autohtoni — moșieri, 
bancheri etc. El a fost totdeauna 
înfometat nu numai după pîine 
ci și după dreptate, după omenie, 
după o vorbă bună, după tin cu
vînt frumos. Toate vechile re
gimuri au asuprit oamenii, le-au 
exploatat munca, le-au întinat cinstea, le-au batjocorit drepta
tea. Milioane de oameni din 

' țara noastră —• muncitori, țărani, 
intelectuali — și-au îndreptat cu 
ani și chiar cu zeci de ani în 
urmă, ochii și nădejdile spre 
Partidul Comunist Român. 
„Cînd va veni la putere Parti
dul Comunist Român vom avea 
pîine". „Cînd va veni la putere 
Partidul Comunist Român vom 
avea pace". „Cînd va veni la 
putere Partidul Comunist Român 
vom avea dreptate". Partidul 
comunist și-a îndeplinit toate 
aceste îndatoriri de seamă.

Astăzi poporul român are 
piine. Astăzi poporul român are 
pace. Astăzi poporul român are dreptate.Puteau să fie tăinuite mal 
departe asasinatele, marile ne
dreptăți ? Nu. Aceasta nu 
mai era posibil. Și nu era nici 
necesar. Istoria nu acceptă min
ciuna. Partidul Comuniștilor 
spune poporului întreg adevărul.

Inițiativa dezvăluirii crimelor 
și abuzurilor făptuite de cîțlva 
aparține Comitetului nostru Cen- i trai, conducerii partidului, se
cretarului general al Comitetu- j lui nostru Central, tovarășului j 
Nicolae Ceaușescu. Societatea 
noastră socialistă trebuie să 
fie cea mai bună dintre 
societățile omenești. Și va fi. 
Societatea noastră socialistă tre
buie să garanteze aplicarea 
strictă a legilor. Și o va garanta. 
Viața, demnitatea, cinstea fie
cărui om trebuie să fie apărate. 
Și vor fi apărate. Pentru toate 
acestea noi, comuniștii, se cade 
să ne punem chezași, să ajutăm 
partidul nostru, ca legile să nu 
fie călcate, ca omenia și setea 
de dreptate a poporului român 
să fie respectate cu sfințenie.
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OMUL FAȚĂ ÎN FAȚĂ CU EL ÎNSUȘI.

Microtraumele
psihice

Ce prevalează în viața
dumneavoastră cotidiană ?

RODIN Gînditorul
I

omenirea prin felul acesta își locul de ființă Oamenii sînt lectură, vor

începem prin a trăi ; a trăi, în înțelesul curent al acestui cuvînt, bîntuiți de furtunile biologice ale tinereții, ocupați și preocupați de găsirea unui rost (= stare, loc în lurne, poziție socială), îmboldiți de satisfacții concrete și chi- ■nuiți de insatisfacții concrete, duși înainte de marele flux al vieții sociale, și de un ideal care urcă din străfundurile ființei chemîndu-ne înainte. începem prin a munci, a învăța. a ne întemeia familia, a ne îndeplini îndatoririle față de semeni și față de ceea ce socotim că este comandament moral, începem prin a cuceri pas cu pas, zi cu zi, an cu an dreptul nostru la existență, prin a ne jusitfica concret, în fața noastră și a celorlalți, acest dreot. Trăim....Și gîndim. în acest cadru al vieții cotidiene gîndim problemele ei cotidiene ; ne gîndim la munca noastră și a celor din

găsit un răspuns categoric, nici în mintea mea, nici în cărți" (Gh. Constantin, tehnician Rafinăria Brazi).„Da, mă gîndesc, dar în afară de definițiile pe care le-am învățat („Viața e modul de existență a proteinelor superior organizate" sau „Moartea, e un proces natural, necesar, prin care materia se reintegrează în circuitul universal") nu știu altceva. Mă gîndesc destul de des la asemenea probleme, fiindcă aș vrea să știu mai mult și fiindcă e în firea omului să încerce să afle tot despre el însuși. Aș vrea să știu ce a gîndit Gauguin cînd a pictat: ,-,Cine sîntem ? De unde venim ? încotro mergem ?“ (M. U„ medic secundar, Spitalul de copii Bacău).„Foarte des. Aceste întrebări mă frămîntă de la vîrsta de 15—16 ani. Răspunsurile pe care mi le dau sînt foarte, foarte diferite. De ce depind ele ? Nu știu;

marxismul n-ar fi, înainte de orice, o gigantică me
ditație despre om și soarta 
sa. Astăzi cînd sînt create condiții pentru înflorirea multilaterală a personalității, omul intră in el însuși,
într-un univers la fel de 
nesfîrșit ca și universul cu 
sori și galaxii.

Prin meditație, confrun- 
tindu-se cu sine, cu izbînzi- 
ie și cu nereușitele sale, 
confruntîndu-se permanent 
cu angrenajul social în care 
este implicat, el trage con
cluzii, pentru sine și pentru 
ceilalți, își cristalizează 
puncte proprii de vedere 
asupra vieții, asupra deve
nirii.

CÎND face el acest lucru ? Să-i cităm încă odată pe cei care au răspuns în cadrul anchetei noastre :„Des, ori de cîte ori sînt nemulțumit de rezultatul unei acțiuni proprii" (Mi
hai Andonie, inginer1 constructor, I.P.C.M.C. București).„Am 85 de ani. Am mun-

deosebit, în împrejurări excepționale. Dar toți gîndesc în mod curent la marile probleme ale vieții de fiecare z-i ; individul cu conștiință de sine trăiește într-o permanentă autocon- fruntare și confruntare cu semenii. Pentru el problemele omenirii și ale societății noastre sînt problemele sale intime. Etica nu este pentru el un capitol din- tr-un curs de filozofie, ci un prilej cotidian de meditație. El are valori și creează în permanentă altele noi ; el filtrează sine și în cucerește creatoare, însetați de să citească, să găsească în texte răspunsuri la întrebările care îi frămîntă Unii le caută în beletristică șl nu ni se pare întîmplă- tor că romanele care vorbesc adînc, adevărat despre om. care sondează straturile profunde ale conștiinței se epuizează în cîteva

jurul nostru, la rostul ființei noastre și al activității pe care o desfășurăm. Dar... dincolo de toate acestea, spiritul nostru își pune și altfel de probleme ? Gîndim oare și la rostul vieții, la rostul rostului ? Gîndim 
dinoolo de treburile de fiece zi ?!Irl „Oamenii vor trăi mai departe", una dintre capodoperele sale, marele Sandburg scria : „între stric1 le limite ale celor cinci simțuri / și nesfîrșitul dor al omului de ceea ce este dincolo de ele, / aleargă el, neastîmpărat, după lucru și pîine, / întinzînd mîinile după lumina de dincolo de simțuri, atunci cînd o simte aproape, / întinzînd mîinile după moștenirea ce durează dincolo de foame și moarte". „Lumina de dincolo de simțuri" este lumina gîndului despre lume și despre ființă, lumina gîndurilor despre altceva decît cîștigarea strictă a existenței. Este ne
voia de a medita, de a scor
moni, cu propria minte, tai
nele lumii.Există în jurul nostru oameni — fiecare i-a întîl- nit — pentru care viața nu este decît o monotonă înșiruire de zile asemănătoare una cu alta, un lung timp umplut doar de gesturi rutiniere, automate, șabloni- zate ; oameni pentru care timpul ce curge nu este altceva decît un nesfîrșit șir de oglinzi multiplicînd la ■'esfîrșit un același, mereu acafași chip. Sînt oameni stereotipici, ai gîndului șchiop, ființe cărora niciodată un ideal nu le-a luminat fruntea, ai căror ochi nu s-au ridicat niciodată spre pulberea stelelor. Sînt oameni care nu-și gîndesc existența și nu se gîndesc la relațiile dintre ei și semenii lor, oameni cufundați în instinct și în visceral, pînă la urmă ființe a-so- ciale.Și sînt ceilalți, este marea de oameni din jurul nostru care acționează gîndind, oameni care își clădesc viața plecmd ae pe rampa de lansare a înaltelor idealuri, a dorului sacru de a-și marca trecerea prțn lume printr-un lucru util semenilor lor. Sînt oamenii harnici, generoși, lucizi, optimiști, tenaci, pe care îi întîlnim în jurul nostru la fiece pas, cei ce 
gîndesc cu fiecare zi mai 
mult, cu fiecare zi mai bine. Ei sînt sarea pămîntului...Marile probleme sînt veșnice. Oamenii și le-au pus întotdeauna ; întotdeauna au existat filozofi de profesie și întotdeauna au existat filozofi (în înțelesul etimologic al acestui cuvînt, adică de oameni ce iubesc înțelepciunea). Viața de apoi a coborît de pe soclul mistic unde secole de neștiință o ridicaseră. Astăzi oamenii, chiar dacă nu sînt licen- țiați în fizică, vor să știe ce se întîmplă in această viață, vor să știe ce răsplată și ce pedeapsă vor găsi aici, nu dincolo. De altfel „pe pămînt, aici, în viața asta sînt și iadul și raiul" nu este o vorbă născută ieri-alaltăieri. Omul comun încearcă să găsească' în spiritul său răspunsurile la întrebările pe care și le pune. în ce măsură își pune el aceste întrebări ? Se gîndește la viață, la destin, la... ? Cînd face acest lucru ? Iată cîteva dintre răspunsurile pe care le-am primit de-a lungul anchetei noastre :„Nu mă gîndesc. la aceste probleme deoarece timpul îmi este foarte limitat" 
(Jurjiu Mihăilă, inginer, Tehnofrig, Cluj).„Mă gîndesc des la sensul vieții. Mă gîndesc des la timp. Și mi se întîmplă să mă gîndesc chiar și la nemurire..." (P.V.) ■), medic Spitalul „C. Davilla" București).„De viața rostul vieții — sînt întrebări care mă frămîntă dar Ia care, de ce să mint, n-am

ce trăim, ce este omului, care este
■) Unii dintre interlocutorii noștri ne-au rugat să nu le publicăm numele; le respectăm dorința.

I

AUTOMATISMUL
SAU DELIBERAREA?
fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHmiiiiiiiiHiiiiiniiiiiiiiiiiHimiiiiiinsiiiiiuiiumiiiiiiHniiiiiiiHHiimifliiiiimiiiiiiifiiiiiHiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiîn orice caz, nu de starea mea sufletească". (Gh. Bar

bu, student în anul II la Facultatea de chimie industrială din București).„Nu mă interesează moartea ; nu mă gîndesc niciodată la ea. Viața mă interesează într-un singur fel : nu vreau să trec prin ea oricum". (Mircea Nicu- lescu, tehnician. Uzina Grozăvești).Nu reproducem mai departe răspunsurile pe care le-am primit. în orice caz, rezultatele sondajului nostru spulberă o prejudecată îndeajuns de răspîndită. a- ceea că, în general. oamenii nu își pun acest tip de probleme, că gîndin- du-rși viața de fiecare zi ei nu sînt chemați de zona gîndurilor despre altceva decît despre existența lor curentă. Mărturisim că în cursul anchetei noastre am întîmpinat uneori și nedumeriri : cineva nu înțelegea utilitatea unei asemenea cercetări, altcineva ne-a încredințat că tema propusă este un lux. Aceștia nu înțelegeau un singur lucru : că omul gîndește a- 
supra sa și asupra lumii în 
care trăiește. Deabia conș
tiința de sine, ridicarea din 
stadiul visceral al existen
tei este marca de recunoaș
tere a ființei numite om.Oricît de rudimentar, de simplu ar fi acest sistem de concepții despre sine, fiecare om îl are totuși. Fiecare are părerile lui despre sine și despre semeni. întrebarea pe care ne-am pus-o : cît de evoluat este acest sistem în raport cu concepția generală, științifică despre lume a societății noastre, materialismul dialectic și istoric ? Autentica deosebire dintre un om și altul nu este dată, în ultimă instanță, nici de pregătirea sa școlară, nici locul său în lă, ea este 
deosebit de Fiecare om concepție de viață, dacă — asemenea Monsieur Jourdain vorbea în proză, să știe — nu știe el că o are.Umanitatea se compune din oameni, fiecare unic, iar strălucirea ei este dată de topirea tuturor focurilor într-unul singur. Conștiința de sine și conștiința apartenenței la lume îl definesc pe om. (Roboții sînt roboți, printre altele, și pentru că, produși în serie, nu se deosebesc unul de celălalt). A-l gîndi pe om doar ca producător, ca unitate productivă și atît, este străin spiritului marxismului.Etapa în care ne aflăm este prin ea însăși o chemare la meditație. în cele două decenii ce s-au scurs, conduse de comuniști, de oamenii stăpîni pe cea mai înaintată concepție despre lume, masele de muncitori și de țărani au irupt pe scena istoriei, luminați din plin Am cut ; strui cină orele și zilele generațiilor. Am avut de lucru pînă la limita puterilor fizice și sufletești și — de multe ori — a ne gîndi la noi înșine ni se părea un lux. Nu au lipsit nici vocile care ne spuneau că aceasta este „o rămășiță mic-burgheză, incompatibilă cu spiritul revoluționar" — ca și cum

de ierarhia socia- 
dată de felul 
a gîndi lumea, are propria sa chiar lui care fără nici

de reflectoarele avut multe de a reconstrui și a o tară a fost o ce a umplut din
ei. fă- con- sar- plin

cit toată viața, pînă nu demult. Nu mă prea gîndeam. De cîțiva ani mă întreb tot mai des dacă am trăit bine, dacă „am făcut față" vieții. Așa-s bătrînii..." (Necu- 
lai Nastasia, pensionar C.F.R., blocul Hll. Balta Albă, București).„In momente deosebite, atunci cînd trăiesc cu toată ființa o întîmplare deosebită. Știu eu, aceste întrebări se pot pune și după un insucces oarecare sau, dimpotrivă, în momente de mare satisfacție, atunci cînd viața noastră a luat pe neașteptate un curs mai bun" (Nichita Constantin, biolog, Muzeul județean Bacău).„Cu totul întîmplător, în special în momentele de depresiune sau insucces" 
(Octavlan-Livlu Gheocov, inginer constructor, IPCMC București).„Mai ales cu ocazia discuțiilor cu fiii mei. cînd încerc să le înfățișez tabloul viitorului lor și cînd îmi dau seama că eu nu-1 voi trăi alături de ei" (Ș.A., inginer constructor, IPCMC București).Am desprins, în'general, din răspunsurile interlocutorilor noștri ideea că problemele vieții, ale sensului existenței se pun atunci cînd viața ia brusc un curs

