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Primirea de către tovarășul

ORAL-POLITICÂ
A POPORULUI C. Sulzberger

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar 
Central 
Român, 
de Stat, 
tombrie,

Comitetului 
Comunist 

Consiliului

general al 
al Partidului 
președintele 
a primit miercuri, 30 oc- 

cunoscutul ziarist

american (3. Sulzberger, care 
află într-o vizită în România.

La convorbirea care a avut loc 
cu acest prilej a luat parte George 
Macovescu, prim-adjunct al minis
trului afacerilor externe.

Noua Uzina de fibre țl

fire tintefice din lași

vedere nocturna

(Foto : Gh. Vlnțllă)

Recenta plenară a C.C. al P.C.R., abordînd problemele structurii societății noastre în stadiul actual, a relevai’că una din cele mai pregnante re.zȘtăți ale evoluției noastre Sociale 
A.rie unitatea politică a poporului, Const 'uctor al socialismului, a pre- conizțit țrearea unei structuri care să dea expresie organizatorică a- cestei unități și, totodată, să stimuleze și să favorizeze dezvoltarea ei în forme superioare. Expunerea prezentată la plenară de tovarășul Nicolae Ceaușescu a făcut o amplă analiză a proceselor și transformărilor fundamentale care au avut loc în structura socială în cei aproape 25 de ani care au trecut de la eliberarea țării, a reliefat măsurile ce trebuie luate, formele și metodele de activitate ce trebuie folosite pentru a asigura continua cimentare a unității națiunii noastre socialiste, întărirea frăției dintre pdporul român și naționalitățile conlocuitoare, concentrarea întregii energii a poporului, sub conducerea partidului, în opera de desă- vîrșire a construcției socialiste, in- întreaga viată economică, politică. ^arâ, ideologia marxist-leninis'tă, a învins și a devenit ideologia călăuzitoare a întregii societăți. Totodată, înrădăcinarea și răspîndirea normelor eticii socialiste contribuie la ge

neralizarea profilului moral unitar 
al omului societății socialiste, la fău
rirea unității morale a poporului. Chiar în stadiile actuale, care vor cunoaște o evoluție tot mai pro- , nunțală, pe măsura evoluției viitoare, 
a desăvîrșirii construcției socialiste și trecerii la comunism, ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și munca intelectuală, dintre sat și oraș converge spre accentuarea acestui proces.

Unitatea poporului, a tuturor 
claselor și păturilor sociale din so
cietatea românească este o mare vic
torie a politicii partidului, un factor 
pozitiv de uriașă însemnătate, o rea
lizare măreață a socialismului, 
un izvor al forței și trăiniciei 
orinduirii noastre, o dovadă că 
socialismul a învins definitiv și 
a devenit cauza scumpă a în
tregului popor.Desigur, în societatea socialistă pot persista elemente ostile care tînjesc după privilegiile pierdute ; mai sînt oameni care suferă încă influența vechilor mentalități și concepții moștenite de la burghezie, precum șl a ideilor idealiste, retrograde care într-o formă sau alta pătrund din afară, din lumea capitalistă. Dar acestea sînt elemente răzlețe din punct de vedere social, care nu pot să reprezinte un pericol real pentru orînduirea socialistă. Poporul nostru și-a însușit pe deplin politica partidului, pe care o consideră drept propria sa politică, el este devotat trup și suflet orînduirii socialiste, și

Ada GREGORIAN

întreaga viață economică, politică, socială a țării, dezvoltarea multilaterală și afirmarea plenară a personalității fiecărui membru al societății.Constituirea Frontului Unității So
cialiste răspunde acestor necesități, reflectînd stadiul de maturizare a relațiilor de strînsă unitate dintre tonte clasele și păturile sociale din țara noastră, gradul înalt de coeziune a societății noastre socialiste. Ca organism politic permanent, cu caracter '.;'g reprezentativ, din care urmează să facă parte Partidul Comunist Român, precum și principalele organizații de masă, obștești și profesionale, consiliile oamenilor muncii ai naționalităților conlocuitoare, Frontul Unității Socialiste va exprima pe plan politico-organiza- toric alianța clasei muncitoare cu țărănimea, frăția dintre oamenii muncii români și ai naționalităților conlocuitoare, unitatea socialistă a tuturor forțelor sociale din țara noastră, care, >în frunte cu clasa muncitoare și sub conducerea Partidului Comunist Român desăvîrșesc construcția socialistă. Frontul Unității Socialiste va crea noi posibilități, superioare, pentru afirmarea plenară a valențelor multiple ale acestei unități, va contribui la sudarea și mai strînsă a coeziunii poporului.Continua întărire a unității poporului se înscrie ca o rezultantă a proceselor care determină șl însoțesc transformarea revoluționară a societății, înaintarea ei pe calea socialismului și a comunismului. Acest proces a fost întrevăzut cu claritate de clasicii mar- xism-leninismului, care, enunțîndu-și concepția despre noua orînduire, subliniau ca o caracteristică fundamentală a primei faze a comunismului. faza socialismului, dispariția claselor exploatatoare, a antagonismelor de clasă — urmînd ca, în faza superioară, faza comunismului, unitatea astfel obținută să ia forma și mai înaltă a societății fără clase. Acesta este un proces continuu, care începe o dată cu revoluția socialistă și evoluează pînă la făurirea familiei unice a societății comuniste, proces care cunoaște obligatoriu aceste trepte și se desfășoară neîntrerupt, determinat de schimbările care au loc în sfera producției materiale, a relațiilor sociale, ca și a conștiinței.Adevărul acestor teze fundamen
tale ale marxism-leninismului se confirmă și prin realitățile țării noastre, prin experiența istorică a celor aproape 25 de ani de construcție. socialistă. Este știut că, în urma cuceririi puterii politice de către clasa muncitoare, a- liată cu țărănimea, cu masele largi ale celor ce muncesc și ca rezultat al exproprierii expropriatorilor, al instaurării proprietății socialiste a- supra mijloacelor de producție și al generalizării relațiilor socialiste în întreaga economie, a fost lichidată exploatarea omului de către om, au dispărut clasele exploatatoare. Structura socială a societății noastre este alcătuită numai din cla
se și pături sociale prietene, aliate 
și unite, numai din oameni ai muncii, care, egali prin poziția pe care o au față de mijloacele de producție, sînt uniți prin identitatea a- celorași interese politice, economice și sociale. Proprietatea socialistă, baza noilor relații de producție, a noilor raporturi sociale, constituie factorul obiectiv fundamental, temelia pe care se clădește unitatea politică a poporului. Ea se consolidează 
și se dezvoltă în virtutea unor

multiple transformări petrecute în sfera forțelor de producție, a relațiilor sociale, în raporturile dintre clase, ca și în interiorul diferitelor clase și grupuri sociale — transformări care acționează în direcția o- mogenizării fiecărei clase și a societății în ansamblul ei.La cimentarea unității poporului •-a înscris ca o contribuție esențială rezolvarea justă, în spiritul marxism- leninismului, a problemei naționale, asigurarea deplinei egalități în drepturi a naționalităților conlocuitoare cu poporul român, lichidarea oricăror forme de discriminare națională, Avînd posibilități nelimitate de a se afirma, de a promova în toate domeniile vieții sociale, toți cetățenii — fie el români, maghiari, germani sau de alte naționalități — muncesc înfrățiți pentru înflorirea patriei comune, România socialistă, cu conștiința că de destinul țării sînt indisolubil legate destinul lor comun, bunăstarea și fericirea lor. ,O importantă excepțională pentru Întărirea'unității are faptul că în.is'tă, a

(Continuare In pag. a H-a)
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Noi perspective 
cercetării medicale

Vasta problematică abordată de lucrările recentei plenare a C.C, al P.C.R. este inspirată de necesitățile ocrotirii sănătății publice în condițiile actuale ale dezvoltării societății socialiste în țara noastră. Analiza rezultată în urma amplelor dezbateri prilejuite de plenară a fost primită cu un viu interes de toți lucrătorii din sectorul asistenței sanitare.în ceea ce ne privește ne vom limita la comentarea unor aspecte referitoare la cercetarea științifică medicală. Este evident că în societatea modernă nu se pot concepe o organizare sanitară și o corectă funcționare a asistentei medicale fără o bază teoretică și o componentă de nea absenței acestora este empirismul în practica organizării ocrotirii sănătății publice. Este deci firească cuprinderea într-un capitol important a problemelor puse de cercetarea științifică medicală din țara noastră și încadrarea lui în ansamblul studiului. De altfel, a- cest fenomen nu este surprinzător pentru că o analiză mai apropiată a actului medical ne arată că el este Unic în- felul lui, nu are caracter de repetiție decît în ,a- parență, întrucît fiecare bolnav prezintă un proces morbid, cu totul particular, care trebuie descifrat1, ca un caz izolat. Cu alte cuvinte, medicul se găsește întotdeauna în fața unui bolnav ca un om de știință în fața unui experiment veșnic nou, pe care trebuie să-l descifreze. Dacă lipsesc aceste trăsături esențiale, sigur că acțiunea medicală se transformă într-un act empiric care nu are calitatea și nici nu poate da rezultatele cele mai bune.Pe marginea interesantelor probleme ridicate de plenara C.C. al P.C.R. cu privire la cercetarea științifică medicală trebuie amintit că cercetarea științifică românească a început în urmă cu un secol în țara noastră. Apariția ei ca o preocupare individualizată în cadrul medicinii românești nu este întîmplătoare. Istoria medicinii ne arată că faza științifică este precedată de o etapă sanitară, exclusiv aplicativă, în care statul trebuie să rezolve, în primul rînd, organizarea administrativ-teh- nică și să asigure populației un minimum de asistență medicală, să formeze cadrele, să creeze instituții etc. în țara noastră, această fază a durat aproape un secol, timp în care s-au pregătit condițiile complexe ale etapei următoare de creație științifică originală. La rîndul ei, a- ceasta n-a început la o dată fixă, ci a fost marcată printr-o perioadă de tranziție în a doua jumătate a secolului trecut și s-a concretizat

Acad. prof. dr. Ștefan MILCU
vicepreședinte al Academiei

prin înființarea primului institut da cercetări medicale, numit astăzi institutul „Victor Babeș". Ceea ce a urmat ulterior constituie un capitol de istorie' cu foarte multe date asupra cărora nu este necesar să ne oprim. Se poate constata totuși, cu deosebită satisfacție, că știința medicală românească s-a dezvoltat complex, întrucît au fost _ _________ _ v. „ ____ c_______  „ cuprinse domeniile teoretice ale știin-cercetare științifică - minimă. Sancțiu-.  . țelor medicale, biologia, unwnă,. cerce- ...■ ■ ■ ' • tarea clinică și cea experimentală. .în momentul cînd ne punem întrebările și căutăm soluțiile unei mai bune organizări a cercetării științifice în țara noastră, cunoașterea acestui conținut, după opinia noastră, este de o deosebită importantă. Trebuie să păstrăm și să dezvoltăm acest conținut bogat al medicinii românești științifice. Nu aș dori ca exemplele să pară simple afirmații. Acestea ar putea fi numeroase. Să amintesc numai despre contribuția doctrinală teoretică a profesorului Danielopolu la teoria fiziologiei sistemului vegetativ și a sistemelor de reglare a farmaco- dinamlei nespecifice ; cercetările de biologie umană, începînd cu cele ale lui Babeș, Marinescu și Rainer, de biologie a sistemului endocrin ale profesorului Parhon și alții. Un număr -considerabil de lucrări de fiziologie și fiziopatologie clinică au fost realizate de marii noștri clinicieni.

din care am putea cita pe Hațeganu. Nanu Muscel, Teoharl, Stoicescu și alții și, în sl'îrșit, seria nu mai puțin numeroasă de medici experimentatori în care se înscriu Ion Cantacuzino, N. Paulescu, N. Hortolomei și alții.Pentru că în analiză se vorbește de necesitatea legării cercetării științifice de necesitățile ocrotirii sănătății în țara noastră, punct de vedere ce nu trebuie pierdut niciodată din obiectiv, așa cum, cu o puternică îndreptățire, se arată în cuvîntul tovarășului Nicolae Ceaușescu, trebuie spus că în orice țară din lume o cercetare științifică medicală trebuie să urmărească, în primul rînd, rezolvarea problemelor naționale puse de patologia specifică..a țării respective, de problemele Impuse de protecția muncii și bolile profesionale, de procesul de urbanizare și, în general, de Igiena marilor aglomerații industriale și umane. Totodată, este evident că știința medicală, ca orice știință, nu se poate izola într-un cerc îngust. A- ceasta incumbă ceea ce este numit nivel contemporan al unei științe de care trebuie să ținem seama în orientarea și organizarea cercetărilor științifice medicale. în legătură cu a- ceastă problemă, trebuie să constatăm că există interesante coincidente sau suprapuneri între problematica națională și internațională a științelor medicale care pot prezenta interes pentru noi. Ne referim la bolile cu mare răspîndire ale populațiilor din țările cu un nivel înaintat : bolile cardiovasculare, cancerul, bolile profesionale și bolile malformative.
(Continuare în pag. a V-a)

Președintele Consiliului de Miniș
tri al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit miercuri la amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Austriei, Eduard Tschop,

într-o vizită protocolară de 
zentare.