zile sau chiar în cîteva ore de la apariție. „Găsesc în ele răspunsuri la întrebările mele, ale mele. Nu sînt întotdeauna și răspunsurile mele dar am, în orice caz, prilejul unor confruntări". 
(Grigore Chelcea. student București).„Nu citesc texte filozofice,- decît- atuftei •cînd am de pregătit o temă la învăță- mîntul de partid" (C.S., medic, Spitalul de copii Bacău).„Nu am cunoștințe în domeniul filozofiei științifice decît foarte sumare. L-am descoperit pe Montaigne în vremea din urmă ; ar fi fost tipărit mai mult, mele curs...' rior).„Nu am cunoștințe în domeniul filozofiei științifice" 
(Gh. Constantin, citat anterior).„Da, citesc. Descartes, Marx, Sartre" (I. Prodan, proiectant IPCMC București).Foarte puțini își fac o cultură filozofică... „De ce ?“ — i-am întrebat pe foarte mulți. în general se vorbește despre lipsa de timp, despre necesitatea de a-ți face în primul rînd o solidă cultură profesională, căm că

dacă de- poate că gîndurile ar fi luat un alt 
(M.U., citat ante-

Remar-s-au declarat drept

cititori de filozofie mai cu seamă oameni trecuți de 40—45 de ani ; deci oameni relativ mai degrevați de sarcinile pe care le impun pregătirea și perfecționarea profesională. Dar, ne întrebăm, meditația este a- panajul unei anumite vîrs- 
te ? încă de tînăr, omul 
trebuie să-și contureze un 
punct de vedere asupra e- 
xistenței, să mediteze ac
tiv asupra rosturilor exis
tenței ; tocmai fiindcă pro
cesul de evoluție, de auto- 
perfecțlonare, se sprijină pe 
o acțiune conștientă, auto- 
dirijată. Tinerețea însăși, prin meditație, devine mai înțeleaptă, mai exigentă, mai sigură de propriul ei destin.Concepția despre lume a societății noastre, concepția materialistă, dialectică, este temelia gîndirii fiecăruia dintre noi. A'gîndi înseamnă a-ți însuși organic această filozofie, a face din ea fibră componentă a personalității tale, far ce-ți luminează gîndurile și faptele. Pe temelia de beton a concepției noastre despre lume se înalță apoi eșafodajul gîndirii noastre ; prin deliberare, prin meditație, fiecare om este dator să-și formeze viață, priile propria concepție de să-și formuleze pro- principii, propriile

idealuri, parte Inalienabilă din marile idealuri ale epocii contemporane.
★Societatea socialistă este societatea deplinei înfloriri a personalității umane, a fiecărui om. Eforturile concentrate ale tuturor sînt e- forturile pentru a da fiecă

ruia sentimentul demnității, al apartenenței la marea familie a spiritelor conștiente de rolul lor istoric. Condiția fundamentală a a- cestei apartenențe este gîn- direa ; indiferent de cultură, de pregătire intelectuală, oamenii gîndesc.Gîndirea nu este un lux ; ea este o necesitate primordială a omului, este axa ființei sale, este rațiunea sa de a fi. Gîndind, el se zidește pe sine, gîndind se integrează organic în marele fluviu uman ce curge — trecere nesfîrșită — de-a lungul veacurilor și mileniilor.Oamenii gîndesc. Și vor să știe ce gîndesc și alții. Și cum au rezolvat alții problemele pe care și le pun. „Țăranul și Kant își 
pun exact aceleași proble
me numai că Ie rezolvă cu 
altă tehnică" (G. Călinescu). Dar ,-despre acestea într-un articol viitor.

George-Radu CHIROVICI

Rîndurile de mal jos, deși semnate de un medic psihiatru și dedicate unei probleme de medicină — mi se par a depăși, prin implicații, stricta cantonare în domeniul patronat de Esculap. Sînt cîteva reflecții pe care mi le-a stîrnit consultarea miilor și miilor de pacienți care au trecut, de-a lungul anilor, prin cabinetul meu.Astenie... Iată un cuvînt pe care îl aud de zeci de ori în fiecare zi. Unii întemeiat, alții neîntemeiat, pacienții mei se plîng de astenie într-o proporție destul de serioasă. Sînt oameni cu resursele nervoase terminate sau pe terminate, oameni care reacționează nefiresc la solicitările mediului exterior. Mi-am pus întrebarea : ce a generat boala lor și cum a evoluat ea ? Am ajuns destul de repede să văd că astenicii mei, cei istoviți nervos pe care-i îngrijesc zilnic, nu-și datorează „meteahna", precum s-ar crede, numai unor mari calamități personale sau unei îndelungi surmenări, ci, cu precădere, șocurilor mărunte și cotidiene la care sînt expuși în relațiile cu unii semeni.Organismul uman este delicat; el se destramă ușor și se drege greu. Problema e gravă șl e stringentă ; exploziile de tehnică informațională și demografică necesită, impun chiar prezența masivă, în proporții de masă, a omului civilizat, adică a insului deprins cu spiritul de „civilitate", cu reflexe sociale de „simț civic" 
intrate în singe. „Civilizat" nu numai pentru că acest om își practică meseria conștiincios și corect, ci pentru că în fiece clipă dă ascultare unui consemn social tacit, unui contract nescris, acela al bunăvoin
ței permanente (obligatorii) față de concetățenii săi. Binevoitor, el nu ridică glasul și nu jignește. Punctual, el nu folosește „sfertul academic", știind că nici academicienii nu-și permit să-l folosească. Conștiincios, el nu întîrzie nicicînd să-și achite (neprivegheat decît de conștiința sa) datoriile și îndatoririle, să respecte legile, opiniile și mai ales traiul semenilor. Fără o netă majoritate de asemenea cetățeni, o societate, oricît de savant organizată, nu poate oferi membrilor ei satisfacțiile unei conviețuiri perfecte.In ultimă instanță, ciocnirile necuviinței se fac pe seama creierului și nervilor noștri, ușor de deteriorat, dar foarte greu de reparat. Nu putem lăsa numai pe umerii medicinei „renovarea" 1 voiți să suporte neciopliți. Vecinii triganți, indiscret! tori, „mîncătoria" serviciu, surdele gale, nedreptatea sînt nocive pentru al tuturor. Viața în societatea modernă ne obligă la îndesirea contactelor cu aproapele nostru. Unele, pasagere : trecători, vînzători, spectatori ; altele, permanente : colocatari, colegi, rude. Intoleranța majoră 
este brutală, sgomotoasă. Este mai 
rară pentru că este flagrantă. Necioplitul „în stare pură" e — poate — mai puțin nociv și, în orice caz, se autodemască instantaneu. Mult mai 
primejdioasă este intoleranța mi
noră. Necivilizatul „subtil" e mai 
odios ; el este de obicei bine deghizat și mai pernicios, pentru că se 
Ignoră. în el zace, fermă, convingerea că e un om civilizat; o anume orbire îl împiedică să realizeze 
imensa prăpastie ce-1 desparte de 
omul realmente civilizat. De ce ?Grava confuzie vine din aceea că 
necivilizatul capătă iluzia civilizării 
pe măsura însușirii confortului și 
bunurilor civilizației. „Am aparta-

nesfîrșită a celor, neagresiunea unor flecari sau in- sau răzbună- invidioasă la drame conju- „măruntă" — echilibrul psihic

ment în bloc, sînt deci civilizat". „Mă îmbrac după ultimul jurnal, sînt deci civilizat". „Am' «Fiat», sînt deci civilizat". „Sînt licențiată, sînt deci civilizată"... Gravă eroare. Un munte de „cultură", o tonă de diplome nu' aduc după sine, automat, civilizație și bun simț. Cutare a învățat un lucru extrem de greu : logica matematică. Dar n-a învățat un lucru și mai greu : marea diferență între a închide și a trînti 
o ușă...

In geneza nevrozelor, microtrau- 
mele psihice cotidiene au un rol 
nefast incalculabil. Zgomotele, mai ales cele menajere, Intoleranța extremă față de alții (simultană cu orbirea față de propriile necuviințe), 
agresivitatea verbală, pun în mare primejdie sănătatea psihică. O pacientă ne cere Luminai ca să poată îndura cumplita și vasta artilerie de mobile hurducate pe care locatarii de sus o mînuie noapte de noapte cu o vigoare ce face să-i tremure lampa din tavan ; o măicuță bătrînă cere Librium ca să îndure faptul că perechea cu care împarte legal bucătăria comună, vrînd s-o folosească în exclusivitate, i-a baricadat de o lună culoarul, și el comun ; un funcționar cere tranchilizante ca să poată face față șicanelor cotidiene ale mai marelui său.........Cînd spalăcratițele sau copilul — îmi spune un bolnav — vecina mea o face adesea cu ușa deschisă, de crezi că e sfîr- șitul pămîntului. Mă consolez totuși cu gîndul — adaugă sărmanul făcînd haz de necaz — că atunci cînd va înceta îmi voi delecta auzul cu cotcodăceli și măcăituri alte orătăniilor din vecini. Da, pe civilizata mea străduță asfaltată și semicentrală, în inima Capitalei, în era nucleară, unii se întrec în a crește rațe, găini, purcei, fără măcar să se întrebe dacă treaba asta „se cade", dacă nu afectează cumva liniștea și aerul curat al celor din jur. Noroc că încălzirea matinală duminicală a motoarelor celor două automobile și „mitralierele" portierelor mă consolează că tehnica avansează totuși..."Aceștia sînt o parte din pacienții mei. Oameni care n-ar călca pragul unui cabinet de psihiatrie dacă în jurul lor ar trăi oameni civilizați, oameni care respectă legile scrise sau nescrise ale conviețuirii sociale. 
Omul civilizat intervine ferm și per
severent cînd se calcă norma civică. 
El trăiește viu adagiul „ce ție nu-țl 
place, altuia nu-i face". El respinge 
drastic intoleranța ca pe o toxină 
morală.Civilizația presupune și apărarea activă a sănătății psihice și morale, presupune deci integrarea organică, etică, afectivă în climatul cetățenesc, în contextul unui stil de viață. O comportare întemeiată pe valori interioare majore, valori asimilate într-un complex tradițional și adînc uman. Această integrare în „spiritul cetății", în spiritul civic, în civilizație, se face printr-o lentă osmoză a- fectivă, prin exemplu, prin practică, prin răbdătoare deprinderi. Civilizațiile înfloresc sub patrimoniul unor instituții înzestrate cu nimbul respectului reciproc între oameni.Sănătatea biologică și cea psihică stau sub semnul bunăvoinței, înțeleasă nu ca un fals spirit de toleranță — repet — ci ca un contract moral c.u toți cei din jur. Imperativul civilizației trebuie să ne dea curajul confruntării obligatorii cu realitățile interioare care nu ne convin — nici la alții, nici la noi înșine. 
Microintoleranța trebuie spulberată cu cea mai drastică vigoare. Este și un imperativ medical !

Dr. Sorin STĂNESCU

Ați văzut vreodată un călător gră- bindu.-se spre aeroport, folosind în acest scop toate mijloacele posibile, și care, b dată ajuns, gîfîind și cu biletul în mînă, în loc să-și ocupe locul în avion se culcă nepăsător pe gazonul de lîngă pista de decolare ?Vi se pare că o asemenea situație este absurdă ?Vă înșelați ; pe tărîmul numit în termeni juridici al „încredințării minorilor" se pare că nu este o imposibilitate. Să argumentăm : divorțul soților G. Petre din București, str. Virgiliu 17, și G. Nina a avut loc în toamna anului 1964 ; minorul Nicolae-Adrian, în vîrstă de 
4 ani, a fost încredințat spre creștere și educare mamei sale. Nemulțumit de această măsură, tatăl declară recurs... Și începe jocul numit „de-a justiția", a cărui relatare — aridă, seacă — vă rugăm, totuși, s-o urmăriți. Recursul său este respins ca nefondat. Față de această ultimă soluție, tatăl sesizează Procuratura Generală, care declară recurs în supraveghere. Tribunalul Suprem casează hotărîrile și trimite dosarul la instanța de fond pentru o nouă judecare. Printr-o nouă hotărîre, instanța de fond încredințează copilul spre creștere și educare tatălui său. De data aceasta, mama copilului declară recurs. Recursul este admis și minorul Adrian- Nicolae este din nou încredințat mamei sale.Rugăm pe cititori să rețină că ho- tărîrea prin care mama obținuse încredințarea copilului rămăsese definitivă încă din anul 1965 și că în acel moment copilul se afla, de fapt, 
în grija tatălui.Dar tatăl mai păstrează o cît de mică legătură cu copilul ? Ii acordă oare pensia de întreținere stabilită de instanță 7 îl vizităm la locuința sa, pentru a-i pune aceste dureroase întrebări. Zîmbește.— Nu, nu prestez întreținerea a- cordată de instanță — și iarăși zîmbește.— Bine, dar dumneavoastră ați pierdut procesul !...— Oarecum...Ne conduce apoi în camera de alături ; la masă, un băiețaș blond, de vreo 8 ani, își face lecțiile. Trecem din nou în prima cameră și tatăl, ajutat de mătușă. îmi explică „misterul" zlmbetelor sale : deși hotărî- 
rea privitoare la încredințarea mi
norului a fost dată in favoarea ma

Tranzacții
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sufletul copiilor
mei, aceasta nu a pus-o în executare. Avînd în poșetă hotărîrea definitivă, prin care i se încredințează copilul, mama poate dormi liniștită — scopul 
ei a fost atins : de a nu 
pensia de întreținere.Bine, dar cum rămîne fragedă" a copilului, cu maternă, cu brutalitatea cu neputința mătușii de de copil, cu caracterul ei formator etc., etc. asa 
G. Nina în acțiunile bunale?! Toate acestea n-au nici o importanță. Nu copilul contează aici, ci doar o feroce dorință teresul material — ca și mător.în anul 1961, căsătoria 
tea Dumitru si Pletea Elena s-a desfăcut și minorul Pletea Constantin, rezultat din căsătoria desfăcută, a fost încredințat „spre creștere și educare" mamei sale. S-a atribuit totodată soției și beneficiul contractului de închiriere în ceea ce privește locuința din București. str. Romulus 8. în urma refuzului tatălui de a contribui la cheltuielile necesitate de întreținerea minorului, mama bate din nou coridoarele judecătoriei și obține o altă hotărîre, prin care fostul soț este obligat să plătească pensia de întreținere. în anul 1967. mama copilului decedează ; după despărțirea părinților săi, aceasta este o a doua mare încercare prin care trece copilul. Autoritatea tutelară consideră că este în interesul minorului să-i numească drept curator pe sora mamei sale, Constantinescu Georgeta.Dar acum „dragostea" tatălui se manifestă vulcanic : el vrea copilul. Urmează o acțiune de reîncredințare, o anchetă socială, înfățișări la ședințele de judecată etc.Si toate acestea se abat asupra co
pilului puternic lovit de moartea

— scopul 
mai plăticu „vîrsta dragostea tatălui și a se ocupa rigid si de- cum scria ei prin tri-de bani, jn- în căzui ur-dintre Ple-

mamei sale numai pentru că în urma 
decesului acesteia el a rămas sinpu- 
rul beneficiar al contractului de în
chiriere. iar tatăl reclamant, locuind 
împreună cu concubina si alte trei 
persoane în numai două camere, 
voia, prin intermediul încredințării 
minorului, să poată obține intrarea 
în spațiul locativ de la adresa sus- 
amintită. Din fericire pentru minor, intențiile tatălui au fost sesizate la timp.

★Avînd în vedere tocmai posibilitatea schimbării împrejurărilor reținute de către instanțele judecătorești la încredințarea minorilor, legea a prevăzut posibilitatea re- încredințării minorului, atunci cînd intervine o situație nouă. Dar cu rea credință (din partea unor părinți) si cu lipsă de discernămînt (din partea unor organe de stat) a- ceste dispozițiuni se întorc cîteodată împotriva rosturilor pentru care au fost prevăzute. în urma divorțului părinților, copiii Stănescu Gelu. în vîrstă de patru ani, și Stănescu Dan, în vîrstă de trei ani, au fost încredințați, în anul 1961, mamei lor, 
Tantana Ioana, din București, str. Bucșenești bl. F. 12. în anul 1967, tatăl, Stănescu Ilie, din București, str. Lăzureanu 10, cere instanței reîn- credințarea minorului Dan. Mama, în grija căreia se afla copilul, este de acord. Instanța consfințește acest lucru printr-o hotărîre.Să fi fost oare reîncredințarea a- ceasta cu adevărat în interesul minorului ? Să dăm însă cuvîntul unor membri ai corpului didactic, profesori și învățători de la Școala generală nr. 164.— Copilul a venit în mai multe rînduri la școală bătut groaznic. Era vînăt pe corp, iar fața îi era desfigurată.— Tatăl, în grija căruia a fost

dat copilul, nu a dat nici o dată pe la școală și nici nu l-a înscris la școală în circumscripția unde avea domiciliul.Dar acum, cînd „interesul minorului" a dictat instanței măsura re- încredințării ? In trimestrul II, elevul are 72 de absențe și este corijent la trei materii. Copilul renunță să se 
ducă Ia tată de frica bătăilor, iar 
mama refuză să-l primească în casă, invocînd existența hotărîrii judecătorești. Copilul a locuit, o vreme, la niște rude, în provincie. La întoarcerea în București, s-a dus. la școală, și la îndemnul învățătoarei, după orele de curs, a sunat la ușa apartamentului mamei. Dar ușa apartamentului a rămas închisă ! Și copilul a trebuit să doarmă pe ciment, în uscătoria blocului...Dacă tatăl a manifestat un dezinteres total față de minor, atunci în ce scop a cerut reîncredințarea ? Ca să plătească o singură pensie alimentară în loc de două.Consecințele ? Copilul recurge la o măsură extremă : preferă Institutul de reeducare și — pentru a putea ajunge acolo — își insultă și-și lovește mama, afirmînd că așa va avea cel puțin unde să doarmă și ce să mănînce. Și iată că de data aceasta tatăl nu-și mai lovește copilul. In deplină înțelegere cu fosta soție, apelează la organele de stat pentru a se lua... măsurile de rigoare.Sinistru ! Revendicat cu fervoare de ambele părți, copilul iese strivit din apriga luptă, abandonat în fapt de ambii părinți care — lichidîndu-si conturile — îi creează un statut de 
orfan. Gîndiți-vă ce traumă psihică l-a putut determina pe acesta să prefere „căminul" casei de corecție !

★Ce spune, în această privință, legea ?— Avem un cadru precis pentru o

rezolvare în spiritul umanismului profund al orînduirii noastre, al grijii față de destinul copilului — ne spune 
conf. dr. Ion P. Filipescu, de la Facultatea de Drept a Universității București. Astfel, singurul criteriu 
care stă la baza reglementării legale 
privind încredințarea minorului esto 
deplina ocrotire a intereselor sale. El va fi încredințat aceluia dintre părinți care se dovedește mai în măsură să-i asigure o bună ocrotire. Societatea veghează. Pentru deplina asigurare a intereselor copilului, legea prevede că în procesele de divorț cu copii minori trebuie să ia parte și delegatul autorității tutelare. Mai mult, în astfel de procese participă, în mod obișnuit, și procurorul.Cum e posibil, cine răspunde pentru faptul că se încalcă acest cadru legal? Sînt cazuri cînd hotărîrea judecătorească nu este adusă la îndeplinire în 
spiritul ei, cînd — dincolo de „războiul" părților — ea este lăsată la voia întîmplării, la latitudinea „înțelegerii" celor două părți. Exact în momentul cînd soarta copilului ar trebui să se bucure de o veghe atentă din partea celor care au mandatul social s-o facă, „asistența" iese din scenă.Ce se întîmplă însă cu minorul, 
după ? E urmărit totdeauna, cu responsabilitate socială, destinul copilului ? Pe mîinile cui se încredințează viitorul celui traumatizat prin însuși actul de divorț ? După cum reiese din cazurile de mai sus, uneori „cauza" se depersonalizează în • modul cel mai crîncen birocratic, iar problema încredințării copilului — problemă majoră, cu incalculabile consecințe — se transformă, nu exagerăm,. într-o simplă „împărțire de bunuri".E limpede, destinul minorului nu e „rezolvat" prin hotărîrea judecătorească — în mod simplist. Abia in astfel de cazuri, care cer discernămînt, tact pedagogic, o bună cunoaștere a realității, se impune o anchetă socială animată în cel mai înalt grad de responsabilitate. împotriva tuturor celorlalte considerente — care „drapează" adesea interesul slab disimulat al unor părinți fără inimă — 
se impune, dincolo de „hîrtii", in
staurarea unul spirit riguros, pro
fund umanist, față de COPIL, grija 
autentică, neslăbită față de viitorul 
său.

Titus ANDREI
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Epoca noastră este martora unei accelerări fără precedent, în ritmuri de 
reacție în lanț, a progreselor științei. Adîncirea vertiginoasă și pe fronturi vaste a 
cunoașterii științifice, inclusiv a unor domenii considerate pînă nu de mult inacce
sibile cercetării, multiplicarea prodigioasă a ramurilor științei, capacitățile umane și 
mijloacele tehnico-materiale colosale angajate pe plan mondial în marea bătălie a 
omului pentru „a ști mai mult și a putea mai mult", au determinat și determină 
aproape zi cu zi realizări din cele mai spectaculoase, inimaginabile chiar în tre
cutul apropiat, revoluționînd teorii și concepții, procese de producție, modul de trai 
și de gîndire al oamenilor.

Știința a pătruns atît de profund în viața de zi cu zi a omenirii, căreia îi des
chide perspective atît de pasionante, încît se impune ca o emblemă pe frontispi
ciul secolului nostru, fișa cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu, „TRĂIM ÎN 
PERIOADA CELEI MAI AMPLE REVOLUȚII TEHNICE-ȘTIINTIFICE, CARE MODIFICA ÎN 
MOD RADICAL CONDIȚIILE PRODUCȚIEI MATERIALE ȘI POSIBILITĂȚILE DE VALO
RIFICARE A BOGĂȚIILOR NATURALE ÎN FOLOSUL OMULUI, ASIGURĂ FABRICAREA PE 
SCARĂ INDUSTRIALĂ A UNOR NOI SI LARGI GAME DE PRODUSE. FIZICA — STĂPÎNIREA 
CRESCÎNDĂ A FORȚEI ATOMULUI — MATEMATICA, CIBERNETICA, CHIMIA MO
DERNĂ, BIOLOGIA ĂU DESCHIS URIAȘE PERSPECTIVE DE SPORIRE A AVUȚIEI MATE
RIALE A LUMII, DE CREȘTERE A FORȚELOR DE PRODUCȚIE ALE SOCIETĂȚII, DE LĂR
GIRE A ORIZONTULUI CUNOAȘTERII ȘI A VIEȚII SPIRITUALE A POPOARELOR".

în pagina de față sînt schițate cîteva din coordonatele de bază, cele mai largi, 
ale acestei revoluții tehnico-științifice — vijelioasă ofensivă a omului și cunoaște
rii umane asupra tainelor naturii.

FACTOR
DINAMIC AL
LUMII MODERNE

Prof. dr. ing. Valter ROMAN

De cînd există, chiar și în formele ei embrionare, știința și-a exercitat influența asupra unor variate domenii ale vieții omului, ale dezvoltării societății. Astăzi însă ea se manifestă ca un motor excepțional de puternic al progresului, dominînd autoritar epoca noastră, determinînd salturi uimitoare în perfecționarea tehnicii, schimbînd înfățișarea omenirii. Față de trecut, cînd în răstimpul unei generații abia de se puteau observa progresele tehnico- științifice, astăzi ele se succed atît de rapid și sînt atît de vaste, încît actuala generație abia reușește să le perceapă.De-a lungul secolelor, știința a cunoscut atît îndelungi perioade de relativă stabilitate, caracterizate prin acumulări treptate de cunoștințe noi, cît și perioade de salturi — revoluțiile în știință — în care se produceau transformări radicale în concepții și în teorii considerate pînă atunci imuabile. Astăzi sîntem martorii unui asemenea proces revoluționar neîntrerupt care, spre deosebire de trecut (secolele XV—XVIII), nu se limitează la una sau la alta din ramurile științelor naturii, ca rezultat al gîndirii și activității științifice a unei singure sau cîtorva personalități, ci înglobează întregul front al științei, de astă dată ca rezultat al gîndirii și activității colective. Acest proces se desfășoară în ritmuri accelerate, într-un mod adeseori planificat, cu repercusiuni puternice și imediate asupra producției materiale.Spre deosebire de trecut, legătura dintre revoluțiile științifice și tehnice este astăzi vizibilă, imediată și indisolubilă. Revoluția științifică- tehnică contemporană are ca o particularitate esențială unitatea dintre cuceririle științifice și cele tehnice, ca două laturi ale unui proces unic, în care știința reprezintă fundamentul teoretic, iar tehnica, în sensul cel mai larg, concretizarea ei. Știința ■ se transformă astfel într-o „forță nemijlocită de producție" așa cum prevăzuse Marx, cu un secol în urmă, iar producția, la rîndul ei, devine „știință experimentală, știință material-creatoare, știință a înfăptuirii concrete".Nici una dintre revoluțiile care au avut loc pînă în prezent în știință și în tehnică nu se remarcase prin- tr-o asemenea amploare a schimbărilor calitative produse simultan în mijloacele de muncă, în obiectele muncii, în baza energetică, în procesul tehnologic, în locul pe care omul îl ocupă în procesul producției materiale ; în schimbarea atît a mediului în care trăiește omul cît și a omului însuși. Cuceririle științei în electronică. automatică, cibernetică, de pildă, determină revbluționarea multor domenii de activitate, cu consecințe foarte largi, ce conduc la cel mai spectaculos salt pe care l-au cunoscut în istorie relațiile dintre om și natură. Ele revoluționează nu numai producția materială nemijlocită, dar și transporturile, comunicațiile, administrația socială, mijloacele de difuzare a informațiilor, arta militară. Revoluția știintifioă-tehnică pătrunde în sfera culturii, a relațiilor morale, a vieții cotidiene, a organizării odihnei. Ea este însoțită și condiționată de o revoluție în reprezentarea generală despre lume, în gîn- direa științifică, inginerească și tehnică. Ea reclamă o schimbare, adecvată a relațiilor sociale, pledînd în mod obiectiv pentru socialism, pune noi probleme în domeniul organizării și conducerii societății.Internațională prin caracterul ei, revoluția științifică-tehnică contemporană se desfășoară atît în țările
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iicapitaliste, cît și îfl țările socialiste și prezintă atît trăsături și consecințe comune celor două tipuri de orînduiri social-economice, cît și caracteristici specifice fiecăreia dintre ele, ca și diferitelor țări luate în parte. în condițiile ei au loc modificări importante în corelația dintre cele două sfere principale ale economiei (productivă și neproductivă), în compoziția diferitelor clase și pături sociale, în structura clasei muncitoare, în locul și rolul intelectualității în societatea contemporană ș.a.Există o multitudine de probleme care se cer a fi studiate cu atenție pentru a se înțelege mecanismul marilor schimbări calitative în știință și tehnică, pentru a se desluși interdependența și întrepătrunderea acestora, pentru a se stabili o justă determinare a corelațiilor dintre progresul științei și progresul societății. Acestea dictează cu severitate și exigență un ascuțit spirit al noului, receptivitate largă, realism al aprecierilor ; orice prejudecată, orice îngustime de vederi și încetineală în gîndire, fără a mai vorbi de comiterea unor greșeli de apreciere și de calcul, pot avea repercusiuni deosebit de negative. Previziunea de lungă durată a proceselor și tendințelor de dezvoltare, adaptarea continuă, în- tr-un spirit de înalt dinamism, a structurilor și oamenilor la noile realități, în permanentă schimbare accelerată, reprezintă imperative ale contemporaneității.în țara noastră, revoluția științifică-tehnică contemporană se ihte- grează ca un puternic factor dinamizator în procesul de construcție a socialismului; între aceste două procese revoluționare —, desigur diferite prin natura lor dar care totuși cunosc multiple interferențe — se realizează o amplă sinteză dirijată de partid ca forță conducătoare a întregii vieți sociale. Este un fenomen, cu dublu aspect: însușirea celor mai a- vansăte cuceriri ale științei și tehnicii are un rol determinant în crearea și dezvoltarea bazei tehnico-materiale a socialismului — condiție sine qua non a creării acelei bună- stări generale, caracteristice noii orînduiri; în același timp edificarea socialismului oferă revoluției științi- fice-tehnice o bază socială din cele mai adecvate, cu perspectivele cele mai largi, nelimitate, de dezvoltare.Tocmai de aceea, așa cum este cunoscut, partidul nostru acordă o excepțională, atenție activității științifice, stimulării cercetărilor proprii din țara noastră, cît și însușirii și aplicării celor mai înaintate cuceriri ale gîndirii științifico-tehnice pe plan mondial. Măsurile luate după Congresul al IX-lea au creat condiții optime unei largi dezvoltări a procesului de cercetare, prin structurarea unor forme organizatorice din cele mai adecvate, prin crearea Consiliului Național al Cercetării Științifice, ale cărui atribuții au fost lărgite prin directivele aprobate de Conferința Națională a P.C.R. Aceluiași țel îi răspund eforturile pentru asigurarea unei baze materiale moderne, corespunzătoare sarcinilor multiple și complexe ale științei românești în actuala etapă, pentru dotarea unităților de cercetare cu aparatură modernă etc. Grija neabătută a partidului se oglindește totodată pregnant în repetatele îndemnuri și recomandări adresate tuturor specialiștilor și lucrătorilor din domeniul științei, întregului front larg al constructorilor socialismului de a se situa în primele linii ale marii ofensive a cunoașterii, de a folosi intens știința și rezultatele ei ca un instrument din cele mai puternice, indispensabil construirii socialismului și comunismului.