A participat Mihai Marin, 
junct al ministrului afacerilor ex
terne.

întrevederea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă cordială.

Identitatea spirituala
Așezările omenești sînt organisme vii, cu fizionomia lor, cu viața lor, cu anumite obiceiuri, nuanțe ale tradiției, chiar cu un anume temperament al oamenilor. Din călătoriile pe care le-am făcut prin tară, fie și în fuga unei mașini, păstrăm imaginea fiecărui oraș prin care am fost ,și chiar a unor sate prin care am trecut. Fiecare își are specificul său, pe care nu l-am uitat, care este un fel de blazon al locului și care e rezultatul complex al mal multor caracteristici : așezare, case, localuri publice, grădini, străzi, împrejurimi, curățenie, chipuri de oameni, portul lor și alte și mai mici caracteristici. Toate acestea laolaltă alcătuiesc imaginea fiecărei localități atît de precis încît fiecare dintre noi am putea alcătui din memorie un album destul de exact al tuturor orașelor pe care le cunoaștem.Firește că fiecare dintre ele a suferit transformări. Timpul, singur, aduce schimbări, pe nesimțite, an cu an și, cu vremea, multe

a orașului

Opinii de Demostene BOTEZ

nu mai sînt așa cum au fost, dar totdeauna, cu toate acestea, rămîne specificul orașului, alcătuit din o mulțime de elemente care îl caracterizează, care îi stabilesc personalitatea și îl cunoști ușor, aproape ca pe orașul ratai, și după 20—30 de ani. Astfel, acum vreo zece ani, venind în București, scriitorul francez Jean Ballard, directorul interesantei viste „Cahiers du Marsilia, sesizase rul specific al noastre : un oraș copaci, cu multă
re-Sud" din următo- Capitalei cu mulți verdeață

și cu multe flori; un oraș cu străzi scurte și alambicate. Noi ne-am deprins cu Bucureștiul 'nostru, dar în ceasul în care întorcîn- du-ne din străinătate, unde străzile sînt doar piatră gri și asfalt, uneori fără pic de verdeață, ne izbește bogăția vegetației : copaci pe stradă, copaci în curți și grădini. Prietenului Ballard îi plăcea și cusurul străzilor noastre : înguste și întortocheate. Spunea : „E minunat La fiecare 50 de metri ți se deschide o perspectivă nouă,

vezi altceva... ai mereu o surpriză".Orașele noastre au un specific de cînd le știu — aș mărturisi : de trei sferturi de veac. Numai că acum, de cîtiva ani, noile locuințe care se fac, masiv, fiecare oraș, nu totdeauna socoteală specificul acestuia — spune de ceea ce semna identitatea,, farmecul lui. Dar nu asta este tot ce stabilește caracterul unui oraș. Sînt multe din ele care poartă nedezlipit ‘ de numele lor un adjectiv, în adjectivul acela este concentrat de obicei, uneori cu subtilitate, specificul orașului. Asemenea adjective, a purtat, chiar cumulativ, orașul Iași : lașul universitar, lașul cultural, lașul istoric, bătrînul Iași... Nici unul dintre aceste caracteristici nu a fost acordat arbitrar: toate au un sens.Dar pentru a rămîne mai departe astfel, cu toa-

în țin de aș în-

(Continuare în pag. a V-a)

Prof. dr. ing. George BĂRĂNESCU
membru corespondent al Academiei, rectorul Institutului politehnic 

din București

Sărbătorirea a cincisprezece decenii de învățămînt superior tehnic românesc constituie un eveniment de seamă în viața culturală și științifică a tării, prilej pentru trecerea în revistă a dezvoltării învățămîntului ingineresc și a cercetării științifice în domeniul științelor tehnice — activități cu vechi și valoroase tradiții pe meleagurile patriei noastre — a marilor ei succese actuale.Evenimentul în care identificăm astăzi cu îndreptățită mîndrie un moment remarcabil al spiritualității românești evocă în memoria noastră personalitatea eminentului om de cultură și înflăcăratului patriot care a fost Gheorghe Lazăr, marele animator .al. . cursurilor începute la „Sf. Șava". El însuși preda „aritmetica cu gheogra- fia istoricească pe hartă, gheometria ' teoreticească și gheometria practică, dimpreună cu gheodezia practică". Dar în lecțiile lui se prezentau, alături de elementele științifice de specialitate, și fapte care aminteau originea poporului român, reînviind istoria sa glorioasă și sădind încrederea în posibilitatea creării statului național independent. Prin nivelul științific al lecțiilor, ca și prin su- f fiul patriotic care le anima, faima I școlii lui Gheorghe Lazăr a depășit * repede hotarele principatului mun- I tean, astfel că în anul 1820 școala | număra printre elevii săi și bursieri moldoveni. în pofida condițiilor gre- I le create după înăbușirea revoluției I lui Tudor Vladimirescu, la care au I participat numeroși profesori și elevi ■ ai școlii, sau după legiuirile din anii | 1832—1833, animatorii învătămîntului | ingineresc în limba română continuă . și dezvoltă opera începută. Prin ini- ] țiativa, lui Petrache ~ a fost înzestrată cu lecții de lucru și două clase cu profil 1850 s-a fondat o facultate de inginerie cu trei secții: topografie. Inginerie de poduri, arhitectură ; doi ani mai tîrziu a fost constituit Institutul de agricultură de la Pantelimon. Prin decretul din 1 octombrie 1884 al lui Alexandru Ioan Cuza ia ființă „Școala de Ponți și Șosele, Mine și Arhitectură" care și-a încetat activitatea după detronarea domnitorului. La 30 octombrie 1867 a fost creată „Școala de poduri, șosele și mine", prevăzută cu 5 ani de studiu. Această școală funcționează fără întrerupere pînă în zilele noastre și poartă azi numele de Institutul politehnic din București.Evoluînd pe linia tradițională a promovării unui învățămînt științific

fundamentat, care să asigure o pregătire temeinică, atît de ordin ingineresc, cît și de cultură tehnică generală, într-o perioadă istorică relativ scurtă, școala tehnică superioară din București a cunoscut o largă dezvoltare, îndeosebi după înfăptuirea actului istoric al Unirii Principatelor și după întemeierea statului național unitar român. De pildă, în 1920, Politehnica din Capitală avea 4 secțiuni : construcții, electromecanică, mine și secțiunea industrială. în anii următori a fost completată cu secțiunea silvică, apoi cu alte 3 sub- secțiuni : telegrafie-telefonie, hotar- nici-cadastru și aviație. In aceeași perioadă . au. mai .fost. create. institutul de chimie industrială și institutul de electrotehnică, de pe lîngă Universitatea din București. în anul 1938 Școala politehnică a înglobat sub forma de facultăți distincte celelalte instituții de învătămînt sune- rior tehnic din București. Politica școlară oficială a regimului burghezo-
(Continuare în pag a IV-a)

La încheierea primei eta

pe a sesiunii Adunării

Generale a 0. N. U.

Telegrame

Poenaru. școala aparate și co- s-au creat încă ingineresc; în

prim șl important capitol al de-a 23-a sesiuni a AdunăriiUn celei Generale a O.N.U. s-a încheiat o dată cu epuizarea listei vorbitorilor înscriși la punctul de pe ordinea de zi intitulat „dezbateri generale". începute la 2 octombrie, dezbaterile au prilejuit expunerea poziției a 111 state asupra principalelor probleme ale vieții internaționale. însăși a- ceastă cifră atestă în mod elocvent, pe de o parte, interesul deosebit pe care statele lumii îl manifestă fată de evoluția raporturilor intematio-
Tovarășului MAX REIMANN

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Comunist din Germania

CORESPONDENȚA din new 
YORK DE LA NICOLAE 

IONESCO
Cu prilejul celei de-a 70-a aniversări a zilei dumneavoastră de naș

tere, în numele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și 
al meu personal vă adresez calde felicitări frățești.

Vă dorim, dragă tovarășe Reimann, multă sănătate și noi succese în 
activitatea ce o desfășurați în fruntea Partidului Comunist din Germania 
pentru triumful cauzei păcii, democrației și socialismului.

NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central 

al Partidului Comunist Român

Excelenței Sale
Domnului NICOLAE CEAUSESCU

>

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Foarte mișcat de amabilele felicitări pe care Excelenta Voastră a 

binevoit.să mi ie adreseze cu ocazia aniversării mele, țin să vă exprim 
viile mele mulțumiri, precum și cele mai bune urări de sănătate și feri
cire personală, de prosperitate pentru poporul român prieten.

nale contemporane, iar pe de alta, importanta pe care ele o atribuie sesiunilor acestui înalt for.Deși, practic, cuprind un singur punct, din cele aproape 100 de pe ordinea de zi a sesiunii, dezbaterile generale sînt unanim considerate ca una din cele mai importante etape ale lucrărilor și concentrează atenția opiniei publice internaționale spre palatul O.N.U. Analiza pe care reprezentanții celor peste 100 de state au făcut-o actualului moment politic mondial, punctele de vedere exprimate în legătură cu problemele majore care preocupă omenirea și posibilitățile de soluționare a acestora au purtat desigur amprenta particularităților și intereselor diverse ale politicii externe a țărilor respective. Se poate spune de aceea că. sub un anume aspect, intervențiile din cadrul dezbaterilor generale au reconstituit tabloul divers și a- desea contradictoriu al lumii contemporane, în ale cărui componente își găsesc locul atît temerile cît și
MOHAMMAD REZA PAHLAVI (Continuare în pag. a Vl-a)

/ V k
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IGheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

FAPTUL
Cazarea și aprovizionarea constructorilor 

pe cîteva șantiere

DIVERS
Toast

La Casa de oficieri a căsăto
riilor din municipiul Craiova s-a 
eliberat cel de-al 1 000-lea certi
ficat de căsătorie din acest an. 
Tinerii căsătoriți: Marioara Toma, 
in vîrstă de 21 ani. calculatoare la 
întreprinderea de prefabricate din 
beton, fi Radu C.enufă, în vîrstă 
de 25 de ani, tehnician la între
prinderea poligrafică. Le urăm, 
conform specificului meseriei lor, 
căsătorie de beton fi viață ro
manțată.