Echipament de investigație la 
scara cercetării științifice mo

derne

Tranzistorii, laserii, ma- serii, enzimele, mezonii, sateliții artificiali — și. lista unor astfel de realizări științifice atît de cunoscute astăzi dar aproape de neimaginat pentru majoritatea oamenilor cu numai zece- douăzeci de ani în urmă, ar putea fi mult continuată. De altfel, re- ferindu-se la faptul că în ultima jumătate de veac știința a progresat cît altădată în secole și secole, marele fizician atomist Robert Oppenheimer remarca faptul plin de interes că 99 la sută din cunoștințele științifice și tehnice actuale sînt datorate unor oameni de știință ce se mai află în viață. Tot în legătură cu ritmul rapid de apariție a rezultatelor în cercetarea științifică. actuală, unele statistici apreciază că Ia fiecare trei minute, undeva, pe' glob, într-unul din sutele și miile de colective de cercetare se naște e idee sau se cristalizează o descoperire nouă. Numai în domeniul chimiei apar, de pildă, anual circa 300 000 de invenții sau noutăți.

Acad. Aurel AVRAMESCUCeea ce rni se pare deosebit de important însă este faptul că astăzi mai mult ca oricînd, rezultatele cercetărilor nu sînt atît menite să îmbogățească „rezerva științifică", — folosibilă într-un viitor mai mult sau mai puțin precizat — cît mai ales să rezolve un număr tot mai mare de solicitări actuale, stringente, diverse și importante, economice și sociale. De altfel, constatăm în prezent o intensificare susținută a aplicațiilor științei, în primul rînd în sectoarele economic-productive, spre care se îndreaptă principala pondere a rezultatelor. Mi se pare semnificativ să arăt că numai prin utilizarea realizărilor cercetărilor din domeniul automatizărilor este posibilă o sporire a productivității muncii între 2—10 ori.Totodată, crește rapid numărul sectoarelor care

solicită într-o tot mai mare măsură contribuția științei. Alături de energia nucleară larga utilizare a polimerilor sintetici, în cele mai variate sfere ale industriei a ajuns să constituie o caracteristică a secolului nostru. Avînd însușiri extrem de prețioase, diferitele categorii de macromolecule sintetice termoplastice (plexi- glasul, politenă, policlorura de vinii, poliacrilonitrilice) și-au găsit numeroase întrebuințări ca înlocuitori ai metalelor, lemnului, fibrelor naturale etc.Sau referindu-ne, de pildă, la cercetările din fizica solidului, constatăm că rezultatele au revoluționat nu numai tehnica, generării și amplificării undelor electromagnetice — punînd la dispoziția automatizării tra- ductori ai diferitelor semnale și statuînd baza calculatoarelor electronice moderne — dar, alături de laser, au declanșat o avalan

șă de aplicații tehnice în industria prelucrătoare, telecomunicații, chirurgie etc. In general, introducerea pe scară largă a celor mai recente cuceriri ale electronicii, ciberneticii și automaticii în domeniul comunicațiilor, mijloacelor de difuzare a informațiilor în administrație, transporturi, ca și în conducerea și controlul proceselor industriale, determină schimbări esențiale în productivitate și poziția omului în contextul activității economice.în prezent, funcționează în lume nu mai puțin de 30 000 de calculatoare electronice, din care circa 70 la sută pentru calcule țehnico- economice și automatizarea muncii administrative, circa 27 la sută sînt utilizate în cercetare și proiectare, numai 3 la sută fiind deocamdată folosite în conducerea directă a proceselor tehnologice. Dar tendința este de a extinde asemenea aplicații tot mai mult, în curs de instalare aflîndu-se încă alte 15 000 calculatoare.

Dar această creștere considerabilă a sferei de influență apare nu numai ca un principal factor de progres pentru domeniile de a- plicație respective, ci și pentru cercetarea științifică însăși. Din această profundă interinfluențare, în fata științei se pun probleme noi, — și nu sînt rare cazurile cînd tocmai inaugurarea unui nou domeniu de aplicație duce implicit Ia conturarea și cristalizarea unor noi capitole, discipli- ne; sau ramuri științificeAdîncirea și extinderea trepidantă' a•• utilizărilor ei determină o sporire spectaculară a numărului și .calității solicitărilor. Există *aici, cred, . un raport esen- țial ce exprimă setea de progres a societății umane : dacă admitem că aplicațiile științei cresc în progresie aritmetică, solicitările &•/“ de ea apar în progresie geometrică.Este încă un aspe’t — poate hotărîtor — al ; 'ului de instrument al pri.j’resu- lui pe care-1 îndeplinește știința.

ARSENALUL FĂRĂ PRECEDENT AL
MIJLOACELOR DE INVESTIGAȚIE

Cred că actuala evoluție a științei reliefează nu numai importanța sporită pe care o are astăzi activitatea savantului, dar în primul rînd dimensiunile considerabile pe care le capătă fenomenul științific. După unii specialiști, în ultimii cincizeci de ani știința a parcurs cu repeziciune trei etape distincte ale evoluției : prima se referă la caracterul academic al cercetării, cînd sfera de preocupări a cercetătorului nu depășea cadrul restrîns al propriului laborator, iar investigația științifică decurgea oarecum neorganizat și în bună parte pe cheltuială personală. în a doua etapă (începută prin 1920—1930), cercetările se dezvoltă pe larg în unitățile industriale care și-au creat laboratoare și institute de cercetări specializate, finanțînd activitatea acestora, ca și a unor colective de specialiști din universități. în prezent, ea a atins în numeroase țări etape pe care le-am putea numi de știință etatizată — fenomenul nu se referă numai la țările socialiste, ci chiar și la cele capitaliste — cînd statul însuși se îngrijește de crearea condițiilor necesare cercetării și valorificării optime, rapide, a realizărilor ei pe scară largă, națională, punîndu-i în acest scop la dispozi

Acad. Alexandru CODARCEAție mijloace materiale și capacități umane.în această fază, știința se conturează ca un fenomen de cea mai mare cuprindere — incluzînd în sfera ei un număr mult sporit de discipline și ramuri (ca urmare a rapidului proces de diversificare și întrepătrundere) — și în același timp extrem de complex. Astfel, dacă în 1896 existau aproximativ 50 000 de purtători ai făcliei științei în întreaga lume, din care numai vreo 15 000 lucrau direct ca cercetători, în 1954, după o ultimă statistică cunoscută, numărul cercetătorilor se ridica la peste 2 000 000. Evident că astăzi, după alți 14 ani, timp în care știința a evoluat rapid, numărul acestora a crescut considerabil.De asemenea „explozia informațională" căreia îi sîntem martori, face ca volumul datelor științifice să se dubleze la fiecare zece ani — ceea ce a determinat crearea unor întinse și puternice rețele de informare și documentare științifică, mobilizînd nu numai mii și mii de specialiști, dar și instalații moderne, dintre cele mai complexe. Creșteri apreciabile s-au înregistrat și în ceea ce privește volu

mul mijloacelor de Investigație, enorma creștere și diversificare a aparaturilor, care, în majoritatea lor, necesită fonduri mari și materiale rare. Unele dintre aceste aparaturi moderne — cum sînt acceleratoarele de particule, reactoarele atomice, laboratoarele aero- spațiale etc. — capătă, atît ca volum cît și ca mijloace de realizare, valoarea unor adevărate obiective industriale.Toate aceste mijloace diverse au făcut ca vechile laboratoare să devină în mare măsură practic insuficiente ; se recurge tot mai frecvent la crearea unor adevărate „combinate științifice" — mari institute și centre de cercetare complexe — la folosirea însăși a industriei ca bază experimentală și de cercetări și chiar Ia întemeierea de „orașe ale științei".Edificator în ceea ce privește amploarea și diversitatea mijloacelor științei contemporane este însuși factorul investiție ; după unele calcule, fondurile destinate științei în lume au sporit în ultimele decenii, în unele țări, de circa 400 de .ori, ceea ce înseamnă că, în prezent, ritmul mediu anual de spori

re a cheltuielilor pentru știință este de peste 10 la sută.în general se apreciază că, la ritmul actual, știința își dublează, sub toate aspectele, dimensiunile la numai 7—15 ani.Acest efort material și spiritual prin care societatea asigură evoluția științei corespunzător noilor exigențe ridică implicit probleme legate de creșterea eficienței științei, de organizarea rațională a cercetărilor în fiecare țară. Drept urmare, în țările a- vansate tehnic și industrial sînt constituite organisme centrale care aplică o politică națională, de dezvoltare a cercetării științifice.In țara noastră, Consiliul Național al Cercetării Științifice are tocmai acest rol — de a coordona întreaga activitate științifică și de a orienta cu prioritate cercetările spre domeniile ho- tărîtoare ale dezvoltării producției materiale, în concordanță cu cele mai stringente cerințe — imediate sau în perspectivă — ale construcției socialiste. Elaborarea, pentru prima dată, a unui program unitar al cercetării științifice (perioada 1966—1970), reflected această tendință, asigură planificarea în perspectivă a dezvoltării științei românești.

Una din condițiile pe care Ie consider hotărîtoare pentru reușita orientării eficiente a cercetărilor — a- supra căreia s-a insistat pe bună dreptate și în documentele din ultima vreme ale partidului și statului nostru referitoare la sitîr.-x, ță — este reprezentată de justa amplasare a mijloacelor de investigație, încît să'se evite risipirea de forțe, fărîmițarea eforturilor și să se asigure reali-, zarea unor puternice centre de creație științifică, deschizătoare de drumuri noi,., intim legate de cerințele progresului economic al societății noastre.Țara noastră depune e- forturi importante pentru dezvoltarea științei — numai în cincinalul actual fiind alocate 7 miliarde de lei pentru creșterea bazei tehnice materiale a științei și dezvoltarea cercetărilor științifice fundamentale și aplicative, din care 1,5 miliarde lei pentru construcții de institute și laboratoare noi, dotate cu aparatură modernă. Dar, incontestabil, factorul cel mai de seamă în dezvoltarea cercetării științifice ră- mîne omul de știință, cercetătorul, specialistul.Pe fondul grandios al marilor creații ale științei și tehnicii contemporane rolul cercetătorului, al omului de știință în societatea socialistă apare esențial.
I

in toți porii activității sociale
Dacă știința a oferit dintotdeauna societății valori noi, de mare importanță (încă din secolul al XlII-lea Roger Bacon afirma că „știința reprezintă o forță"), în epoca noastră contribuția ei la progresul societății 'a sporit precumpănitor, ajungîndu-se la un proces de osmoză, care determină un salt calitativ în dezvoltarea forțelor de producție. Societatea dă astăzi cu mult mai mult decît înainte științei — dar și este înzecit răsplătită ; aplicațiile științei pătrund în prezent în toți porii societății contemporane.Astăzi, societatea poate cere științei, cu ajutorul cunoștm- țelor teoretice dobîndite, bunăoară în fizica solidului, rezolvarea unor acute probleme de producție, de la circuitele integrate și desfășurarea procesului înaintat de automatizare, pînă la producerea celor mai pretențioase materiale necesi- tate de cosmonautică. Industriei i se oferă posibilitatea să producă noi aliaje, corespunzătoare celor mai variate condiții de utilizare — și constatăm cu satisfacție că specialiștii noștri obțin realizări valoroase și în astfel de domenii.Știința satisface de asemenea setea omenirii de energie. In perspectiva dezvoltării, această sete va spori atît de substanțial încît, nu peste multă vreme, țările care nu vor utiliza energia nucleară, vor avea de întîmpinat serioase dificultăți în dezvoltarea economiei, întrucît sursele clasice sînt pe cale de secătuire. O țară care dorește să beneficieze de energia nucleară trebuie să se situeze pe poziții de vîrf, în toate problemele tehnico-industriale respective, ceea ce presupune formarea cu multă grijă a specialiștilor și folosirea ne- stînjenită a competenței lor în modul cel mai rațional. Hotărîrea adoptată de conducerea de partid și de stat privind producerea energiei nucleare în România cu începere din cincinalul viitor, a generat o acțiune de ample proporții — atît prin pregătirea industriei pentru susținerea acestui efort la nivelul cel mai înalt al tehnicii moderne, cît și prin crearea unei mari echipe de specialiști care să întrețină

Acad. Horia HULUBEIși să perfecționeze unitățile de producere a energiei nucleare, pe măsura noilor progrese tehnico-științifice.Calculatoarele electronice, spre a mă referi la unul dintre cele mai grăitoare exemple ale contribuției științei la dezvoltarea societății, sînt pe cale de a determina, în ceea ce privește capacitatea intelectuală de soluționare a problemelor lumii contemporane, o revoluție analoagă celei produse de răspîndirea mașinismului. Desigur, creierul uman știa și înainte de introducerea ordinatoarelor electronice să soluționeze probleme, să întrezărească variante ale soluțiilor eventuale, dar, în condițiile complexității uriașe a datelor inițiale, rezolvarea lor în timp util devenea prohibitivă. Cu ajutorul creierelor electronice, astăzi tot atît de necesari omului precum era ciocanul pentru amplificarea forței sale musculare, sîntem capabili să răspundem întrebărilor cu o viteză de cîteva milioane de operații pe secundă și în curind, desigur, de ordinul miliardelor. Dacă în prezent memoria marilor ordinatoare poate înmagazina pînă la 100 milioane de semne, foarte curind va fi posibil să se stocheze în memoria a numai cîteva mari ordinatoare electronice, cele cîteva miliarde de semne care reprezintă tot ceea ce s-a scris pînă acum în lume. La o simplă solicitare a abonatului — de genul unui apel telefonic — vor putea fi transmise din „depozit" toate informațiile ce-1 interesează pe omul de știință, într-un anumit domeniu de strictă specialitate.După Gutemberg și invenția tiparului, care a asigurat strîn- gerea și difuzarea rapidă a’ informației orale sau scrise de mină, existente pînă atunci și a stocat informația ulterioară, această contribuție a științei va fi, un alt mare pas al omenirii în transmiterea și prelucrarea de umanitate a cunoștințelor dobîndite — bun de o valoare imensă al oamenilor, în

prezent incomplet-cunoscut și folosit. Vom asista la o dezvoltare uluitoare a mijloacelor electronice de transmitere a culturii și de educare a oamenilor, care va revoluționa metodele de învățămînt, eliberînd un mare număr de cațire didactice, și ușurînd enorm procesul de acumulare a cunoștințelor necesare civilizației moderne.Desigur, știința influențează și transformă societatea — prin rezultatele dobîndite și de celelalte ramuri și subramurl ale sale — și, în prigiul rînd, prin producția ei de bunuri materiale. Dar binefacerile științei sînt profund resimțite în toate domeniile vieții sociale, astfel încît, pînă la sfîrși- tul secolului, aceasta va căpăta înfățișări mult diferite de cele actuale. Se prevede astfel ca, în condițiile aportului mereu sporit al științei în domeniul producției și al muncii, arta, cultura, sportul vor înflori ca niciodată. Iar în legătură cu prevederile de acest gen țin să amintesc că astăzi ele însele încep să formeze obiectul unei științe independente, care, oferă societății metode verificate de a alege din multitudinea de variante ale orientării eforturilor sale pe cea optimă.Aș dori să închei acește însemnări cu sublinierea că în epoca noastră, cînd evoluția devine atît de vertiginoasă, valorificarea deplină și punerea rezultatelor științei în slujba societății fiind condiții esențiale ale ritmului dezvoltării, are o importanță vitală asimilarea rapidă a soluțiilor științifico noi. „în competiția științifică internațională — sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu — se afirmă și mai puternic șl devine mai bogată țara ai cărei cercetători reușesc să soluționeze mai repede problemele, să aplice în practică mai iute concluziile dobîndite". Oamenii de știință din România au. în această privință condiții din cele mai bune pentru a participa, cu toată energia creatoare de care dispun, la realizarea preocupărilor consecvente ale partidului și statului în această direcție, astfel încît țara noastră să pășească din plin în viața științifică modernă, creatoare de perspective atît de strălucite avîntului material și cultural, bunăstării poporului.
i
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Delegația parlamentară 
norvegiană in județul Brașov

Delegația parlamentară norvegiană, condusă de Leif Granli, al doilea președinte al Stortingului, însoțită de Mia Groza și Georgy Kovacs, vicepreședinți ai Marii Adunări Naționale, și-au continuat,- marți dimineața, vizita în județul Brașov.La cooperativa agricolă de producție Codlea, parlamentarii norvegieni s-au interesat despre sistemul de organizare, metodele de lucru și rezultatele obținute, de modul de valorificare a produselor agricole și retribuirea cooperatorilor.Membrii delegației au făcut apoi o vizită la consiliul popular județean provizoriu. Aici, Ion Mărcuș, prim-vicepreședinte al consiliului, i-a informat pe oaspeți despre organizarea și activitatea consiliului

popular, precum și despre realizările și perspectivele de dezvoltare 
ti județului Brașov.în continuare, parlamentarii norvegieni au vizitat principalele sectoare de producție ale uzinei de tractoare din localitate și au asistat la o demonstrație cu cele mai noi tipuri de tractoare produse de a- ceastă mare uzină.La amiază, președintele consiliului popular județean a oferit în cinstea delegației norvegiene un dejun în saloanele hotelului sporturilor din Poiana Brașov. în timpul dejunului, Ion Mărcuș și Leif Granli au rostit toasturi.e> în cursul după-amiezii, delegația parlamentară norvegiană s-a înapoiat în Capitală. (Agerpres)

Cu prilejul sărbătorii 
naționale a CehoslovacieiMarți a avut loc în Capitală, la Casa de cultură a tineretului din sectorul IV, o adunare consacrată aniversării a 23 de ani de la eliberarea Cehoslovaciei de sub jugul fascist.Cuvîntul de deschidere a fost rostit de Toma Marinescu, prim-se- cretar al Comitetului de partid al sectorului IV. General-colonel în

rezervă Radu Niculescu Cociu, vicepreședinte al Comitetului organizatoric al veteranilor din război, a vorbit despre semnificația acestei aniversări. Din partea ambasadei Cehoslovaciei la București a luat cuvîntul Karel Komarek, însărcinat cu afaceri ad-interim. (Agerpres)
Manifestări consacrate

aniversării cuceririi independenței
și ZileiORADEA. — La clubul C.F.R. și la clubul Fabricii de piele și încălțăminte „Grisul" din Oradea au avut loc mar adunări consacrate aniversării cuceririi independenței de stat a țării noastre și Zilei victoriei asupra Germaniei fasciste. Ofițeri din forțele noastre armate au vorbit în fața celor prezenți despre semnificația acestor evenimente în istoria poporului nostru.Cu același prilej, la Casa armatei din Beiuș a avut loc un simpozion pentru tineret, în cadrul căruia au luat cuvîntul ofițeri participanți la războiul antihitlerist.CONSTANȚA. -----La Direcția navală maritimă Constanța, Trustul de construcții locale și întreprinderea metalurgică „Energia" din Constanța au avut loc, marți, conferințe pe tema „9 mai — ziua indepșndențeȚdj» stat a României și a victoriei; asupra fascismului". Cu același prilej,' la Casa armatei din Constanța a avut loc un recital de versuri cu tema „Tinerețea noastră, partidului datoare", un montaj literar cu tema „Patriotismul ostașilor români în lupta pentru eliberare națională și socială oglindit în literatură" și o gală de filme documentare, printre care „Mărășești — 50 de ani", „Mărturii de glorie nepieritoare", „Republica la 20 de ani". „Slavă partidului".BuUAU. — în municipiul Bacău și în localitățile de pe Valea Trotușului

victorieiau fost programate marți o serie de filme documentare și artistice inspirate din lupta poporului român pentru cucerirea și apărarea independenței naționale, iar la 12 cămine culturale s-au ținut conferințe despre însemnătatea zilei de 9 mai. Cu această ocazie, un mare număr de pionieri, școlari și tineri au sădit flori la cimitirele eroilor de la Oituz, Tg. Ocna și Bacău.CRAIOVA. — Marți, elevii grupului școlar „Electroputere" din Craiova s-au întîlnit, în cadrul manifestărilor dedicate Zilei independenței și a Zilei victoriei, cu generalul-maior în rezervă Gheorghe Popescu-Cornu și It. col. Nicolae Ursățeanu, care le-au vorbit despre semnificația și importanța istorică a zilei de 9 mai. Colonelul în rezervă Teodor Grigoriu, fpsț comandant de. .plutpn. în corn- pania căpitanului Ignat în bătălia de la Mărășești, a vorbit tinerilor de la fabrica de confecții din Craiova despre vitejia ostașilor români, iar colonelul în rezervă Ion Popescu a vorbit la căminul cultural din Se- garcea. Generalul-maior în rezervă Antoniu Gheorghe a conferențiat în fața colectiviștilor din Calafat și Poiana Mare. întîlniri asemănătoare între tineri și ofițeri, activi și în rezervă, au avut loc la Băilești, precum și în alte localități din județul Dolj. (Agerpres)

Constelația energetică 
a Argeșului

(Urmare din pag. I)

jor și răspunde tot
odată de centralele d'.n 
aval, Oești și Albești. 
La etajele de jos vor
bim cu Gh. Șerban, 
care se ocupă de par
tea mecanică și a că
rui rară specialitate se 
numește „turbinist". 
11 privim cum cerce
tează instalațiile tur
binei, sistemul de re
glaj hidraulic și ne 
g'ndim că destinul a- 
pelor se împletește. în 
fond, cu destinul oa
menilor, iar fostul lă
cătuș mecanic din A- 
ref a ajuns să stăpâ
nească forțe pe care 
numai natura le pose
dă în momentele ei 
de exuberanță.

Ordinea, desăvîrșita 
simplitate, calmul ce
lor cinci oameni care- 
lucrează la peste o 
sută de metri adînci- 
me, în creierul mun
telui, ar putea să dea 
oricui iluzia că munca 
desfășurată aici este 
ușoară și fără nici 
un fel de griji. Ade
vărul este că această 
familie de mecanici si 
electricieni poartă o 
mare răspundere și 
fiecare trebuie să-si 
cunoască cu cea mai 
mare precizie atribu
țiile ce-i revin, feno
menele secundare ce 
se pot .traduce, i man
tiile pe care trebuie să. 
le aibă în cazul cînd 
un sistem automat dă 
semne de anarhie.

— Aici trebuie să 
fii mereu treaz, ne 
spune Nicolae Mincoff. 
Intervențiile rapide 
sînt și cele mai ane
voioase. Efortul de 
supraveghere și con
trol al agregatelor din 
subteran îți pretinde 
nu numai pricepere și 
îndemînare în mînui- 
rea comenzilor, ci și 
curaj, și fermitate.

Intr-adevăr, aici to
tul e clar. Nimic nu 
se schimbă. Oamenilor 
nu li se cer eforturi fizice, dar li se cere

să aibă în permanen
tă mintea ageră si 
limpede. In momente
le libere, ei discută 
despre scheme, utilaje, 
instrucțiuni, spre a-și 
îmbogăți cunoștințele. Sala turbinelor este 
un amfiteatru, o uni
versitate tehnică în 
care se țin prelegeri și 
seminarii, cu aplicații 
directe pe cele mai 
scumpe și mai puter
nice utilaje de acest 
fel, lecții practice, ca
re cer imaginație, pu
tere de abstractizare, 
iscusința de a intui șl 
de a distinge, în sune
tele acestei fanfare gi
gantice. mersul fiecă
rui agregat. Vorbim 
despre instalația de la 
baraj, despre func
ționarea vanelor, des
pre instalația fixată la 
nodul de presiune 
(puțul forțat), unde 
personalul, prin in
structaj. prin explica
ții la fata locului, și-a 
însușit la perfecție 
manevrele ce se fac 
pe nevăzute : o închi
dere a vanei, forma
rea presiunii, a pernei 
de aer în hidrofor.

Toate se execută 
automat, dar uneori, 
foarte rar, echipajul 
trebuie să fie pregătit 
pentru a trece pe co
manda manuală. cit 
timp e necesar pentru 
remedierea unor e- 
ventuale defecțiuni pe 
sistemul automat. Per
sonalul din subteran 
cunoaște amîndov.ă 
funcțiile, e bine in
struit, poate interveni 
operativ, fără să pro
ducă avarii sau com
plicații, prin manevre 
deplin reușite. Sincro
nizarea nu este lucrul 
cel mai simplu posi
bil. Trecerea reglaju
lui pe manual se face 
comutînd unele chei 
de comandă, iar a- 
ducerea reglajului de 
tensiune și frecventă 
în paralel pretinde 
mare atenție. Din su
praveghetor devii tu

însuti element de co
ordonare, de gîndire.

Ne-am îndreptat 
spre Cumpăna si Vîl- 
san. pe oglinda ne
clintită a lacului de 
acumulare. Munții sînt 
aspri. Ies năpîrliti de 
sub așternutul de ză
padă. La Vîlșan cen
trala subterană este 
săpată la o mai mare 
adîncime decît la ba
raj, atingînd aproape 
120 m. Intrăm în tu
nete umede, ne ames
tecăm printre con
structori. retrăim, la o 
scară redusă, emoțiile 
pe care le-am avut cu 
ani în urmă la prin
cipala hală a turbine
lor de pe Argeș. Uti
lajele se află în sta
diul de montaj. Cum
păna și Vîlsanul au 
suit agregatele hidro
electrice tocmai pe 
coamele Făgărașului, 
acolo unde numai 
cerbii și caprele ne
gre își moaie picioa
rele în apele reci și 
unde numai ciobanii 
îsi durează stînele și otacurile. Pentru a 
veni aici, la microcen- 
trale, opt oameni se 
și pregătesc în amfi
teatrul subteranei de 
la Poenari, unii pen
tru Vîlsan șt Cumpă
na. alții pentru Cer- 
bureni, în aval de ba
raj. Pînă la sfîrșitul anului, cinci mici u- zine vor alcătui ansamblul Argeș, își vor 
destăinui una alteia 
cotele si vor produce 
energie după ora hi
drocentralelor.

De mult ne-am o- 
bișnuit cu ideea hi
drocentralelor. Si to
tuși. nu se poate să 
nu te prindă o plă
cută înfiorare la gîn- 
dul că puterea și lu
mina au început să ne 
fie dăruite cu tot mai 
mare generozitate de 
munți și de ape, de 
cascadele sunătoare si 
de lacurile imblînzite 
si așezate in dreptul unor cupe de alabastru.

VIZITELE

Tovarășul dr. Vladimir Bakarici, membru al Prezidiului C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele C.C. al U.C. din Croația, împreună eu soția, a vizitat marți după-amiază Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice din România.Oaspeții au fost însoțiți de tovarășii Ion Popescu-Puțuri, membru al C.C. al P.C.R., directorul Institutului de studii istorice și social- politice de pe lîngă C.C. al P.C.R., Vasile Vlad, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., și Nicolae Cioroiu, directorul muzeului.Au fost prezenți Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia la București, și membri ai ambasadei.
0 delegație de activiști 
ai P. C. R. a plecat 
la BelgradLa invitația C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, marți seara a plecat spre Belgrad, în schimb de experiență, o delegație de activiști ai Partidului Comunist Român, condusă de Gheorghe Pană, prim-secretar al Comitetului județean Brașov al P.C.R.La plecare, pe peronul Gării de Nord, au fost prezenți tovarășii Uie Rădulescu, membru supleant al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R., activiști de partid.Au fost de față reprezentanți ai ambasadei R.S.F. Iugoslavia la București. (Agerpres)

Cronica zilei

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE 

GUVERNAMENTALE 
GUINEEZEMarți dimineața a părăsit Capitala delegația economică guvernamentală guineeză, condusă de N’Fa- mara Keita, ministrul schimburilor. La plecare, pe aeroportul Bă- neasa, membrii delegației au fost conduși de Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior.