Puxieți-le
scaraProblema se referă la banane. Nu industriale, ci comestibile. Vrei nu vrei — iei banane. Așa au hotărît mai marii comerțului din județul Argeș. Vrei ceapă „este“, dar numai dacă luați și... banane. Kil la kil (n-am încercat cu usturoiul, poate aici e ldl la căpățînă). Excepții nu se fac. Ce înrudire o fi existînd între ceapă și banane n-am reușit să aflăm nici din „sistemul lui Linâ". Oare cît timp vor fi consumat dumnealor pentru adoptarea unei asemenea idei „curat comerciale". Dacă ministerul de resort va afla despre această raționalizare, mai mult ca sigur că autorii ei vor fi în... bananier.
Dl. inspector
nu mai vine

Un tînăr de 19 ani din Gru- măzești (Neamț), Vasile Ciocîrlan, iubea mult munca de inspector. S-a lăsat de școală (era în clasa a Xl-a) și a pornit „în delegație". La Pipirig s-a dat drept inspector de la cdmitetul Județean de cultură și artă. A participat la o adunare a cadrelor didactice din comună, a fost invitat în prezi
diu și chiar a tras concluziile. Nimeni nu I-a întrebat de sănătate. Seara inspectorul a fost invitat la directorul școlii. S-a ospătat și s-a odihnit bine, apoi a pus mîna pe lucrurile cele mai bune și pe banii din casă și dus 
a fost. S-a oprit tocmai la Iași, unde s-a ocupat tot de furturi Și excrocherii pînă l-a prins miliția. Degeaba îl așteaptă cei din Pipirig la o nouă ședință. Inspectorul nu mai vine. Are alte însărcinări. Dumnealor să tragă singuri... concluziile.

i

In octombrie anul trecut, șo- ferul Ilie Pîrvu era pasager în- tr-un autocamion al autobazei 1 Craiova. La volan se afla colegul său Ștefan Călin care, intrînd cu viteză în curba de la punctul numit „Vîlcel" (pe șoseaua Mur- gași-Craiova) s-a răsturnat. La 18 octombrie a.c., deci după un an, Ilie Pîrvu a trecut din nou pe a- colo. De data aceasta nu în calitate de pasager, ci la volanul autocamionului 8I-Dj-182, proprietatea autobazei 2 Craiova. La curba cu pricina... datorită vitezei excesive a pățit la fel : s-a răsturnat exact în același loc, ac- cidentînd grav două persoane și avariind autovehiculul. Din se vede că ghinionul e după și-l face omul. carecum
Paritate dinPe strada Mihai ViteazuReghin locuiește o familie numeroasă și cumsecade. Maria Bota și-a închinat cei mai frumoși ani din viață pentru creșterea copiilor. Osteneala ei este răsplătită de mulțumirea că toți sînt așa cum și i-a dorit. Ea a născut 16 copii, dintre care cel mai mare — Ștefan — este în vîrstă de 30 de ani. Pînă la nașterea mezinei — Manuela (care are doar cîteva luni) erau șapte fete și opt băieți. Băieții glumeau că sînt „jumătate plus unul" și că, în consecință, au dreptul să hotărască. Sosirea Manuelei a schimbat însă lucrurile. Acum sînt la egalitate. Vor fi deci „dez- I. bateri" furtunoase — poate chiar | și balotaj.

Rubrică redactată da
I Stefan ZIDARIȚĂ

„GOSPODARI" LIPSWI
DE SIMȚUL DATORE!

9în numeroase județe ale țării, pe șantierele de construcție s-au luat măsuri eficiente pentru asigurarea unor condiții bune de muncă și viață pe timpul iernii. Au fOst reparate locuințele constructorilor, s-au făcut aprovizionări cu combusti

bil și mărfuri diferite, s-au programat activități cultural-educative etc. Pe unele șantiere însă aceste pregătiri sînt mult întîrziate, așa cum reiese și din raidul-an- chetă efectuat de corespondenții noștri în județele Constanța și Argeș.
LA PITEȘTI

♦La întreprinderea de montaj a șantierelor platformei chimice Pitești am făcut o scurtă vizită în dormitoarele comune nr. 43,' 46 și 47. Aspectul lor n-a avut de ce să ne placă. Paturile de fier sînt ruginite, nevopsite, saltelele și păturile uzate. Pe pereții încăperilor sînt agățate haine sau sacoșe cu alimente. Cuierele și dulapurile lipsesc. Prin geamuri șuieră vîntul. în încăperile destinate spălătoarelor, robinetele sînt defecte, apa curge continuu. Ca să intri acolo ar trebui să încalți cizme sau să te... descalți.„Nu prea ne odihnim în dormitoarele acestea" ne-au declarat muncitorii Gheor- ghe Popa și Marin Florea.Cauzele sînt multiple. în primul rînd frigul : caloriferele n-au fost puse în funcțiune. După luni și luni de „aplicare a unor măsuri stringente" nu s-au organizat dormitoare pe schimburi de lucru. Din această cauză constructorii se deranjează unii pe alții.Am constatat că pentru cîteva dormitoare există un salariat, așa-numit „gospodar", iar peste toate dormitoarele un alt salariat ..gospodarul șef". Ca să nu mai vorbim de cele peste 100 de femei de serviciu care fac curățenie în încăperile a- mintite. *Ce fac totuși „gospodarii" noștri ? Stăm de vorbă cu

unul din ei — Iosif Nițes- cu. Din explicațiile Iui îți dai seama cîtă lipsă de răspundere pot acumula uneori administratorii grupurilor sociale.— De ce nu se dă căldură în dormitoare ?— N-a dat dispoziție directorul general, răspunde imperturbabil „gospodarul" Nițescu.— De ce nu luați măsuri pentru as anunța inspecția sanitară să efectueze o deratizare și o dezinsecție ?— Serviciul nostru administrativ (director Gh. O- prică) șl șeful serviciului (Jan Bulacu) au încheiat contract cu inspecția sanitară din Ploiești și nu cu cea din Pitești. Cei de la Ploiești vin rar și nu își fac treaba, continuă interlocutorul nostru.— Conducerea șantierului cunoaște starea dormitoarelor 7— Da, bineînțeles. O informăm.Răspunsurile de mai sus ne scutesc de orice comentariu. Trebuie să subliniem totuși că nu mai poate mira pe nimeni de ce pe șantierul platformei chimice Pitești există o mare fluctuație a brațelor de muncă. Acest neajuns se explică, desigur, și prin neglijarea de către conducerea șantierului și comitetul sindical, a condițiilor de viață ale muncitorilor constructori.
LA CONSTANTA

O mare parte a celor circa 20 000 de muncitori constructori din județul Constanța locuiesc aproape de șantiere. Dar locuințele, cantinele, posibilitățile de cultură și re- creere puse la dispoziția lor în grupurile sociale diferă de la o întreprindere Ia alta și de la un șantier la altul. \Este desigur plăcut să locuiești la căminul de lin

gă sediul Trustului de construcții Constanta, care o- feră un confort corespunzător. Am aflat printre altele că 22 la sută dintre muncitorii acestui trust sîpt cazați în blocuri noi.Cum trăiesc însă alți constructori și cum au fost pregătite unele grupuri sociale pentru iarnă ? Tovarășul Gheorghe Nlchifor, președintele comitetului sindicatului de la Trustul

de construcții locale Con- • stanța, căruia ne-am adresat, ne-a spus : „E greu să se asigure condiții bune de cazare pentru toți cei 6 000 muncitori ai trustului". Multi dintre ei locuiesc în barăci noi sau vechi, în condiții bune. Pe alocuri, situația e total criticabilă. La unele grupuri sociale sînt neglijate — ca să folosim cuvintele interlocutorului nostru — „lucruri mărunte". Ca urmare, există geamuri sparte, canalizare defectă.Ar fi fost desigur normal ca atît conducerea trustului cît și comitetul sindicatului, obligat prin definiție să controleze condițiile de cazare ale tuturor muncitorilor, să determine măsuri de remediere rapidă a situațiilor negative. Vizitînd cîteva dintre dormitoarele în care se odihnesc lucrătorii de la trustul amintit, nu poți să nu te întrebi de ce acolo există multe cearșafuri și fețe de pernă murdare ? De remarcat că există posibilități suficiente pentru spălarea lor. Trustul posedă o spălătorie mecanică, a cărei capacitate poate satisface și cererile altor întreprinderi. Și la grupul social „Abator" sînt, acum la sfîrșit de octombrie, geamuri sparte. In- cuietorile de la uși au fost înlocuite cu legături de sîr- mă. Locatarii din toate cele șase dormitoare se spală la robinetele de la două dormitoare, singurele care mai funcționează. Comparăm a- ceastă situație cu ceea ce se scrie într-un raport întocmit de serviciul social gospodăresc al T.C.L. Constanța : în primele nouă luni ale acestui an s-au făcut economii la costurile de cazare și aceasta (menționează raportul) odată cu creșterea gradului de confort. Realitatea dovedește contrariul. Se știe că pentru asigurarea unor condiții normale de viață pe șantiere se alocă sume considerabile. Dar iată că indolența administratorilor, lipsa de răspundere a unor șefi de șantiere, duc la situații ca acelea menționate mai sus și la falsificarea rapoartelor.Trebuie spus de altfel, că și pe. alte șantiere din județ se întîlnesc asemenea situații, care nu se dato- resc lipsei de mijloace financiare, ci sînt impuse artificial de indolenta serviciilor administrative ale întreprinderilor de con

strucții și de nepăsarea unor comitete sindicale. Din constatările recente ale unor colective ale consiliului județean sindical, reiese că la comitetul de direcție al întreprinderii de construcții și montaje nr. 12 se neglijează în mod sistematic adoptarea unor măsuri pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale muncitorilor. Se pare însă că în această privință excelează Trustul de construcții și îmbunătățiri funciare din Constanța. Pe șantierele de amenajări pentru irigații de la Ba- sarabi nu sînt vestiare, lipsesc robinetele de apă etc. în dormitoarele lucrătorilor n-au fost amenajate încă sobele. Pe același șantier, personalul tehnico- administrativ se bucură de condiții de cazare superioare.O problemă serioasă, a cărei rezolvare urgentă se impune, privește aprovizionarea cu alimente. în unele locuri, produsele alimentare trebuie să fie cumpărate de la mari depărtări.în urma controlului efectuat de consiliul județean al sindicatelor, au fost luate unele măsuri în vederea pregătirii grupurilor sociale pentru iarnă. Printre altele, s-a avut în vedere și intensificarea muncii cultural-educative.Important este însă cum sînt folosite aceste mijloace materiale. Se întîmplă uneori _ să se cheltuiască fonduri însemnate pentru cumpărarea unor cărți, care zac însă la biblioteca centrală, în timp ce la unele șantiere (Abator, Tomis- Nord etc.) muncitorii răsfoiesc cărți de mult în- vechite;"' La grupurile sociale, depinzînd de T.C.L. Constanța, sînt multe mese de șah, de șubah, aparate de radio și televizoare, dar cînd acestea se defectează, trebuie să treacă mult timp pînă se învrednicește cineva să le repare.De condițiile de viață ale muncitorilor de pe șantierele de construcții trebuie să se îngrijească atît conducerea administrativă a trustului, cît și comitetul sindical. Această sarcină ar trebui să fie înscrisă în ,agenda zilnică de lucru a conducătorilor organizațiilor menționate.
Gh CÎRSTEA 
Ion CIUCHI

Mobilier 
tehnologic 
la Galati 

9
Un sector important, extins 

fi modernizat, al fabricii „11 
Iunie" din Galați este profilat 
pe realizarea de mobilier teh
nologic destinat îndeosebi în
treprinderilor industriei ufoa- 
re. Aici se produc conteinere 
fi cărucioare de diferite ti
puri, necesare efectuării ope
rațiilor de transport in indus
tria textilă, mese de lucru 
pentru una, două și trei men
ghine, mese de control fi scau
ne rotative. Pe lingă' acestea se 
execută fi o serie de piese de 
mobilier pentru cantine și res
taurante, pentru vestiare.