★Sub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Uniunii scriitorilor și Comisiei naționale române pentru UNESCO, marți seara, în sala Dalles, a fost aniversat centenarul nașterii scriitorului polonez Wladyslaw Rey- mont, sărbătorire înscrisă în calendarul UNESCO pe acest an. Prozatorul polonez a obținut în anul 1924 Premiul Nobel pentru romanul „Țăranii', care i-a adus un binemeritat renume în lumea întreagă. După un cuvînt înainte, rostit de prof. Al. Dima, membru corespondent al Academiei, scriitoarea Henriette Yvonne Stahl a vorbit despre personalitatea și opera scriitorului polonez. A urmat un program de lecturi din opera scriitorului, manifestarea încheindu-se cu prezentarea filmului polonez „Cenușă și diamant".
★La uzina „7 Noiembrie" din Craiova a avut loc marți după-amiază un simpozion organizat cu prilejul împlinirii a 150 de ani de la nașterea lui Karl Marx. Despre viața, personalitatea și opera marelui dascăl al proletariatului au vorbit lectorii universitari Ion Ca- racaleanu și Ivan Tache.
*Marți după-amiază a avut loc la facultatea de filologie a Universi

tății „Babeș-Bolyai" din Cluj un simpozion consacrat comemorării a 20 de ani de la moartea lui Sextil Pușcariu. Cu acest prilej, acad, prof. Emil Petrovici, conf. dr. Mircea Zdrenghea, prof. I. Pătruț și lector univ. Octavian Schiau au evocat figura omului de știință român, subliniind contribuția sa la dezvoltarea școlii noastre lingvistice. La simpozion au participat cadre didactice universitare, scriitori, studenți. Cu același prilej, în holul facultății de filologie a fost organizată o expoziție cu lucrări ale marelui filolog român.
★„Anul revoluționar 1848 în țările române" s-a intitulat seara de istorie organizată marți la clubul „Metalul" din Cluj. A conferențiat prof. dr. docent Victor Cheresteșiu. Un grup de artiști ai Teatrului național din localitate a interpretat apoi fragmente din piesele „Băl- cescu" de Camil Petrescu și „A- vrarn Iancu" de Lucian Blaga. Au fost recitate, de asemenea, versuri de Andrei Mureșianu, Vasile Alec- sandri și Ion Barbu.
★Sala mică a Palatului a găzduit marți seara un concert de muzică de cameră susținut de Cvartetul danez care ne vizitează țara. Creat în anul 1950 din inițiativa unor studenți ai Conservatorului de muzică din Copenhaga, Cvartetul a prezentat de la debutul său peste o mie de concerte. Alături de lucrările clasice scrise pentru cvartet de coarde, repertoriul său cuprinde un mare număr de piese aparținînd unor compozitori scandinavi, cum este Cvartetul de Carl Nielsen, înscris în programul concertului bucureștean, împreună cu alte două Cvartete de Haydn și Schubert.(Agerpres)

viața internațională

DELEGAȚIA C.C. AL P.C.R. IN TUNISIA

Vizita la președintele
Habib Burghiba

TUNIS 7. — De la corespondentul Agerpres, C. Benga : Delegația C.C. al P.C.R., condusă de tovarășul Manea Mănescu, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului Economic, a făcut o vizită președintelui Republicii Tunisiene, Habib Burghiba, președintele Partidului Socialist Destu- rian.Delegația a fost însoțită de Ni-

colae Sipoș, ambasadorul Republicii Socialiste România la Tunis. La primire a fost de față Abdelhamid Amar, membru al C.C. al P.S.D., șeful secției relații externe a partidului.în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă cordială, au fost abordate probleme de interes comun pentru cele două partide și state.
COOPERAREA
ECONOMICĂ
(Urmare din pag. 1)

SPORT^

Derbiul campionatului
F. C. Argeș-SteauaCampionatul categoriei A la fotbal programează astăzi o nouă etapă. în Capitală, pe stadionul „23 August" la' ora 15,30 se vor întâlni formațiile Rapid București și Petrolul Ploiești.La Pitești este programat derbiul etapei, care va opune echipele F.C. Argeș și Steaua București.- în tară Se vor mai disputa următoa- ■ '(role jocuri : Universitatea Craiova —

Au început campionatele

internaționale de tenis ale Italiei

Jucători romani printre 

participanțiPe terenurile Foro Italico din Roma au început întrecerile celei de-a 25-a ediții a campionatelor internaționale de tenis ale Italiei. La actuala ediție participă numeroși jucători de valoare din toate continentele, printre care și tenismanii români ION TIRIAC, ILIE NĂSTASE, SEVER DRON, MARIANA CIOGOLEA și IUDITH DIBAR,în primul tur al probei de simplu bărbați, Ilie Năstase l-a învins cu 6—2, 6—3, 6—3 pe englezul Curtiss, iar Sever Dron a fost eliminat cu 0—6, 6—2, 6—8, 2—6 de italianul Crotta. La simplu femei, reprezentanta noastră, Mariana Ciogolea, a întrecut-o cu 6—4, 6—2 pe italianca Roberta Beltrame.

Farul Constanța ; Dinamo Bacău — I A.S.A. Tg. Mureș și U.T. Arad—Uni- I versitatea Cluj. Meciul Progresul I București—Steagul Roșu Brașov va ■ avea loc joi, 9 mai, la orele 17,30, pe I stadionul Republicii din Capitală, iar I partida Jiul Pețr.oșeni—Dinamo Bupu- > -î-eșți se va-desfășura duminică, -12 I mai. -
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DINAMO BUCUREȘTI- |
BOLOGNA IIntilnire de mare atracție, Ipartida amicală de fotbal Di- |namo—Bologna, desfășurată în .cadrul sărbătorii a 20 de ani de la înființarea clubului bucureștean, prilejuiește reîntilnirca cu 1cîțiva dintre cei mai buni fotbaliști italieni : Guarneri, Bul- garelli, Furlanis.Bucureștenii, dornici să ono- . reze cu un spectacol de calitate sărbătoarea clubului lor, ies pe teren cu cel mai bun „unsprezece" pe care-1 pot alinia Ia ora I actuală și din rîndurile căruia nu lipsesc desigur Pîrcălab, IDinu, Dumitrache. ■Meciul se va desfășura pe stadionul „23 August" în continua- |rea partidei de campionat Ra- .pid—Petrolul.

Premianții ediției 1968 
a concursurilor anuale de 
f". .

literatură română, fizică 
și chimie ale elevilorMarți s-a încheiat ediția 1968 a concursurilor anuale de literatură română, fizică și chimie ale elevilor, desfășurate sub auspiciile Ministerului Invățămîntului, Uniunii Tineretului Comunist și Societăților de științe filologice și de științe fizice și chimice.La literatura română, premiul I a fost obținut de elevii loan Pînzaru din Focșani — căruia trei ani consecutiv i s-a decernat aceeași distincție — și de Adriana Stoichițoiu din „București. La fizică și chimie, pe primele locuri s-au situat elevii Horia Po- pinceanu din Alba Iulia, Ortansa No- nou din Ploiești, Sabin Ciucă din Oradea, Silvia Constantinescu din Brașov și Laurențiu Tincu din Botoșani.(Agerpres)
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 9, 10 și 11 mai. In țară : Vreme în răcire ușoară la începutul intervalului. Cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în nordul țării, unde vor cădea averse locale de ploaie însoțite de descărcări electrice. în rest, averse izolate. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 7 și 17 grade, iar maximele între 18 și 28 de grade, local mai ridicate. In București : Vreme în răcire ușoară Ia începutul intervalului. Cerul va fi variabil, favorabil descărcărilor electrice și averselor de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în scădere ușoară.

unei probleme care a devenit a- cum mai sensibilă decît în trecut, și anume, cum să se depășească un anumit decalaj al schimburilor dintre estul și vestul Europei. E vorba deci — și faptul acesta a fost recunoscut în mod general și unanim — de a căuta noi forme de cooperare, mai intense decît în trecut, care să îngăduie nu egalizarea, ci o interpenetrare mai profundă a economiilor și a industriilor în întreaga Europă, să permită o exploatare mai intensă a potențialului global al continentului nostim. Comisia a votat în a- cest scop două rezoluții — asupra cooperării industriale și asupra cooperării științifice și tehnologice. România a avut un rol activ în elaborarea acestor rezoluții. De altfel ea a manifestat și în anii trecuți inițiative în vederea dezvoltării cooperării științifice și tehnologice.Am vorbit la ședința de inaugurare a actualei sesiuni despre o mutație în concepțiile membrilor Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa. Am afirmat aceasta nu numai pentru că necesitatea unei a- semenea cooperări apare acum tuturor evidentă, ci și pentru că climatul politic din Europa ne-a permis să trecem la soluționarea practică a problemelor, fără a lăsa câ deosebirile de vederi politice să influențeze și să handicapeze relațiile dintre noi. Cred, de. asemenea, că aceasta ne îngăduie să depășim stadiul de simplă coexistență, — care la început a fost un obiectiv modest, dar care acum capătă dimensiunile secolului al 20-lea — spre o evoluție economică, socială, tehnologică și științifică ce se distinge în mod net favorabil și îngăduie cooperarea între țări și regiuni diferite, cu stadii diferite de dezvoltare. Se recu- noașfe, de altfel, că în unele ramuri ale industriei sau ale științei, una sau alta dintre țările europene a atins un anume grad de progres, în timp ce altele s-au afirmat în alte domenii. Este vorba deci de un schimb ce se va realiza spre avantajul general. Mereu mai mulți înțeleg că deosebirile de sistem social și economic nu trebuie să constituie un obstacol în calea cooperării".Referindu-se la grupul de state care a inițiat cunoscuta rezoluție a O.N.U cu privire la acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între țările europene avînd sisteme sociale diferite, dl. Emanuel Treu a declarat :

„Trebuie să spun că acest grup a anticipat situația de azi într-o perioadă cînd necesitatea cooperării încă nu era general recunoscută. El s-a angajat să pregătească tocmai acest climat și, fără a nega existența unor probleme politice, s-a dedicat sarcinii de a reduce virulența acestor probleme politice, contribuind la favorizarea unei atmosfere în • care înțelegerea să fie posibilă și să se ajungă la actualul stadiu de cooperare.Este absolut evident câ există un raport intim între cooperarea economică și securitatea europeană. Sînt doi factori interdependenți. Orice progres care se poate obține pe calea cooperării economice constituie o contribuție sigură Ia întărirea securității europene. De alt-’ fel, problema aceasta face obiectul, atenției unui mare număr de guverne europene, iar acestea se sprijină, în acțiunile pentru asigurarea securității, pe ceea ce s-a cîștigat și se cîștigă în domeniul economic".— Ce ne puteți spupe’despre participarea României la . activitățile. Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa ?— „Am mai vorbit despre a- ceasta și îmi place. să revin afir- mînd că această .contribuție se' manifestă mai ales în obiectivizarea sarcinilor comisiei, ceea ce este esențial. La actuala sesiune rezoluțiile inițiate de România vizează tocmai sectoarele fundamentale : cooperarea industrială, cooperarea științifică și tehnologică. Aș vrea însă să adaug, ca președinte al comisiei, că România dovedește o remarcabilă atitudine constructivă în relațiile dintre statele membre și că aceasta constituie o contribuție neprețuită la crearea climatului favorabil lucrărilor și cooperării noastre.Detașîndu-mă de funcția de președinte * al comisiei și vorbind în calitate de reprezentant al țării mele, Austria, vreau să adaug că relațiile austro-române sînt excelente. Nu este un secret că, cu prilejul vizitei cancelarului Klaus în România, delegația noastră a fost puternic impresionată de dezvoltarea economică a țării dv„ mai ales în sectoarele industriale care în trecut erau predominant străine. Ritmul de creștere a economiei românești prefigurează o puternică dezvoltare viitoare și prin aceasta constituie o garanție pentru dezvoltarea schimburilor eu țara mea ca și cu toate țările membre a’.e Comisiei economice a O.N.U. pentru Europa".
O fericită încurcătură, în ceea ce privește locul care îmi era rezervat în tribuna stadionului din Linz, a făcut ca în timpul partidei Austria— România să am ca vecini cîțiva dintre spectatorii de marcă ai meciului: antrenorul „unsprezecelui" elvețian — Erwin Bailabio. fostul internațional austriac Fritz Kominek, antrenorul ceh Leopold Stastny — principal candidat la conducerea reprezentativei austriece în eventualitatea plecării lui Hans Pesser din acest post etc., etc...Și, astfel, am văzut acest joc cu mai multe perechi de „ochelari", care au distilat fiecare fază, fiecare situație de pe teren.Trei zile mai tîrziu, eram în tribuna Nepstadion-ului din Budapesta, și proaspetele impresii de la Linz primeau o încărcătură suplimentară, forțînd comparații, creînd posibilități de a fi mai aproape de adevăr. Aceasta cu atît mai mult cu cît ambele partide aveau un factor comun : urmărirea cu orice preț a rezultatului, deși normal ar fi fost ca tocmai aici să se distingă.Da, obsesia rezultatului — element care le-a determinat factura, iar în ceea ce ne privește direct — ne-a frustrat de posibilitatea de a a- tinge adevăratul tel al întîlnirii — verificarea și pregătirea „unsprezecelui" care va lua startul în preliminariile C.M. ; obsedanta căutare a rezultatului și-a pus o pregnantă amprentă asupra concepției de joc a echipei noastre în meciul care a avut loc pe stadionul din Linz.Desigur,. o partidă inter-țări, fie ea chiar și amicală, nu trebuie să se soldeze cu un rezultat penibil. Dimpotrivă, dorim și sîntem bucuroși să înregistrăm, și în asemenea partide rezultate favorabile. Dar. trebuie să reușim o dată să facem o distincție între optica unei partide amicale, de pregătire, și cea a uneia oficiale, în cadrul unei competiții. De multi ani, la noi, toate jocurile sînt pregătite și disputate sub imperativul exclusiv al rezultatului, situația închlzînd în mod artificial orice cale de a găsi soluții inedite, de a verifica oportun noi formule ale diferitelor linii ale echipei (tocmai pentru aceasta sînt organizate astfel de întîlniri). Dominați de aceeași stare de spirit, jucătorii se închid in ei, folosind

doar acele procedee tehnice pe care sînt absolut siguri, simplificîndu-și modalitatea de a se exprima pînă la cel mai elementar nivel, dînd senzația unei pregătiri primare. Si partida cu Austria a fost edificatoare pentru această stare de, lucruri. Atîta timp cît problema rezultatului nu s-a pus cu toată ascuțimea, Do- brin. Dinu, Barbu, Sasu și Hălmă- geanu au reușit „scene" de mare efect la public. Apoi... a urmat goana pentru apărarea scorului pozitiv, concretizată în mingi respinse oricum și oriunde. Nemaivorbind că în secundele și minutele care au succedat golului egalizator, jucătorii noș-

concluzii în legătură cu eficacitatea selecționării sale.Apreciem, fără îndoială, spiritul de combativitate al jucătorilor noștri, dorința lor de a înregistra un rezultat frumos. Nu putem lăsa de o parte faptul că au intrat pe teren sub povara eșecurilor penibile de anul trecut, cînd poarta formației românești primea o jumătate de duzină de goluri. In aceste condiții, lupta pînă la ultimul strop de energie nu poate fi decît lăudabilă.Egalitatea realizată la Linz este onorabilă pentru că fotbalul austriac este încă bine cotat pe plan euro-

renunțarea din principiu la avantajele pe care le oferă asemenea jocuri, antrenorii avînd și obligația să facă o sinteză a acestor două cerințe ale partidelor amicale : rezultat onorabil și îndeplinirea scopului de pregătire și verificare a lotului.O altă problemă extrem de importantă pe care a ridicat-o partida de la Linz privește concepția de joc ce se preconizează să fie aplicată de echipa reprezentativă. Formula tactică adoptată (1—4—3—3, cu Dinu acționînd cu predilecție în fața fundașilor centrali) este pe cît de avantajoasă pe atît de pretențioasă sub toate raporturile — tehnic, tactic,