In atenția 
posesorilor 

de 
autoturisme

ASIGURAREA DE AVARII 
constituie o măsură utilă de 
prevedere pentru cazurile de 
distrugere sau deteriorare a 
autoturismului dv. Asigurarea 
acoperă avariile ce pot fi pri
cinuite autoturismului, ît? 
timpul circulației sau al sta
ționării, de ciocniri subite cu 
alte mijloace de transport sau 
cu orice alte lucruri mobile 
sau imobile (aflate în afara 
autoturismului asigurat), izbiri, 
căderi, derapări, răsturnări, 
căderea pe autoturism a unor 
obiecte, incendii și multe alte 
cazuri de stricăciuni sau dis
trugeri accidentale.

Valabilitatea asigurării poa
te fi extinsă — cu prilejul de
plasărilor peste hotare — fi 
pentru acoperirea daunelor în- 
tîmplate pe teritoriul altor 
state.

In caz de daune, drept des
păgubire se plătefte valoarea 
pagubei, in limita valorii reale 
a autoturismului.

„Luna preparatelor
culinare'*Ministerul Comerțului Interior organizează între 1 și 30 noiembrie „Luna preparatelor culinare". In a- ceastă perioadă se vor organiza diferite manifestări în scopul popularizării preparatelor specifice bucătăriei românești, și în special ale sezonului de toamnă și iarnă. In cadrul lor un loc principal îl ocupă expozițiile cu vîn- zare : de artă culinară și de cofetărie- patiserie cu specific local, de sortimente noi și de preparate de bufet. Vor fi organizate, de asemenea, concursuri între bucătari, precum și între unități și întreprinderi. (Agerpres)

Proiectul legii de organizare 
.și funcționare a consiliilor 

populare
S iiZB^EREn PUBLIgĂ

deputat în consiliul popular
în practica activității de legife- 1 rare din țara noastră s-a făcut din : ce în ce mai mult remarcată grija 1 ca dispozițiile legislative să exprime și să consacre cerințele impuse ] de procesul de dezvoltare al orîn- duiril noastre de stat socialiste. Ne găsim astăzi într-o activitate de drept cu caracter realist, rezultat 1 al unei opere de elaborare științifi- ■ că și democratică a întregului complex de reglementări juridice.în această lumină, ca urmare a directivelor Conferinței Naționale a P.C.R. din 6—8 decembrie 1S67, au apărut importante prevederi legale, care au statornicit noi principii de organizare a teritoriului și au creat organe corespunzătoare ale administrației centrale de stat și organe locale ale puterii șl administrației de stat. Printre aceste dispoziții legale se înscrie și legea de organizare și funcționare a consiliilor populare al cărei proiect este supus unor ample discuții și dezbateri publice.Atît legea noii împărțiri administrative a teritoriului cît și proiectul legii sus-arătate, care sînt într-o indisolubilă legătură, izvorăsc din necesitatea punerii de acord a organizării administrativ-terito- riale cu schimbările calitative in- . tervenite în evoluția forțelor de producție și repartizarea lor geografică, cu perfecționarea relațiilor de producție, cu modificările petrecute în structura populației, în profilul, dimensiunile și condițiile . de viață ale orașelor și comunelor . de pe întreg cuprinsul țării. Pro- • iectul noii legi de organizare și 1 funcționare a consiliilor populare ’ își dovedește superioritatea atît prin ’ armonizarea dispozițiilor sale cu ’ profundele transformări pe care le . cunoaște țara noastră cît și prin . folosirea creatoare și critică a ex-■ perienței activității fostelor sfaturi■ populare care funcționau în temeiul ' legii nr. 6/1957.Trebuie subliniată, în primul rînd, importanța măsurii de înlăturare a suprapunerilor și paralelismelor între organele locale de partid și de stat, prin posibilitatea alegerii, în același timp, a cadrelor...de partid.' în funcții de stat. Această, prevedere care ilustrează creșterea rolului conducător al partidului, asigură largi posibilități pentru îmbunătățirea activității de îndrumare șl conducere a organelor locale de stat, sporește răspunderea personală a cadrelor de conducere, contribuie la rezolvarea operativă și eficientă a problemelor economice, sociale, culturale și cetățenești.Niciodată o dispoziție legislativă n-a exprimat cu atîta pregnantă profundul democratism al activității

organelor de stat și legătura lor * indisolubilă cu cetățenii țării. Din * experiența mea ca deputat în con- ‘ siliul popular provizoriu al munici- , piului București, îmi dau seama, < studiind noua reglementare legisla- < tivă, cît de mult sînt lărgite și ga- < rantate drepturile și îndatoririle « deputatului.; Practica m-a învățat ‘ că cele mai bune inițiative și reali- ' zări în această calitate le-am ob- , ținut numai ca urmare a consultă- < rilor și consfătuirilor cu cetățenii < din circumscripția în care îmi exer- < cit mandatul.Pentru aceste motive, remarc ' superioritatea textului articolului 33 ) din proiect, care -are menirea de a . garanta cu tărie acest contact viu . și nemijlocit al deputatului cu - problemele vieții, așa cum ele se ■ desprind din cererile, sesizările și ■ propunerile cetățenilor. Pe de altă parte, observ cu satisfacție că și-a ' găsit o îmbunătățită consacrare . legislativă și posibilitatea deputatu- < lui de a pune întrebări și a adresa • interpelări în sesiuni atît comitetu- ■ lui executiv cît și conducătorilor ' organizațiilor economice, întreprin- ; derilor și instituțiilor — cei între- ' bați sau interpelați fiind obligați . să răspundă. Sub acest aspect, Con- .,, siliul popular provizoriu al muni- ; cipiului București a adoptat și ‘ pînă acum, în unele sesiuni, ,.ș- -• ceastă metodă democratică de.liir ■ cru. Va trebui, însă, mai departe, ' ca față de prevederile categorice \ ale noii legi, întrebările și răs- ' punsurile să poarte girul unei .profunde responsabilități șl cu- •noașteri a situațiilor concrete dez- ■ bătute. Astfel se vor preveni ten- ' dințele formaliste în abordarea u- nor probleme sau, uneori, rezol- ' varea lor superficială.Ținînd ,seama că deputatul în . exercitarea drepturilor și în îndeplinirea îndatoririlor sale se • bucură de aceeași protecție a legii ' ca și persoanele care îndeplinesc ' funcții ce' implică exercițiul auto- rității de stat, se impune ca un . corelativ și mărirea răspunderii . sale spre a îndreptăți încrederea ■ cetățenilor care l-au ales și pe ■ care-i reprezintă.Deputatul viitoarelor consilii ' populare" trebuie să se profileze ( și mai mult ca cetățean de atitu- . dine șl inițiativă în treburile ob- ■ ștești, care pătrunde în esența me- ■ nirii sale și acționează cu pasiune și '• pricepere pentru rezolvarea cerin- ' țelor legitime ale maselor, îndepli- ' nindu-și mandatul cu o înaltă ținută J etică.
Ionela CORNESCU 
deputat în Consiliul popular 
al municipiului București, judecător 
la Tribunalul Suprem

B E B H ® ®
(Urmare din pag. I)dispune de mijloacele necesare spre a-i face inofensivi pe cei care ar încerca să o submineze. Desigur, centrul de greutate cade pe munca de educare, de ridicare a nivelului de conștiință, pe lărgirea orizontului ideologic al oamenilor muncii, ceea ce întărește tot mai mult upitatea moral-politică a poporului. Tocmai această unitate a- sigură societății noastre socialiste putere și forță de neclintit, asigură izolarea elementelor ostile, face ca victoria socialismului în țara noastră să fie ireversibilă. Nimic și nimeni nu va putea smulge poporului nostru marile lui cuceriri, dobîndite prin lupte eroice.In lumina principiilor marxism-le- ninismului și a realităților din țara noastră, nu pot, de aceea, să nu a- pară ca stranii și lipsite de orice temei teoretic șl faptic, acele păreri potrivit cărora unitatea poporului în condițiile socialismului ar........contraveni" intereselor socialismului. Este cît se poate de limpede că asemenea păreri, oricare ar fi forma lor de exprimare, pornesc de fapt de Ia confuzia dintre realitățile sociale obiective din societatea socialistă și cele din societatea capitalistă, de la optica minimalizării transformărilor sociale uriașe aduse de socialism, reflectînd insuficiența încrederii în amploarea, profunzimea și caracterul definitiv al acestor transformări.Chiar cu riscul repetării unor a- devăruri binecunoscute, trebuie avut în permanentă în vedere că cele două tipuri de societate se deosebesc radical ; societatea capitalistă este sfîșiată de contradicții ireductibile între clase, care generează puternice conflicte șl convulsii, nenumărate anomalii în viața socială, ca și în raporturile dintre . oameni. Muncitorul îl urăște, pe drept, pe capitalist pentru că este exploatat de acesta șl frustrat de roadele muncii lui; capitalistul îl urăște pe muncitor pentru că acesta, prin lupta sa pentru libertate și dreptate socială, pentru o viață mai bună, prezintă un pericol pentru dominația de clasă, pentru profiturile și privilegiile exploatatorilor. Eir.ește că, într-o asemenea societate, ideea unității poporului este un fals și nu poate fi considerată decît ca o încercare de a masca antagonismele de clasă, ca o idee de natură să dezorienteze politic lupta oamenilor muncii în numele „armonizării" a ceea ce este sortit să rămînă pentru totdeauna într-o opoziție ireductibilă.

în contrast cu situația din ca-Dar pitalism, în societatea socialistă au fost lichidate clasele exploatatoare, ceea ce a dus la înlăturarea anomaliilor generate de inegalitatea socială, a creat premisele pentru unirea tuturor claselor și păturilor sociale, pentru strîngerea țelor sociale în unice, a unui determinat de ca forță socială cietății și care dă expresie intereselor fundamentale ale tuturor membrilor societății. în aceasta își găsește una din cele mai puternice și

și de cultură, ca clasă
tuturor for- jurul unei politici program unic — clasa muncitoare, conducătoare a So

calificare cu un grad superior de pregătire profesională, care utilizează mijloace tehnice moderne, perfecționate.Este bine știut că clasa muncitoare nu-și poate îndeplini rolul de forță socială conducătoare singură, nu poate trăi și conduce societatea. izolat, sectar, rupîndu-se de mase, ci numai împreună cu toate celelalte clase și pături sociale. Tocmai acest fapt îl avea în vedere Lenin cînd arăta că „abia odată cu socialismul va începe pe toate tărî- murile vieții sociale și personale un progres rapid, adevărat, cu caracter

lismului a devenit o clasă nouă, imită prin interese comune și relații de colaborare și intr-ajutorare, și-a dezvăluit noi și noi capacități creatoare în slujba cauzei socialismului, aducînd o contribuție de cea mai mare însemnătate la dezvoltarea construcției socialiste, la progresul țării. Alianța clasei muncitoare cu țărănimea întrupează majoritatea covîr- șitoare a poporului; unitatea poporului se bazează deci, într-o covîrși- toare măsură, pe închegarea și tăria alianței muncitorești-țărăneșți.In ce privește intelectualitatea, a- cesteia îi revine un rol deosebit de

mai prin aceasta își găsește nu numai condiții optime de activitate, ci și țeluri de înaltă valoare morală. Atașamentul inte- gent întreaga activitate socială, diversă și tumultuoasă, spre obiective majore și precise. Or, această activitate nu înseamnă altceva decît ex- lectualității față de socialism, pre- presia vie a îndeplinirii de către 
țuirea aportului ei de deosebită va- ---- ”loare la această cauză, folosirea unor metode juste de orientare și îndrumare a creației cultural-științifice și artistice, activitatea de convingere și explicare a politicii partidului, stimularea răspunderii sociale asigură, o trainică legătură între masa poporului și intelectualitate, care acționează în acest fel cu eficientă alături de clasa muncitoare și de

Unitatea moral-politică a poporului

victorie istorică a socialismului
mai grăitoare manifestări superioritatea orînduirii socialiste.Atitudinea negativă față de procesul făuririi și întăririi unității poporului în condițiile socialismului pornește de la ideea că aceasta ar presupune o așa-zisă slăbire a rolului conducător al clasei muncitoare, a puterii ei politice în orînduirea socialistă, o diminuare a influenței ideologiei sale în societate.Dar unitatea poporului, a națiunii, nu numai că nu slăbește rolul conducător și puterea politică a clasei muncitoare, ci este dovada cea mal elocventă, materială, a exercitării acestui rol în viața societății, a consolidării acestei puteri. Pășind în avangarda luptei revoluționare, clasa noastră muncitoare și-a îndeplinit cu succes misiunea sa istorică de a conduce poporul la răsturnarea puterii capitaliștilor și moșierilor și eliberarea din orice exploatare și asuprire a tuturor celor ce muncesc, iar acum călăuzește poporul în opera de desăvîrșire a construcției socialiste. Prin lupta sa eroică, prin tot ceea ce a înfăptuit și înfăptuiește, clasa muncitoare a dovedit că este cea mai avansată și mai revoluționară clasă a societății, purtătoarea celor mai înalte idealuri ale națiunii. Merită totodată amintite transformările calitative pe care le cunoaște clasa muncitoare — ridicarea generală a nivelului ei de

real de masă, cu participarea majo
rității populației și, apoi, a întregii populații". După cum se vede, Lenin însuși nu numai că nu privea cu temeri unirea, acțiunea întregii populații în condițiile socialismului, dar vedea în aceasta o trăsătură distinctivă caracteristică dezvoltării socialiste.In lianța mea granit ......... .......__ ____ _Marxism-leninismul, formulînd ideea alianței de luptă muncitorești-ță- rănești, a pornit de la postulatul^ că masele țărănimii înmagazinează nesecate rezerve de energie revoluționară — așa cum de altfel a confirmat și propria experiență a tării noastre, a marilor bătălii sociale, a vijelioaselor răscoale și acțiuni țărănești în trecut, pe vremurile regimului burghezo-moșieresc, precum și în focul revoluției populare. Alianța muncitorească-țărănească. cimentată prin înfăptuirea reformei agrare, ridicată pe o treaptă superioară prin cooperativizarea agriculturii, s-a întărit continuu ca rezultat al politicii juste a partidului, al grijii sale neobosite de a asigura respectarea cu strictețe și îmbinarea intereselor fundamentale ale celor două mari clase ale societății noastre. Ca urmare, țărănimea, care în anii socia-

condițiile socialismului, a clasei muncitoare cu țărăni- constituie fundamentul de al* orînduirii socialiste.

important în construcția și dezvoltarea societății socialiste, ca societate ce se întemeiază prin însăși natura sa pe știință, pe înglobarea celor mai avansate cuceriri ale culturii, pe tot ceea ce a creat mai valoros gîndirea omenească de-a lungul timpurilor, pe marile realizări ale cunoașterii epocii noastre. Socialismul nu numai că presupune aportul activ al intelectualității, dar și creează mediul cel mai fertil, asigură condițiile cele mai prielnice pentru ca forța ei de creație să se manifeste plenar. Gradul tot mai înalt de complexitate a activității în toate sferele vieții sociale, problemele pe care le ridică modernizarea tuturor ramurilor economiei naționale, organizarea științifică a producției, extinderea automatizării, rolul tot mai important al științei ca forță de producție, determină o creștere considerabilă a numărului și o sporire a ponderii în societate a oamenilor de știință și cultură, mediul generator al creșterii păturilor de intelectuali fiind înseși masele largi muncitoare de la orașe și sate care au toate condițiile pentru a se înălța spre știință și cultură. Procesul de omogenizare din rîndurile intelectualității a unit intelectualitatea veche și nouă într-un detașament unitar care-și desfășoară activitatea de creație științifică și cultural-artistică pe bazele concepției materialist-dialectice asupra lumii și societății. Construcția socialistă presupune participarea intelectualității — care toc-

țărănime, ca una din forțele motrice ale dezvoltării socialiste a societății.Procesul de întărire a unității poporului este unul din principalele rezultate ale vastei activități politice și organizatorice desfășurate de detașamentul de avangardă al clasei muncitoare — partidul comunist. Un obiectiv • fundamental al acestei activități este tocmai unirea poporului în jurul politicii partidului, politică inspirată din nevoile arzătoare ale dezvoltării societății românești, din interesele Vitale ale națiunii. însușirea politicii partidului de către toți membrii societății pînă la ultimul om, unirea eforturilor poporului în aplicarea ei este o necesitate obiectivă; numai prin adeziunea și aportul activ, creator al maselor celor mai largi, al tuturor forțelor poporului, poate fi transpus în viață un program de o asemenea complexitate și amploare cum este programul de desăvîrșire a construcției socialiste^ pot fi asigurate dezvoltarea puternică a forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, a raporturilor socialiste dintre oameni, înflorirea științei, artei și culturii, ridicarea continuă a nivelului de trai. Numai astfel partidul are posibilitatea să mobilizeze și să organizeze întregul potențial al națiunii, să evite pulverizarea eforturilor și risipa de energie socială, să îndrume conver-

partid a rolului său de forță politică conducătoare a societății.în această perspectivă apare limpede totala lipsă de fundament a acelor păreri potrivit cărora unitatea poporului ar fi opusă intereselor. socialismului, ar implica primejdii pentru dezvoltarea societății socialiste. S-ar putea pune întrebarea : oare cînd sînt mai bine slujite interesele socialismului — atunci cînd clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, toate celelalte forțe sociale din societatea socialistă acționează unitar, își unesc eforturile în vasta operă constructivă. sau atunci cînd o asemenea unitate ar lipsi ? Logica elementară și însăși viața arată că primejdii pentru socialism poate genera nu unitatea poporului, ci tocmai lipsa ei. manifestarea oricăror fisuri în a- ceastă unitate de voință, de gîndire și acțiune.Unit, poporul poate să-șl desfășoare cu succes activitatea sa constructivă, să înainteze sigur spre împlinirea țelurilor și aspirațiilor lui, să facă față oricăror încercări, să-și apere și să-șl dezvolte marile lui cuceriri sociale, revoluționare, care-i asigură o viață nouă, într-o țară liberă, suverană și independentă. Unitatea poporului, continua ei întărire reprezintă o premisă esențială pentru crearea condițiilor în vederea trecerii treptate spre comunism, spre crearea acelei unice familii muncitoare a societății fără clase. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu ‘ la recenta plenară, unitatea poporului, a tuturor oamenilor muncii, indiferent de naționalitate, reprezintă „condiția fundamentală a trăinicie! și forței orînduirii noastre socialiste, uriașa forță motrice a progresului material și spiritual al României noi. Poporul român unit în rînduri strînse sub conducerea partidului, reprezintă o pavăză inexpugnabilă a marilor cuceriri revoluționare ale societății noastre, a strălucitelor victorii dobîndite pe drumul înfloririi socialiste a patriei".Făurirea unității moral-politlce a poporului constituie una din cele mai mari victorii ale partidului comunist, o măreață cucerire a orînduirii socialiste. Poporul român este hotărît să o păstreze ca lumina ochilor, ca un bun de cel mai mare preț, conștient că întărind continuu această unitate, valorificîndu-și toate potentele și întreaga sa energie creatoare, poate înfăptui cu deplin succes politica partidului de înflorire a patriei, poate înainta neabătut spre idealul înalt care îl însuflețește — construirea societății comuniste.
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DE CE SE ÎNREGISTREAZĂ r.

RDERI MARI
LÂ ANIMALE Șl PĂSĂRI?
Creșterea efectivelor de animale este în mare măsură condiționată de menținerea stării de sănătate a șep- telului, de reducerea procentului de pierderi prin mortalități și sacrificări de necesitate. Pentru apărarea sănă- e tății animalelor se cheltuiesc anual fonduri însemnate, menite să asigure îmbunătățirea condițiilor de furajare și adăpostire, dezvoltarea rețelei zootehnice și sanitar veterinare. Ca urmare a măsurilor luate, în ultimii ani au fost stăvilite sau chiar complet lichidate o serie de boli care făceau ravagii în trecut. Cu toate a- cestea, în multe unități agricole procentul de pierderi de animale și pă- ' sări se menține încă ridicat. Cum se explică această situație ? Ce se întreprinde pentru liehidarea ei ? în legătură cu aceasta, iată ce s-a constatat cu ocazia unui raid-anchetă e- fectuat de redacție în cooperativele agricole din județele Brașov, Vrancea și Gorj.Din discuțiile purtate în cooperativele agricole, la Direcția agricolă județeană și Uniunea cooperatistă Brașov rezultă că, anul acesta, s-a a- cordat o atenție sporită îngrijirii animalelor, apărării sănătății acestora, astfel îneît să crească producția și să se înregistreze cît mai puține mortalități. Parțial, eforturile au fost încununate de succes. Față de primul semestru al anului trecut, cînd mortalitățile au fost de 3,5 la sută la bovine, și 11 la sută la ovine, în pr-'.tuele șase luni ale anului în curs pierderile au scăzut substanțial, nedepașipd 1,6 Ia sută la bovine și 5,4 la sută Ia ovine. Dacă analizăm însă mortalitatea animalelor nu sub aspectul procentelor, ci al cifrelor absolute, rezultă că situația este departe de a fi mulțumitoare. Pînă la sfîrșitul lunii septembrie, în cooperativele agricole au murit 1161 bovine, 1 786 porcine, 8117 ovine și 13 878 păsări. După cum se vede numărul animalelor pierdute se men- ’ ține încă ridicat, ceea ce, evident, înseamnă un minus în producția de carne, lînă și jdte produse. Trebuie remarcat și faptul că aceste cifre medii, pe județ, ascund unele situații cu totul anormale. Pînă la 30 septembrie a.c., bunăoară, în fiecare din cooperativele agricole Homo- rod, Dumbrăvița și Hărman au murit peste 40 bovine, la cooperativele Cincu și Racoș au fost inregis-<r trate peste 300 cazuri de mortalități la ovine, iar în cooperativele din Fel- dioara și Prejmer au pierit peste 2 000 păsări. Rezultă deci că, chiar dacă situația pe ansamblul județului s-a îmbunătățit există încă multe făcut pentru a reduce pierderile fiecare unitate agricolă.în cadrul anchetei întreprinse rezțr' ' ' "

multe unități, după ce au fost aduși de la incubatoare, puii au fost lăsați fără hrană, în încăperi necorespunzătoare. Mai mulți medici veterinari arătau că Uniunea județeană a cooperativelor agricole Vrancea a acceptat cu bună știință pui de slabă calitate, proveniți de la păsări necorespunzător furajate. In marea majoritate a celor 40 de cooperative agricole care au sectoare avicole, puii s-au procurat tîrziu — în lunile lu- nie-iulie — spațiile de cazare n-au fost amenajate din timp, iar pregătirea îngrijitorilor s-a făcut superficial. Drept urmare, în loc de venituri, cooperativele înregistrează a- cum pagube.Un procent ridicat de mortalitate se înregistrează la ovine. în comuna Soveja, de la începutul anului au pierit 509 oi, la Răcoasa — 309, iar la Cîmpuri — 254. Cauza ? Turmele au fost ținute, pe orice vreme, sub cerul liber, iar saivanele existente au fost amplasate pe terenuri umede.Această stare de lucruri este urmarea faptului că organele agricole
ANCHETĂ IN COOPE
RATIVE AGRICOLE DIN 
JUDEȚELE BRAȘOV, 
VRANCEA Șl GORJ