TELUL PARTIDEI DE LA UNI
A FOST... OCOLIT

tri păreau atît de disperați de parcă ar fi ratat calificarea în finala campionatului european. Dobrin a fost înlocuit cu Nunweiller IV, meciul s-a încheiat cu 1—1, rezultat neip- fluentat de această schimbare, iar noi am rămas cu multe nedumeriri în ceea ce privește capacitatea reală a lotului reprezentativ aflat în pregătire.Cu ce sîntem, astăzi, mai bogați în informații în legătură cu formula liniei de atac, de pildă ? Ion Ionescu n-a corespuns și, cu toate că faptul era evident încă din prima jumătate de oră, a rămas pe teren pînă în minutul 90, deși pe banca rezervelor se afla Oblemenco, iar protocolul jocului ar fi îngăduit și folosirea lui. Chiar și introducerea lui Nunweiller IV a fost tardivă, cele cinci minute în care a jucat nedîn- du-ne posibilitatea de a putea trage

pean. Dar, în acest meci, conta în primul rînd rezultatul sau mal bine zis conta numai rezultatul ? A fost doar organizat și conceput ca un joc amical de pregătire și verificare. Atunci ? Și dacă îi înțelegem pe jucătorii ce vroiau să se întoarcă în țară cu un rezultat cît mai bun, nu acordăm aceleași circumstanțe antrenorilor. Conducerea tehnică a echipei a- vea datoria să se detașeze de această atmosferă. De la cine, dacă nu de Ja antrenorii lotului trebuie să cerem o atitudine mai lucidă, o înțelegere exactă a sensului și exigențelor unor astfel de partide ? Cine dacă nu antrenorii au datoria de a stabili o concepție limpede, diriguitoare în mersul treburilor lotului reprezentativ? Nu acceptăm meciuri amicale încheiate cu rezultate' rușinoase de tipul acelui 0—6, din toamna anului trecut, dar nu sîntem nici pentru

psihic și îndeosebi fizic. Ea cere e- chipei o mare elasticitate, multă mișcare în teren, accentul căzînd ne deplasările fără balon, pe participarea tuturor jucătorilor în ambele situații fundamentale ale jocului — în apărare și în atac. „Căderea" din ultima jumătate de oră este explicabilă (nu justificabilă) și prin această prismă, fiind evident că jucătorii noștri nu au suficiente resurse fizice și psihice pentru a o aplica pînă la capăt. „Unsprezecele" ungar, aliniat de Karoly Sos la Budapesta, în partida cu U.R.S.S., a acționat în aceeași idee, făcînd însă economie de efort fizic prin utilizarea cu preponderență a pasei lungi, trimisă în adîncime. Este un procedeu tehnic (cu consistent conținut tactic) foarte rar folosit de jucătorii noștri, poate că și pentru simplul motiv că poți număra pe degetele de la o singură mină

fotbaliștii în stare să-l execute eficient.Pasa lungă folosită impune cu rigoare demarcajul continuu, viteza în execuție, concentrarea psihică în joc, o tehnică individuală dusă spre limita superioară. Efectele ei sînt însă majore atît sub unghiul angrenării în joc a întregii formații, cît și sub acela al dezorganizării apărării adverse.Scriam în cronica partidei că Dinu ț debutat Strălucit pe Linz Stadion, lăsînd o profundă impresie specialiștilor prezenți în tribune. Ce se va întîmpla cu Dinu după acest debut ? Iată o întrebare care ne-a reamintit o constatare a reputatului tehnician ungur Lajos Baroti : „Dv„ în România, aveți an de an recolte bogate de talente autentice, dotate nativ cu mult peste altele care ajung mai tîrziu jucători mari. Nu știu cum faceți, dar ele se pierd pe drum, neprezentîndu-se la startul consacrării continentale".Profund adevărat, și prea des repetat. fenomenul pentru a fi contestat. Iar „secretul" pierderilor suferite de fotbalul nostru nici nu este greu de dezvăluit, el constînd cu osebire în instruirea nediferențiată, în lipsa unei preocupări particulare, pentru elementele care ăr putea deveni jucători de clasă europeană. Bogăția de talente ne-a făcut risipitori, lăsîndu-se la voia în- tîmplării — într-o măsură mai mare sau mai mică — cultivarea acestora, dezvoltarea unui simț de răspundere personal în funcție de aportul pe care-1 pot da ei la ridicarea standardului acestei ramuri sportive.Revenind la jocul de la Linz. șl consemnînd slaba utilitate a acestuia pentru procesul de pregătire al lotului reprezentativ, să arătăm aici că evoluția fotbaliștilor români este criticabilă din multe puncte de vedere și ar fi o mare eroare dacă egalitatea înregistrată ar duce la un fel de automulțumire. Acest 1—1, „prăjitura de la Linz" — cum îl denumea zîmbind interogativ Barbu în dimineața plecării, ar putea să fie, în asemenea condiții, mai tîrziu, destul , de amară. 'Erorile de concepție în ceea ce privește utilitatea și sensul unor astfel de jocuri trebuie să fie eliminate fără întîrtiere.
Valentin PA’JNESCU
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CORESPONDENȚĂ DIN NEW YORK 
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Mikis Theodorakis a fost pondent al Academiei germane 
(A.D.N.).

„Dușmanul se află la dreapta . Sub această lozincă a 
avut loc la Hamburg o mare manifestație împotriva 
organizațiilor neofasciste printre care se numără și 

Partidul național-democrat

Primul ministru al Franței, Georges Pom
pidou, a părăsit capitala Iranului îndreptîndu-se spre Kabul, unde la invitația primului ministru al Afganistanului, Etemadi Nur Ahmed, va efectua o vizită oficială de patru zile.
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Problema Africii 
vest 
discuțiilorîn eentroî

SAIGON 7 (Agerpres). în zorii dimineții de marți, detașamentele forțelor patriotice din Vietnamul de sud au reluat atacurile cu mortiere și rachete asupra Saigonului și a împrejurimilor sale — relatează agențiile de presă. Primele obuze — scrie co-NEW YORK 7. — Trimisul special Agerpres, N. Ionescu, transmite : Un amplu document despre activitatea Consiliului O.N.U. pentru Africa de sud-vest, în care este analizată situația din acest teritoriu și sî-nt dezvăluite acțiunile represive și ilegale ale autorităților Republicii Sud-Africane a fost prezentat, marți dimineața, în ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. de reprezentantul Iugoslaviei, Anton Vratușa, președintele pe luna în curs al Consiliului O.N.U. pentru Africa de sud- vest.în „Raportul Consiliului Națiunilor Unite pentru Africa de sud-vest" se subliniază că : „Toate acțiunile guvernului sud-african sînt îndreptate spre .consolidarea prezenței sale ilegale și represive în Africa de sud- vest și demonstrează că acesta este hotărît să refuze în continuare îndeplinirea rezoluțiilor Adunării Generale privind retragerea necondiționată și fără întîrziere din acest teritoriu a administrației sale și a tuturor forțelor militare și polițienești".Consiliul subliniază, de asemenea, că ,^refuzul continuu al Africii de Sud de a îndeplini hotărîrile O.N.U. cu privire la acest teritoriu va duce în mod inevitabil la izbucnirea violenței și a războiului rasial" și că „această situație constituie un foarte mare pericol pentru pacea internațională și securitatea în regiunea respectivă".în raport se exprimă „convingerea Consiliului că pentru a-și putea îndeplini întrutotul sarcinile și responsabilitățile, sînt necesare acțiuni eficiente". în acest sens, se recomandă Adunării Generale, „să-și reafirme cererea adresată Consiliului de Securitate de a lua, în concordantă cu prevederile rezoluțiilor anterioare, măsuri e- ficiente pentru a asigura înlăturarea imediată de Sud Totodată,

atitudinii intransigente și negative a Africii de Sud“.Raportul dezvăluie, de asemenea, atitudinea obstrucționistă a unor cercuri economice și financiare străine. Consiliul atrage atenția asupra utilității și importanței contactelor pe care le-a avut cu liderii populației sud-vest africane, și recomandă unele acțiuni concrete vizînd ajutorarea acestei populații.„Consiliul — se subliniază în încheierea raportului — a fost profund impresionat de curajul poporului Africii de sud-vest și de ho- tărîrea lui de a-și cuceri independența și este convins că eforturile acestuia vor duce la realizarea o- biectivului urmărit, cu sprijinul necesar și activ al comunității internaționale".în continuarea lucrărilor ședinței plenare a Adunării Generale, consacrată problemei Africii de sud- vest, a luat cuvîntul reprezentantul permanent al Bulgariei, Milko Tara- banov. Subliniind că în esență „are loc un conflict între națiunile Unite și doctrina acestora, pe de o parte, și forțele colonialismului, inclusiv sprijinitorii guvernului Africii de Sud, pe de altă parte", vorbitorul a arătat că rasiștii de la Pretoria „nu ar fi putut sfida Națiunile Unite dacă nu ar fi avut sprijinul aliaților lor".Cheia rezolvării problemei în discuție, a declarat M. Tarabanov, constă în încetarea oricărui ajutor acordat Pretoriei de către principalii săi aliați, iar rezoluția care va fi adoptată trebuie să se concentreze în a- ceastă direcție.

Primul grup al 
reprezentanților 
R. 0. Vietnam 
a sosit la ParisPARIS 7 (Agerpres). — Marți a sosit la Paris primul grup al delegației R.D. Vietnam, care va lua parte la contactele preliminare cu reprezentanții S.U.A. în vederea încetării definitive a bombardamentelor americane asupra teritoriului R.D. Vietnam. Acest grup, compus din 23 de persoane, este condus de Ha Van Lau, șeful misiunii de legătură a Armatei Populare a R.D. Vietnam pe lîngă Comisia internațională de control. El a reprezentat, de asemenea, R.D. Vietnam la tratativele de la Geneva din 1954.

a prezenței Africii în acest teritoriu"._______ __ se recomandă AdunăriiGenerale „să examineze neîntîrziatși aprofundat consecințele situațieicreate și să hotărască acțiunile pentru pregătirea în vederea independenței a acestui teritoriu, în lumina
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RILE OMULUI

PREMIILE PULITZER

emnificația
unei 
distincții

Consiliul de administrație al 
Universității Columbia din New 
"York, a făcut cunoscute opțiu
nile sale pentru premiile Pu
litzer pe acest an. Luni după 
masă, președintele prestigioasei 
universități americane, Grayson 
Kirk, a îndeplinit protocolul de 
înmînare a distincțiilor. Dintre 
lucrările selecționate o atenție 
aparte a suscitat premiul pen
tru roman acordat scriitorului 
William Styron. Cartea sa, de 
evocare istorică, intitulată 
„Confesiunile lui Nat Turner", 
relatează viața unui luptător 
împotriva sclaviei. Eroul este 
un personaj real din istoria Sta
telor Unite, de la începutul 
secolului trecut.

Nat Turner (1800—1831). con
siderat un „Spartacus negru" a 
fost conducătorul revoltei scla
vilor din statul Virginia. Ani
mat de idealul luptei pentru libertate a oamenilor de culoare, 
Turner a reușit să grupeze în 
jurul său pe toți robii care 
trudeau pe plantațiile albilor. 
La 21 august 1831, în fruntea 
unui „stat major", compus din 
1 tovarăși de cauză, Nat Turner 
a dat semnalul revoltei.

Dar răscoala\a fost înecată 
în singe. Însuși Turner a fost 
prins în ziua de 31 octombrie 
a aceluiași an. Judecat în gra
bă, curajosul luptător a fost 
condamnat la moarte prin spîn- 
zurătoare, iar sentința executată 
cîteva zile mai tîrziu.

Cartea a stîrnit un mare in
teres în Statele Unite, de * a- proape un an de zile figurină 
continuu pe lista celor mai citite 
romane americane. Actualmente 
se fac pregătiri pentru ecrani
zarea ei.

Desigur, succesul „Confesiu
nilor lui Nat Turner" este le
gat de rezonanța sa actuală. 
Majoritatea specialiștilor consi
derau cartea, încă de la apari
ție, ca un reflex al tabloului 
social al Americii contempora
ne. Recentele mișcări de masă 
din marile orașe din S.U.A. au 
readus în actualitate condiția 
omului de culoare, consecințele 
ghetourilor, ale cartierelor sor
dide locuite de urmașii lui Tur
ner. Iar luna trecută, parcă 
printr-o coincidență tragică, a 
survenit asasinarea curajosului 
luptător pentru drepturile popu
lației de culoare din S.U.A., dr. 
Martin Luther King.

Premiile Oscar acordate la 
începutul lunii aprilie, conside
rate an omagiu adus luptei ne
grilor și indirect dr.-ului King, 
și acum acest roman distins cu 
premiul Pulitzer, în care eroul 
principal este un alt luptător 
pentru dreptate și libertate, sînt 
semne ale solidarității intelec
tualității progresiste din Statele 
Unite cu lupta confraților lui 
Turner și King.

TEHERAN 7.. — Corespondentul Agerpres, N. Popovici, transmite: în comisia I a Conferinței internaționale a drepturilor omului de la Teheran au avut loc dezbateri în legătură cu „importanța realizării universale a dreptului popoarelor la autodeterminare, acordării neîntîr- ziate a independenței țărilor și popoarelor coloniale pentru garantarea și respectarea efectivă a drepturilor omului". La acest punct, douăzeci de state, printre care și România, au prezentat un proiect de rezoluție susținut de numeroase alte delegații. Luînd cuvîntul din partea delegației române. Petre Mateescu a subliniat că țara noastră sprijină pe deplin eforturile în direcția abolirii imediate a sistemului colonial și pentru acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale. Exploatarea colonială, folosirea unor legislații discriminatorii, a unor măsuri represive împotriva luptătorilor pentru independența națională, nerespec- tarea drepturilor umane elementare reprezintă acte care împiedică progresul politic, economic, social și cultural. România, a continuat vorbitorul, se pronunță în favoarea inițierii unor măsuri eficiente pentru aplicarea Declarației cu privire la acordarea independenței țărilor și popoarelor coloniale, adoptată de A- dunarea Generală a O.N.U. încă în decembrie 1960. Pusă la vot, rezoluția prezentată de cele 20 de state a fost adoptată de participanți.în ședința plenară a conferinței au început discuțiile pe marginea celor două proiecte de rezoluție privind respectarea și aplicarea drepturilor omului în teritoriile ocupate. A fost adoptată cu majoritate de voturi rezoluția prezentată de Arabia Saudită, Spania și Sudan cu amendamentele statelor arabe. România a votat în favoarea acestui proiect. Cel de-al doilea proiect prezentat de Olanda și Uruguay, a fost respins.

BRUXELLES 7 (Agerpres). — Cele două misiuni de „formator" al unui nou guvern încredințate pe rînd, contelui d’Alcantara (social-creștin) și lui Leo Collard (socialist) s-au încheiat cu eșec.15 zile de tratative cu social-crești- nii n-au permis lui Leo Collard să ralieze la punctele sale de vedere pe conducătorii acestui partid, deoarece liderii lui, în frunte cu președintele Houben, insistă asupra unui program guvernamental, care să țină seama de ansamblul problemelor comunitare și care să întrunească o largă adeziune a parlamentului.Marți, regele Baudoiun a încredințat lui Vanden Boeynants, fostul premier, misiunea de a forma un nou guvern.