județene se mulțumesc să analizeze cauzele care duc la creșterea mortalității la animale șl la păsări, întocmesc fel de fel de planuri, hărți privind situația epizootiilor, dar, practic, la fața locului nu se întreprinde aproape nimic. Nu de planuri și de situații se duce lipsă în județul Vrancea, ci de o îndrumare permanentă și concretă din partea specialiștilor de la Direcția agricolă județeană, de la Uniunea cooperatistă.în desfășurarea acțiunilor tehnice și organizatorice vlzînd mărirea producției animale și reducerea procentului de mortalitate, un rol esențial ■ revine cadrelor de ingineri șl medici ț
deîn

rezțiltat că principala cauză a morta- lităților în județul i.Brașov o constituie carențele în furajare și condițiile necorespunzătoare de a- dăpo^'ire. In unele unități se manifestă încă un dezinteres inadmisibil în această privință. Consiliul de conducere al cooperativei agricole Lisa nu se interesează decît sporadic de problemele creșterii animalelor. Aici, o parte din adăposturi sînt extrem de prost întreținute, iar producțiile de furaje sînt mici, din care cauză animalele sînt slăbite, puțin rezistente la îmbolnăviri. Datorită neglijenței consiliului de 'conducere, lipsesc pînă și seîndurile de la jgheaburile în care sînt hrănite animalele. Nici nu este de mirare că aici au murit 20 taurine și 47 ovine.Una din cauzele frecvente care determină pierderi este lipsa de preocupare pentru' ridicarea calificării îngrijitorilor și pentru cointeresarea lor materială în obținerea de rezultate bune. In foarte multe cooperative agricole nu se asigură permanentizarea îngrijitorilor. Uneori nici măcar numărul minim de îngrijitori necesari nu este asigurat. La cooperativa din Apața, revin, în medie, pe un îngrijitor cîte 30 de vaci, la Teliu — 27, iar la Lovnic s-au 'adus oameni din alte părți. Evident că a- ceastă stare de lucruri duce la micșorarea producției și a numărului de produși obținuți.în unele județe cum este spre exemplu Vrancea procentul de mortalitate a crescut în loc să scadă. Investigațiile la fața locului arată că mortalitățile nu se datorează decît în mică măsură epizootiilor. „Chiar bolile care apar, ne spune inginerul zootehnist Gheorghe Ciobotaru, director adjunct al direcției agricole județene Vrancea, sînt urmarea ne- respectării condițiilor de zooigienă și de întreținere a animalelor". La cooperativa agricolă Bălești, în mai puțin de 10 zile au pierit 3 200 pui, iar la cooperativele din Cîmpi- neasca’ și din municipiul Focșani cîte 3 000 pui. Pe întregul județ Vrancea pierderile la păsări, datorate carențelor de hrănire și îngrijire, reprezintă mai mult de 30 la sută din întregul efectiv. Era și de așteptat. In

veterinari. Marea majoritate a acestora își fac datoria, asigură asistența zootehnică și veterinară necesară. Există însă și excepții. Or, lipsa de conștiinciozitate profesională, superficialitatea pot genera mari pagube economice. Un caz grav s-a petrecut la cooperativa agricolă Codlea, județul Brașov. Aici, de-a lungul anilor, cooperatorii au reușit să formeze un nucleu foarte valoros, de circa 600 vaci. Mare și neplăcută a fost surpriza cînd, în primăvară, noul medic veterinar de circumscripție, în urma examinărilor făcute, a găsit că aproape jumătate din efectiv este bolnav de TBC. Cum se explică această stare de lucruri anormală, știut fiind că boala respectivă n-a putut apare dintr-o dată la un număr atît de mare de vaci ? O cauză feste lipsa de conștiinciozitate a fostului medic veterinar de circumscripție, care, de-a lungul anilor, a efectuat superficial testele pentru depistarea animalelor bolnave, n-a cerut să se aplice măsuri severe pentru izolarea celor ce au reacționat pozitiv. De o gravă neglijență se fac vinovate consiliul de conducere al cooperativei* și organele locale a- gricole, care, după primele cazuri apărute, n-au luat măsuri eficace pentru a preîntîmpina răspîndirea bolii și la alte animale. O situație asemănătoare există la cooperativa agricolă din Ghimbav, care a „beneficiat" tot de sprijinul fostului medic al circumscripției Codlea. Din 508 vaci și juninci gestante, 276 suferă de aceeași afecțiune, care a ajuns să cuprindă și o parte din tineretul taurin.Tov. Gheorghe Comănicî, director adjunct al Direcției agricole județene Brașov recunoștea că de situația de la Codlea și Ghimbav se fac vinovați atît fosftil medic veterinar șl consiliile de conducere ale unităților respective, cît și fostele organe agricole orășenești — Brașov de care a- parțineau cooperativele respective. Dacă așa stau lucrurile de ce nu se iau măsuri pentru ca vinovății să plătească ? Fiindcă este inadmisibil ca efective valoroase, cum sînt cele din unitățile amintite, să fie distruse din cauza neglijenței, a iresponsabilității.Lipsa măsurilor de prevenire a bolilor se resimte negativ și într-o serie de comune din județul Gorj. Unele boli, ca holera aviară — apărută în comunele Lelești și Roșia — sau tifopuluroza — semnalată la nești și Turceni — au produs mortalități foarte mari.Deoarece în anii precedent! Bră-

ÎN CONSTRUCȚIE

NOI FABRICI

acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii a stat în centrul preocupărilor întregului colectiv. O mare parte din măsurile întreprinse au vizat problema utilizării complete și productive a timpului de lucru. Bunăoară, s-a stabilit un nou grafic de transport al muncitorilor, s-a mecanizat transportul personalului în subteran, prin extinderea screperelor

muncitorilor. Numai în primul semestru a.c., de pildă, E. M. Ilba a lucrat, în medie, cu 16,7 Ia sută mai putini muncitori față de efectivul mediu planificat.Nu putem trece însă cu vederea lipsurile de natură subiectivă. Ele au influențat negativ realizarea planului, utilizarea integrală a timpului de lucru, valorificarea superioară a rezervelor interne. Proasta organizare a locurilor de muncii, indisciplina și ne- respectarea normelor, iată cauzele care au făcut ca „minusurile" să devanseze realizările. Deși e- chipele lucrează după norme științific fundamentate, cu motivare tehnică, oamenii nu le respectă în totalitatea lor, pierd încă timp prețios.Răsfoind planurile de muncă ale comitetului de partid de la Ilba, se constată cu surprindere că în a- cest an problema folosirii timpului de lucru, a disciplinei în producție nu a făcut obiectul nici unei acțiuni concrete.Dacă la Baia Sprio disciplina este un atribut care însoțește orice acțiune, la Ilba, tocmai cei care ar trebui s-o impună n-o respectă. Ce exemplu poate fi maistrul Petru Orban care lipsește nemotivat 1 Sau ce calificativ se poate da maistrului Gavril Horja cînd, împreună cu unii oameni din subordi- nea sa, vine la serviciu în stare de ebrietate ?Ne-am adresat tovarășului ing. Iosif Ghiriti, secretar pentru probleme economice la Comitetul județean Maramureș al P.C.R., care ne-a relatat:— Este adevărat. Ia E. M. Ilba fenomenele de indisciplină în muncă sînt frecvente, coeficientul de folosire a timpului de lucru este redus. Este de datoria comitetului de partid și a conducerii minei să se ocupe mai îndeaproape de organizarea științifică a producției și a muncii și, în cadrul acesteia, de mai buna folosire a timpului de lucru. în sprijinul acestei unități miniere trebuie să® vină și Direcția județeană pentru problemele de muncă și o- crotiri sociale.

din păcate, se exploatează cu randament orar scăzut.Cum în abatajele vizitate am constatat și alte neajunsuri, ne-am adresat ing. Vilhelm Măguran, șeful exploatării.— Este adevărat, mai sînt rezerve nefolosite. O măre parte din acestea vizează problema timpului de lucru, mai buna sa utilizare. Intr-o primă etapă ne gjn- dim să îmbunătățim actua-

cum timpul numai pentru producție.— Cealaltă formă de brigadă, ne-a relatat inginerul șef, modifică structural vechile brigăzi de producție compuse exclusiv din mineri. Acesteia i Be adaugă acum lăcătuși, mecanici, zidari de mină, dulgheri — toți salariați în acord și cointeresați, deci, în realizarea și depășirea planului. Sporește astfel operativita-

Notam recent, din agenda tov. dr. ing. Vaier Ga- brian, directorul general al Combinatului minier Baia Mare, cîteva date și fapte din activitatea exploatărilor miniere maramureșene : ele au trimis anul acesta „la suprafață" — peste prevederile pianului 1 — mal mult de 30 000 tone minereu. Din aceeași sursă, am reținut îmbunătățirea calității minereului, precum și sporurile substanțiale la indicatorul productivitatea muncii. Explicînd aceste succese, directorul general al combinatului ne relata că la baza lor se află fructificarea rezervelor interne descoperite în acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Cum în această acțiune, factorul determinant l-au constituit măsurile pentru utilizarea integrală a timpului de lucru, am cerut amănunte. Ni s-a oferit, însă, o invitație : să^vizităm două unități și anume, Baia Sprie și Ilba din sistemul Combinatului minier Baia Mare.La exploatarea Baia Sprie, primele explicații de punere în temă ni le-a furnizat tov. Ștefan Crăciu- nică, inginerul-șef de aici:— După cum se știe, în sectoarele exploatării se pierdea înainte destul de mult timp. Acțiunile orlen- . tate în scopul utilizării totale și productive a timpului de lucru s-au soldat cu importante recuperări. în prezent, la Baia Sprie gradul de utilizare a fondului de timp se ridică la 92,5 la sută. Ca urmare, productivitatea muncii în 9 luni a înregistrat un spor— față de perioada corespunzătoare a anului trecut— de 3,5 la sută, planul de producție la minereu excavat fiind depășit cu mii de tone. S-a îmbunătățit însăși organizarea muncii minerilor, formîn- du-se două feluri de brigăzi complexe. în primul caz, este vorba de o brigadă de deservire a tuturor locurilor de muncă creată în scopul unei mai bune și mai rapide aprovizionări cu materiale în subteran. Pe baza comenzilor date inițial de șefii de brigadă și centralizate pe schimburi de șeful secției mină, brigada respectivă aduce în subteran întregul necesar de materiale. Scăpate de grija aprovizionării, brigăzile de mineri folosesc a-

ÎN EXPLOATĂRI MINIERE MARAMUREȘENE
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Fabrica de prelucrare a fructelor de la Dej
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LUCREAZĂ CU ÎNTREAGA EXPERIENȚEI

Mureș. întreprinderea de utilaje pentru industria ușoarâFoto : M. Andreescu •

derile la animale s-au datorat în cea mai mare parte bolilor parazitare, în acest an cadrele veterinare din județ și-au îndreptat mai mult atenția asupra prevenirii lor. Cu toate acestea, parazitozele au continuat să provoace pierderi ridicate, care depășesc toate celelalte boli la un loc, mai ales că s-au grefat pe organisme subnutrite. Explicația ? Profilaxia lor nu se realizează în mod sistematic. Tratamentele chimice pe pășuni pentru distrugerea purtătorilor de paraziți nu s-au efectuat decît în două comune ; Cîlnic și Cornești. Pe întregul județ au fost executate tratamente de acest gen pe numai 260 de hectare de pășune, față de 1 267 ha cît era prevăzut în planul întocmit de direcția agricolă.Deficiențele din sectorul zootehnic al cooperativelor agricole din Gorj sînt și o urmare a nea- plicării cu conștiinciozitate a tratamentelor. Astfel, la cooperativele din Scoarța și Săcelu, medicul veterinar Gheorghe Cinteză nu a supravegheat îmbăierea oilor pentru prevenirea și combaterea sca- biei. Apariția acestei boli, în proporție de 5—10 la sută din efectivul de ovine, a dus la pierderi în producția de lină, precum și la debilitarea animalelor.Pentru a putea elimina aceste pierderi, care aduc mari prejudicii atît cooperativelor respective, cît și economiei naționale, este necesar ca, în fiecare județ, în fiecare unitate, organele agricole să analizeze problemele dezvoltării zootehniei, să ia măsuri eficiente pentru a îmbunătăți condițiile de furajare, îngrijire și adăpostire, să asigure aplicarea punct cu punct a măsurilor zootehnice și veterinare care conduc atît la prevenirea mortalității la animale, cît și la creșterea efectivelor și obținerea unei producții mari. Ținînd seama de însemnătatea excepțională a problemei la care ne referim se impune ca ea să constituie obiectul unei atenții deosebite din partea conducerii Consiliului Superior al ‘ ‘culturii, care nu numai că poartă răspunderea pentru păstrarea și sporirea pune dării efectivelor de animale, dar dis- și de mijloacele necesare lichi- deficiențelor semnalate.
Radu ATANASESCU, Nistor 
ȚUICU, Radu APOSTOL

tea înlăturării defecțiunilor, minerii nu-și mai pierd vremea în căutarea echipei de intervenție, timpul a- fectat producției este folosit exclusiv în acest scop.Am coborît și în cîteva orizonturi în subteran, unde ne-am notat unele păreri :— Aerajul mai poate fi îmbunătățit, ne-a spus Gheorghe Oșan, maistru minier în sectorul IV, orizontul 14 vest. La noi, puș- carea se' face în schimbul care iese. Aerisirea, însă, începe adesea o dată cu sosirea noastră în mină pentru că mecanicii de compresoare au același o- rar ca noi. Dar pînă se face aerisirea se pierd, uneori, 20—30 minute.— Abatajul nostru, ne-a relatat Nicolae Făt, șef de brigadă în sectorul IV. a fost dotat cu o mașină de încărcat cu siloz propriu. Este o mașină modernă, de mare productivitate dar,

Iul sistem de amplasare a găurilor de mină, cu scopul de a spori suprafața de perforare pe un ciclu și a obține un randament de ru- ' pere superior. Practic, este vorba de trecerea în abataje de 'la găuri orizontale la cele verticale sau înclinate. în acest fel timpul de lucru productiv va spori, în medie, cu 5—6 minute- om. Se află, de asemenea, în studiu problema unei noi formule de aprovizionare cu material de susținere, /De la Baia Sprie ne-am îndreptat spre Ilba. Aici planul producției nu a fost îndeplinit la cel mai important indicator : minereu extras. în 9 luni, E. M. Ilba a rămas datoare cu circa 6 000 tone minereu complex. Am încercat, împreună cu șeful exploatării, tov. ing. Ion Ionescu, să analizăm cauzele acestei nerea- lizări. Ni s-a precizat, de la început, în parte chiar argumentat, că șl la Ilba

cu trolii, s-au mecanizat în mare măsură transporturile de minereu în abataje. Au fost, de asemenea, create două echipe pentru aprovizionarea cu materiale în subteran — metoda de exploatare cu înmagazi- nare a minereului s-a extins în aproape toate locurile de muncă care au permis aplicarea ei. Ca urmare, fondul de timp maxim disponibil a fost u- tilizat — în semestrul 1/1968 — în proporție de 91,03 la sută, față de 89 la sută în aceeași perioadă a anului trecut.Firește, nu minimalizăm aceste rezultate, dar graficele consemnează minusuri la îndeplinirea sarcinilor de producție, în timp ce la capitolul dotații s-au consumat peste 11 milioane lei. Cum se explică atunci a- ceastă situație ? Șeful ex- . ploatării ne-a spus că principala cauză a nerealizări- lor de plan constă în lipsa
OHdrxni;

PROMPTĂ SI COMPETENTĂ ASIGURĂ
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CAPACITATENoua fabrică de prelucrare a fructelor de la Dej a Intrat în funcție cu întreaga capacitate. Aici au fost produse primele tone de suc concentrat, obținut din mere, fără adaos de zahăr sau conservant, produs care are un gust și o aromă deosebite. Fiecare litru de suc conține substanțele nutritive și vitaminele extrase din circa 9 kg de mere. Producția zilnică atinge 25 tone de suc concentrat. Instalațiile moderne ale fabricii permit extragerea de sucuri naturale și din căpșuni, coacăze negre, vișine ș'i din diferite fructe de pădure. - (Agerpres)

prima vedere, ci mai cu seamă de a acționa operativ, de a interveni la momentul cel mai potrivit pentru prevenirea sau înlăturarea unor eventuale defecțiuni. în acest scop, la dispoziția specialiștilor au stat în permanență echipe de întreținere, bine pregătite, pentru a executa ne- întîrziat remedierile necesare.Prezența acestor echipe de intervenție, încă din perioada probelor tehnologice, alături de specialiști care asigurau asistența tehnică la instalații, s-a dovedit cît se poate de eficientă. De pildă, la un moment dat, la baza furnalului pentru topirea concentratelor zinco-plumboase aglomerate s-a ivit o avarie, din care cauză zgura topită a irupt în- tr-un mod cu totul neprevăzut. Inginerii cu multă experiență, ca și echipa de întreținere, au venit imediat la fața locului și, în cîteva zeci de minute, totul a reintrat în normal, evitîndu-se astfel complicarea lucrurilor. Altădată, sistemul de antrenare mecanică a tamburilor de omogenizare a șarjei de la secția a- glomerare se... gripase, se blocase. Din nou au intervenit specialiști și echipa de întreținere, iar funcționarea instalațiilor a fost scutită, după o sumară socoteală făcută de noi, de sute de ore de opriri. Se poate spune că oamenii și-au făcut datoria, dovedindu-și în. „focul" evenimentelor gradul lor de competență și responsabilitate.Cum este și firesc, pe măsura atingerii parametrilor proiectați și a obținerii unor indici intensivi normali de producție, personalul suplimentar de specialitate mccano-ener- getică a fost retras, rămînînd Ia fața locului doar cel al secțiilor respective. A fost menținută însă cu rigurozitate în toate secțiile și în toate schimburile asistența tehnică de specialitate, ceea ce a permis evitarea tuturor dereglărilor care ar fi impietat asupra parametrilor pre- scriși și creșterii continue a producției, a calității ei.Experiența cîstigată la aceste o- biective industriale noi, la realizarea parametrilor proiectați — prin asigurarea unei asistențe tehnice permanente, de înaltă răspundere — ne-a fost de mare folos. La 1 iulie anul acesta, colectivul nostru a raportat darea în exploatare a noii instalații de rafinare electrolitică a plumbului, cu 6 luni înaintea termenului planificat, iar numai după 3 luni de funcționare s-au șl realizat parametrii proiectați, noile în

Cu doi ani în urmă, Uzina chi- mico-metalurgică din Copșa Mică trăia un important eveniment din îndelungata sa existență : intrarea in funcțiune a unor noi și moderne instalații destinate creșterii producției de zinc, plumb și de alte metale neferoase solicitate de economia națională. Printre ele se numără furnalul pentru topirea concentratelor zinco-plumboase, instalația de rafinare electrolitică a plumbului, cea de aglomerare a concentratelor, hala de preparare a șarjei și fabrica de acid sulfuric — obiective care trebuiau să se angajeze îr.tr-o competiție de mare amploare de gospodărire cu eficiență maximă a fondurilor de investiție. Mai exact, în cel mult doi ani de la punerea în funcțiune era necesar ca noile capacități să atingă integral și în mod riguros toți parametrii tehnici, economici și financiari. în acest fel, noile obiective de investiții puteau participa la amplificarea producției de metale neferoase și la recuperarea neîntîrziată a fondurilor investite de stat.Intrucît pînă la expirarea termenului de realizare a indicatorilor din proiecte mai este puțin timp, să vedem cum stau lucrurile în acest domeniu. Majoritatea noilor capacități se află în al doilea an de funcționare și. în tot acest timp, au fost confirmate prevederile proiectelor, unii parametri — ca cei privind capacitatea de producție — fiind realizați cu 4, 5 și 6 luni mai devreme. Acest succes se regăsește întru totul în rezultatele obținute de trei trimestre ale acestui nul producției fost îndeplinit în această în proporție de 102,8 la sută. Din calculele efectuate rezultă, de asemenea, că productivitatea muncii a crescut față de plan cu 3 la sută, iar economiile suplimentare la întreaga producție marfă (comparabilă și necomparabilă) au ajuns la aproape 13 milioane lei, în timp ce beneficiile peste plan — la 4,5 milioane lei. Și un alt efect deosebit de favorabil : atît depășirea substanțială a producției de metale neferoase, cît și calitatea lor au făcut posibilă suplimentarea substanțială a livrărilor de mărfuri destinate exportului.Nu o dată, noi cei de la combinat, am fost întrebați : cum se explică succesele consemnate, pe ce căi s-a mers pentru cîștigarea acestui important „examen" de maturizare a noilor capacități — atingerea parametrilor proiectați ? Răspunsul este clar : s-au întocmit studii temeinice și planuri de măsuri, s-a permanentizat o bună colaborare cu proiectantul. nu s-a scăpat din vedere nici un moment problema atît de complexă a calificării muncitorilor și tehnicienilor. Dar, cel mai hotărîtor factor, care a contribuit la realiza-

rea parametrilor proiectați, îl constituie asigurarea unei neîntrerupte asistențe tehnice, competente, la toate instalațiile și în toate sectoarele de producție. întrebările ce se puneau — încă înainte de perioada rodajelor mecanice și a probelor tehnologice — au fost următoarele : cum trebuie să se organizeze ' mai bine asistența tehnică și să acționeze inginerii, maiștrii și tehnicienii pentru a se asigura exploatarea sigură și permanentă a instalațiilor ?La soluționarea acestor probleme s-a pornit de la necesitatea ca asistența tehnică să reflecte și să corespundă, în timp, specificului fiecărei instalații în parte, gradului de tehnicitate al acestora, ca

ÎNAINTATE

și randamentului ce trebuia atins, potrivit graficelor. Astfel, în perioada rodajelor mecanice, ponderea cea mai mare în asigurarea asistenței tehnice a revenit inginerilor și maiștrilor mecanici, energetici și A.T.M., aceștia fiind secondați, în permanență, de cadre de specialitate din serviciile mecanicului și energeticului șef. Cînd au început probele tehnologice, specialiștilor amintiți li s-ay adăugat tehnologi și ingineri cu o bogată experiență de la serviciile producție, tehnic, cercetare și control tehnic. în vederea optimizării cît mai rapide a funcționării tuturor instalațiilor, toți acești specialiști au fost menținuți în schimburi timp de cîteva luni de zile, fiind direct răspunzători de bunul mers al probelor și încercărilor, al producției.Cel1 mai greu lucru, de făcut părea a f-i; însă, coordonarea activității a- cestor cadre. Soluția asupra căreia ne-am oprit a fost organizarea unui comandament de asistență tehnică, condus de directorul și inginerul-șef al uzinei. ' xat zilnic maistru și program — și tot el a analizat Ia sfîrșitul zilei modul în care s-a acționat, ce probleme trebuiau rezolvate în zilele următoare. Precizez în mod deosebit că acești specialiști nu aveau numai sarcina de a... observa, așa cum s-ar putea înțelege la

uzină in an. Pla- globale și marfă a perioadăpler-

A INTRAT IN PROBE TEHNOLOGICEDE LAPTE PRAF
La Brăila și Luduș se află în 

tr-un stadiu avansat construcția 
unor fabrici de lapte praf. Pînă 
în prezent constructorii au execu 
tat fundațiile, majoritatea lucrări
lor de zidărie, precum și rețelele 
electrice, cele de alimentare cu 
apă și drumurile de acces. In prin
cipalele secții de fabricație, de

recepție a produselor lactate, pas
teurizate, concentrare și uscare a 
început montarea utilajelor și in
stalațiilor. Procesele tehnologice 
ale noilor fabrici vor fi în majo
ritate mecanizate și automatizate.
Cele două unități urmează să fie 
date în funcțiune în cursul, anului 
viitor. ' (Agerpres)

ÎNTREPRINDEREA DE PREFABRICATE DIN TURDA

La întreprinderea de prefa
bricate din Turda a intrat în 
probe tehnologice ultima linie 
a noii fabrici de tuburi pre- 
comprimate. Capacitatea anua
lă a liniei depășește 14 000 me
tri cubi tuburi de canalizare. 
La aceeași fabrică au intrat în 
producție liniile care produc

tuburi de presiune de 600 și 
800 mm diametru.