KHARTUM 7 (Agerpres). — Gruparea politică Partidul unionist democratic (D.U.P.), formată din „național unioniști” și Partidul democratic popular, care este condusă de președintele Sudanului, Ismail al Ashari, și premierul Mohamed Mahgoub, a cîștigat în alegerile generale, obținînd 101 locuri din cele'218 ale parlamentului, mai puțin ca să-și asigure ritate absolută.Secretarul general al Partidului Comunist din Abdel Haleq Mahgub a fost ales deputat, învingînd pe actualul ministru al sănătății, Ahmed Sein al Abdin.O serie de cunoscute personalități politice sudaneze printre care figurează Sadik el Mahdi, Adam Moussa Madebo, actualul ministru al apărării, și secretarul general al U.M.M.A., Nugdala, nu au mai fost aleși.

respondents agenției France Presse — au căzut pe bulevardul Nguyen Hue, la numai 200 de metri de sediul serviciului de presă și informații al S.U.A., în plin centrul orașului. De a- semenea, au fost bombardate cartierul general al poliției din Cholon și baza militară de la Tan Son Nhut. în același timp, instalațiile de la Nha Be, situate la 10 km de Saigon, precum și cartierul general al unei brigăzi de parașutiști saigonezi dislocați în vecinătatea capitalei sud-vletnameze au fost atacate cu rafale de mitralieră și rachete.în regiunile de nord, lupte violente se desfășoară la sud-est de Gio Linh, pe malul rîului Qua Viet. Instalațiile portuare americane care deservesc baza de la Dang Ha au fost bombardate de către artileria F.N.E.

imperative 
ale dreptului 
international
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INTERVENȚIA REPREZEN
TANTULUI ROMÂN

în viața politică internă a Republicii Arabe Unite a avut loc un eveniment considerat aici ca deosebit de important >— referendumul asupra programului prezentat de președintele Nasser la 30 martie a.c. Acest program, care a format obiectul unor dezbateri largi în rîndul opiniei publice egiptene și a fost aprobat cu mare majoritate în cadrul referendumului de la 2 mai, stabilește poziția R.A.U. în actuala conjunctură din Orientul Apropiat și prevede o serie de măsuri poli- tico-economice menite să asigure mersul înainte al țării. Se preconizează, între altele, întărirea rolului Uniunii Socialiste Arabe, singura organizație politică din țară, măsuri pentru dezvoltarea multilaterală a industriei și agriculturii, asigurarea folosirii forței

de muncă. Un loc important este rezervat reorganizării organelor de stat și administrative.Duminică a avut loc o reuniune a Consiliului de Miniștri. Cu a- cest prilej, ministrul o- rientării naționale, Mohammed Fayek, a pre-
CORESPONDENTĂ 

DIN CAIRO 
DE LA C. OPRICĂ

cizat că modalităjile traducerii în fapt a programului vor fi puse la punct în cursul următoarelor două săptămîni. în acest scop, a spus el, vor fi convocate mai multe reuniuni ale guvernului R.A.U. Fayek a a- dăugat că în cursul ședinței au fost, de a- semenea, examinate schimbările ce urmează să fie efectuate în- tr-o serie de ministere.

precum și remanierea corpului diplomatic și a conducerii unor organizații. Acestea sînt o parte din măsurile ce vor fi luate în decursul unei perioade de mai multe luni.La 4 mai membrii conducerii Uniunii Socialiste Arabe și-au prezentat demisia. în cadrul Uniunii vor a- vea loc în curînd alegeri, iar la încheierea lor va fi convocat Congresul național al partidului. Prima ședință a Congresului este prevăzută pentru 23 iulie, cea de a 16-a aniversare a Revoluției. Congresul va a- vea drept sarcină, între altele, să elaboreze o nouă constituție care va fi supusă unui referendum. După a- probarea constituției vor avea loc alegeri pentru Adunarea Națională, și, de asemenea, alegeri prezidențiale.

„Marșul săracilor" este una dintre cele mai mari acțiuni de masă din istoria modernă a Statelor Unite. La el vor participa sute de mii de oameni, albi și negri, și va dura întreaga lună mai. Acțiunea a fost declanșată în ziua de 2 mai la Memphis, localitate în care a fost asasinat recent Martin Luther King, inițiatorul acestui marș. In drum spre Washington aproximativ 600 de reprezentanți ai săracilor s-au îndreptat spre localitatea Marks, prima etapă a marșului, oraș în delta fluviului Mississippi, unde Martin Luther King a- firmase că a văzut a- tîta sărăcie încît i-au dat lacrimile. într-o singură zi, numărul participanților, negri, albi, indieni, mexicani și portoricani, care trăiesc în S.U.A., a trecut de 1000 de persoane. A- proximativ 2 000 de negri au făcut ultimele pregătiri pentru a se ralia acțiunii. O parte dintre ei înaintează pe o caravană de catîri, alții parcurg drumul cu trenul. Concomitent, din orașul Edwards, aflat în sudul statului Mississippi, pornesc spre aceeași țintă alte caravane, pe jos sau cu autobuzele. Spre Washington se îndreaptă opt caravane din toate colțurile Statelor Unite. Una a pornit din San Francisco, caravana de vest din Los Angeles, cea din vestul mijlociu a avut ca punct de plecare Chicago, iar grupul estic — orașul Boston etc. Indieni din nord-vest, încolonați în orașul Seattle, statul Washington, vor participa la marș începînd de săptămîna viitoare. Lor li se vor alătura indieni din cele două Dakote și din Minnesota. De-a lungul traseului, care trece prin statele Mississippi, Alabama, Georgia, Carolina de nord și de sud, Virginia și alte state se organizează mitinguri și demonstrații în sprijinul revendicărilor populației de culoare, ale tuturor săracilor, care cer, în primul rînd, slujbe.La jumătatea lunii mai, demonstranții vor descinde în capitala americană, pentru a exprima protestul lor față de nerespectarea drepturilor civile și discriminarea economică la care este supusă o mare parte din populația S.U.A. Acolo a și început construirea unui o- rășel din lemn și foi de cort pe care demonstranții susțin că nu-1 vor părăsi pînă cînd guvernul nu se va decide să le satisfacă revendicările.

Pe de altă parte, la Washington un grup de 100 de reprezentanți ai săracilor au început convorbiri cu membri ai guvernului și personalități ale cercurilor politice din S.U.A. Ei au cerut guvernului să înceapă o campanie împotriva foametei. „Resursele atît de vital necesare în lupta împotriva sărăciei în interiorul Statelor Unite, a arătat cu acest prilej pastorul Ralph Abernathy, sînt utilizate pentru finanțarea unui război care se duce la zeci de mii de kilometri de granițele S.U.A.“. Un alt membru al grupului, Martha Graff, indiană din Oklahoma, a spus : „Dorim să ne bucurăm de o parte din confortul care altora le prisosește. Se știe că mulți dintre noi nu mănîncă nici o singură dată pe zi. Copiii noștri vor să poată învăța alături de ceilalți copii ai țării, iar noi vrem ca ei să ducă o viață mai bună decît au dus părinții lor“. Ministrului justiției, Ramsey Clark, îi va fi prezentată o listă de revendicări privind în special aplicarea legii drepturilor civile.Este semnificativ că a- ceastă acțiune de amploare se desfășoară concomitent cu o altă mișcare de largi proporții, susținută îndeosebi de tineretul studios și care are ca obiectiv să determine guvernul american să pună capăt războiului din Vietnam. La demonstrația care a avut loc la New York împotriva războiului au participat 120 de mii de persoane. Această demonstrație a avut a- semenea proporții încît primarul Lindsay a considerat că ar face o greșeală politică dacă nu ar ieși să vorbească imensei mulțimi adunate. El a fost însă huiduit. x„Marșul săracilor", mișcarea antisegregaționistă, demonstrațiile împotriva războiului din Vietnam sînt semne elocvente ale profundelor frămîntări sociale și politice ce au loc azi în America. Guvernul este serios neliniștit. Președintele Johnson, vorbind în cadrul unei conferințe de presă, nu a ascuns îngrijorarea sa față de efectele mișcărilor de masă asupra stării de spirit din țară. Forțele de represiune au fost puse în stare de a- larmă. Un reprezentant al Pentagonului a afirmat chiar că lîngă Washington au fost mobilizate peste cinci brigăzi militare.

VIENA 7.— Corespondentul Agerpres, P. Stăncesou, transmite : în ultimele două zile, Conferința O.N.U. pentru codificarea dreptului tratatelor, care are loc la Viena, a dezbătut problema normelor imperative ale dreptului internațional contemporan. S-a discutat dacă nesocotirea unor astfel de norme la încheierea unui tratat atrage anularea acestuia.Luînd cuvîntul, delegatul român, dr. docent Alexandru Bolintineanu, a subliniat că au caracter de norme imperative principiile fundamentale ale dreptului internațional contemporan, principii ale relațiilor dintre state, cum sînt : principiul suveranității și independenței naționale, egalității în drepturi, neamestecul în treburile interne, dreptul fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta. Statele sînt obligate să respecte în mod strict aceste principii cu ocazia încheierii tratatelor, orice tratat care le-ar încălca, fiind nul. Principiile fundamentale ale dreptului internațional sînt destinate să apere pacea și securitatea internațională, libertatea și progresul economic și social al tuturor popoarelor, mari și rpici.

NEW YORK 7 (Agerpres). — Președintele național al Partidului Comunist din S.U.A., Henry Winston, a dat publicității o declarație în care arată că P.C. din S.U.A. intenționează să prezinte candidați proprii la alegerile prezidențiale care vor avea loc în luna noiembrie. Candidații comuniști, se menționează în acest document, vor desfășura campania electorală pro- nunțîndu-se pentruîncetarea agresiunii americane în Vietnam, împotriva rasismului, a ghetourilor și a sărăciei, vor sprijini cererile privind deplina egalitate a tuturor cetățenilor americani. Henry Winston a anunțat că platforma partidului comunist și numele candida- ților vor fi stabilite la congresul extraordinar al partidului, care își va începe lucrările la 4 iulie.
Demonstrații 
studențești 
în Franța

Tunisia a rupt relațiile diplomatice cu Si
ria. Această hotărîre a fost luată în urma unei reuniuni a Consiliului Republicii, care s-a desfășurat marți sub conducerea președintelui Burghiba. într-un comunicat al Ministerului Afacerilor Externe al Tunisiei se aptă că activitatea misiunii diplomatice a Siriei a deveni trară uzanțelor diplomatice. Ministerul de Externe q nisiei a comunicat că misiunii siriene i s-a cerut sar j răsească Tunisia cît mai curînd posibil.

Cu prilejul Zilei independentei dez/lat a 
României și a împlinirii a 120 de aîti de Ia 
revoluția din 1848 din Țările Române, ambasada Republicii Socialiste România din Paris a organizat marți seara o manifestare culturală, care s-a bucurat de mult succes. Au participat numeroși cetățeni de origine română, stabiliți în Franța. Cu acest prilej, Constantin Flitan, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Socialiste România la Paris, a oferit o recepție în saloanele ambasadei.

La inviîația Asociației finlandeze de poli
tică externă „Passikivi" ambasadorul Republicii Socialiste România la Helsinki. N. I. Vancea, a ținut la 6 mai în orașul Hameelinna o conferință despre politica externă a României.Posțyrile de radio și ziarele finlandeze au prezentat extrase din cuvîntarea ambasadorului român.

Ședința jubiliară prilejuită de împlinirea a două decenii de la înființarea Organizației Mondiale a Sănătății a avut loc la Geneva. Au rostit cuvîntări oficialități elvețiene și reprezentanți ai unor organizații internaționale, printre care prof. E. Aujaleu, președintele celei de-a XXI-a Adunări Mondiale a Sănătății, dr. K. N. Rao, președintele Consiliului Executiv al O.M.S., și dr. M. G. Candau, director general al O.M.S. S-a dat citire unui mesaj adresat de secretarul general al O.NJ-’., U Thant, care subliniază realizările remarcabile fede O.M.S. în cei 20 de ani de existență. / 1 '

La Praga a avut loc vernisajul
,Arta contemporană românească", care cuprinde o colecție din operele a 73 de pictori și 16 sculptori români contemporani. Au participat Miroslav Ga- luska, ministrul culturii și informațiilor al R. S. Cehoslovace, reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe al R. S. Cehoslovace.

Marți a avut Ioc Ia Sofia
țară cu activul de partid și economic în legătură cu măsurile care trebuie luate pentru combaterea secetei. La consfătuire au participat Todor Jivkov, prim-secre- tar al C.C. al P.C. Bulgar, și alți conducători de partid și de stat.

PARIS 7 (Agerpres). — La chemarea Uniunii naționale a studenților din Franța, luni dimineața în Cartierul Latin din Paris a avut loc o demonstrație studențească de protest împotriva închiderii facultăților de litere de la Sorbona și Nan- terre și a reprimării manifestațiilor studențești în favoarea unei reforme a învățămîntului superior, între manifestanți și forțele de ordine au avut loc numeroase ciocniri A.F.P., care face un prim bilanț al acestor ciocniri, arată că s-au înregistrat 460 de răniți, atît din rîndul studenților, cît și din cel al forțelor de poliție. Numărul ares- taților s-a ridicat la 109.în cursul zilei de marți părea să se fi restabilit în rul Latin.Președintele de Gaulle a ieri pe membrii Biroului Adunării Naționale, cărora le-a declarat că este necesar ca sistemul universitar să fie modernizat, dar a dezaprobat totodată manifestările de violență. După cum au relatat membrii biroului, citați de agenția France Presse, președintele de Gaulle și-a exprimat părerea că trebuie procedat cu mai mult discer- nămînt în ce privește orientarea studenților, astfel încît aceștia, o dată intrați în viața activă, să-și găsească ocupații corespunzătoare diplomelor lor.

Planul de1968—1970 între nia și Academia semnat la Phenian. Planul a fost semnat de Han HiănGan, vicepreședinte al Academiei de științe a R.P.D. Coreene și de Nicolae Popa, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al României în R.P.D. Coreeană. (A.C.T.C.).
Un grup de 159 de intelectuali și persona

lități portugheze au semnat un apel adresat Adunării Naționale a Portugaliei în care cer suprimarea neîntîrziată a cenzurii introduse cu 45 de ani în urmă, precum și adoptarea unei legi a presei.
Comitetul Central al partidului Neo Lao 

Flaksat a dat publicității o declarație în care protestează împotriva folosirii de către S.U.A. a substanțelor toxice în unele regiuni laoțiene aflate sub controlul forțelor patriotice.calmul Cartie-primit „Cosmos-220" a fost lansat marți în 
U.R.S.S. La bordul satelitului sînt instalate aparate destinate continuării explorării spațiului cosmic potrivit programului anunțat de agenția TASS la 16 martie 1962.

în comunicatul etiopiano-cambodgian, semnat în capitala Cambodgiei cu privire la convorbirile dintre împăratul Etiopiei, Haile Selassie, și șeful statului cambodgian, prințul Norodom Sianuk, se arată că Etiopia recunoaște și respectă actualele frontiere alo Cambodgiei și sprijină ferm poziția de neutralitate și pace a acestei țări. Cei doi șefi de state condamnă toate formele de colonialism și politica de apartheid.
La Londra a sosit primul ministru al Gi- 

braltaruiui, Joshua Hassan, pentru a participa la „Convorbirile constituționale" cu privire la viitoarele relații dintre această colonie și Anglia.
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