Se prevede ca probele teh
nologice ale acestor linii să se 
încheie cu două luni înainte 
de termenul prevăzut. Aceasta 
va permite fabricii să atingă 

, parametrii proiectați încă în 
cursul anului curent.

(Agerpres)

Acest comandament a fi- sarcini precise fiecărui inginer — în cadrul unui în acest fel, investiții s-au integrat rapid circuitul economiei naționale.
Ing. B. MULLER
directorul
Uzinei chimico-metalurgico 
Copșa Micâ

/
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CRITICA NU E NUMAI ION V

de Mihail SORBUL, după ro
JUDECA TA, d Șl LUPTA mânui lui Liviu Rebreanu,

t

Petru COMARNESCU

\

puncte de vedere

Operei din Timișoara
filmului sovietic

Natalia STANCU

miera e scena

organî- din țață scriitori aibă și

Atît de necesara ju- a ce

arhetipuri, dureri e-spînzurat,

laolaltă profilul viitor al noastre socialiste.acestea, pe lingă vaste generale și de speciali-

„MICHELANGELO"

Dacă, uneori, istoricul de artă riscă să devină un arhivist, depărtat de fenomenele vii și în devenire ale creației artistice, la rîndul său criticul de artă riscă să devină un fel de simplu reporter de tip vechi al actualității, nelegînd-o de izvoarele și datele ei mai adinei. Așa cum istoria generală și istoria artei trebuie trăite în ceea ce au viu, semnificativ, înălțător, la fel aprecierea critică a creațiilor prezentului își cere coordonate științifice și filozofice de înaltă tensiune. Mai toți marii istorici ai artei dovedesc cunoștințe filozofice, poetice, muzicale, pe lîngă cele istorice și sociale. Specializarea nu înseam
nă restrîngere, ci adîncire dintr-un 
plin de cunoștințe vaste, ce permit 
confruntări, comparații, valorificări 
semnificative., La fel, criticului de artă i se cere 
o participare la cunoașterea valoriloi vechi și noi spre a putea promova, în cunoștință de cauză, noul sau actualul. Există critici, ca de altfel și artiști, care socot că trebuie șterse cu buretele cunoștințele trecutului și care admit de-a valma orice se creează nou pentru simplul 
că se creează. „Contestatari'cutului, pe care desigur că este lesne a-1 cunoaște șiceta rodnic dată și vechimea culturii umane, a-ceastă categorie de critici se mărginesc în a inventa un fel de explicații foarte aproximative și adesea arbitrare a ceea ce se creează în pre
sent Desigur, rolul criticului este șl acela de a explica publicului ceea ce fac artiștii, de a fi interpretul lor prin idei, cuvinte, metafore, dar criticul autentic nu poate admira șl ad' mite orice, menirea lui fiind, dimpotrivă, de a distinge valorile de non-valorl, de a opune calitatea expresiei și a tehnicii față de ceea ce este lipsit de calitate și semnificație. De aici, rolul de îndrumător, pe care-1 are criticul de artă în mai mare măsură decît istoricul constatativ. Criticul are, de asemenea, menirea de a reaminti neîncetat artiștilor idealurile estetice ale societății, ceea ce așteaptă poporul de la ei.Desigur, între creația artistică și ■ critica de artă există variate rapor

motiv ai tre- nu cer- fiind bogăția umane,

Este, incontestabil, un mare 
merit al Operei din Timișoara de a fi prezentat în primă au
diție pe țară o valoroasă crea
ție a compozitorului Alfred 
Mendelsohn, după piesa omo- 
nimă a marelui nostru drama
turg Alexandru Kirițescu.

„Michelangelo" este o frescă 
dramatică în șase tablouri, con
cepută nu atît ca o evocare 
romanțată a unei covîrșitoare 
personalități, ci ca o suită de 
episoade reprezentative din 
viața marelui florentin, apa
rent fără legături între ele, dar în realitate mareînd momente
le principale ale travaliului 
creator — de o viață întreagă
— care a lăsat posterității ope
re nemuritoare ca Fresca Six- 
tină, Moise, Pietâ, David...

Piesa sa și libretul dezvăluie 
publicului complexitatea per
sonalității multilaterale a lui 
Michelangelo, realizînd totodată 
schița unei epoci plină de fră
mântări și de idei.

Muzica lui Alfred Mendelsohn 
se prezintă ca o operă de sin
teză, în care fuziunea limbaju
lui muzical tradițional cu ele
mente de orientare contempo
rană și cele specific naționale 
conferă lucrării un caracter 
complex și unitar. Accesibilă, 
dar nu simplă, învolburată de o 
tentă romantică și cu un ridicat 
potențial emoțional, ea va ge
nera în sufletul spectatorului 
diferite stări afective, determi- 
nîndu-l să uite, pentru moment, de convențiile specifice scenei.

La reușita spectacolului a 
contribuit, în mare măsură, fap
tul că opera timișoreană dispu
ne de un colectiv tînăr și en
tuziast, cu foarte multe voci de 
calitate și reale talente acto
ricești (temeinic îndrumate re
gizoral). Astfel, interpretul ro
lului titular — Francisc Kadar
— s-a dovedit „bine intrat în 
rol", atît din punct de vedere 
vocal, cît și scenic, prezentînd - 
publicului un Michelangelo răz
vrătit și uman, pasionat și plin de forță — trăsături concreti
zate printr-un joc nuanțat și viguros. (Am fi dorit insă o 
dicție mai clară).

O impresie excelentă a pro
dus Mircea Emandi (Papa Giu-

turî. Uneori, poate de cele mai multe ori, artiștii deschid drumurile unor curente și stiluri, unor noi mijloace' de expresie, iar criticul le explică. Alteori, însă, criticii însuflețesc și îndrumă noile orientări, încurajează activ ceea ce este valoros, propun teme, stiluri, revalorificări spirituale necesare. La noi, războaie mon-între cele două diale, o seamă de critici de artă, fie critici-artiști ca Arghezi, Tonitza, Șirato, O. Han, ori esteticieni ca Tudor Vianu, ori critici ca Oscar Walter Cisek, ori is- torici-critlci de artă ca G. Oprescu au dus o luptă, uneori foarte încrâncenată, împotriva pseudo-valorilor din viața artistică și au contribuit la impunerea valorilor, astăzi unanim recunoscute. Nu cităm nume de critici, mai tineri pe atunci sau mai de curînd, care, de asemenea, nu s-au mărginit doar la atitudini con- statative, ci au avut și au rol de îndrumători. Critica înseamnă nu numai judecată, ci și luptă.în anii puterii populare s-a întreprins o vastă operă de reevaluare a valorilor plasticii românești și s-a făcut foarte mult pentru adîncirea și popularizarea unor creatori ca Grigorescu, Andreescu, Luchian, Brâncuși, Paciurea, Anghel sau Pe- trașcu, Pallady, Tonitza, Șirato, Iser șl alții, precum și pentru cunoașterea meritelor unor maeștri în viață ori a unor artiști mai tineri. Totuși, chiar pentru cunoașterea a ceea ce este esențial și unic în creația lui Grigorescu, Luchian, Pallady, Brâncuși este încă mult de făcut, iar Paciurea nici azi nu este apreciat la justa lui valoare, nu i se cunosc îndeajuns coordonatele creației. în afară de forța monumentală pe linie michelangeliană a Gigantu-

lul, Paciurea a creat o sculptură neo- bizantină, unică pe plan mondial, a fost un portretist cu orientări impresioniste, de mare finețe, dar și arhitectural-monumentale, iar prin „himerele" sale, de-o elevată imaginație, el a anticipat, pe plan de basm, suprarealismul, iar prin jocurile de plinuri și goluri ale unor sculpturi a prefigurat poate pe Henry Moore. Din opera lui Grigorescu nu se cunosc suficient lucrările mai grave sau mai sobre, cele în culori calde și reci, lucrate cu o pastă aspră, densă, structivă, ca de pildă „Bătrîna de la Brolle", în care nu l-a depășit niciunul dintre cei mai moderni pictori contemporani ai noștri.Rolul criticii de artă culminează cu asemenea reevaluări, menite să consemne originalitatea și unicitatea pe plan național și mondial a unor asemenea opere măiestrite, dar în același timp ea își are îndatorirea să sesizeze de la bun început valorile incipiente, să semnaleze talentele și să le urmărească dezvoltarea, arătîndu-le ce mijloace le priesc sau care nu le priesc, să salute reușitele, să consemne șovăirile și eșecurile, să stimuleze depășirile. Valoarea sau priceperea unui critic se verifică atît prin ceea ce descoperă a fi esențial și semnificativ în valorile trecutului cît și prin putința de a prevedea care vor fi valorile viitorului, contribuind la formarea lor prin sfaturi, observații, obiecții constructive.Ceea ce condiționează eficiența actului critic este — pe lîngă competența și probitatea profesională a celui ce s-a dedicat acestei nobile șl foarte responsabile îndeletniciri — poziția sa ideologică, claritatea și consecvența concepțiilor sale filozofice, estetice. în analizarea raporturilor între artă și societate, între creație și cerințele publicului contemporan, criticul trebuie să se călău-

zească de ideile materialismului dialectic și istoric, conferind un fundament teoretic, științific aprecierilor sale șl asigurîndu-le astfel forță de convingere și de influențare. Locul criticii în ansamblul vieții artistice din țara noastră presupune contribuția ei substanțială la clarificarea problemelor actuale ale creației, la stimularea — în acest scop — a ■atmosferei de dezbatere, la înarmarea ideologică a slujitorilor artei românești. Criticul de astăzi - nil se poate limita Ia a consemna sau a constata. El trebuie să-și conceapă profesia în spirit militant, combătînd teoriile idealiste mai vechi sau mai noi și afirmîndu-și cu franchețe poziția față de fenomenul de artă contemporan.în noua-i activitate, Secția de critică a Uniunii Artiștilor Plastici a șl început prezentarea unor cicluri de simpozioane, ce se țin săptămînal la Dalles și în care se dezbat numeroase probleme, de la acelea ale tradiției și inovației în arhitectura orășenească și sătească, la acelea ale esteticii obștești, ale specificului național și dezvoltării lui în forme noi, contemporane. Criticii de artă colaborează acum mai temeinic cu arhi- tecții, sociologii, istoricii, arheologii comentînd descoperiri mai noi, valori mai puțin cunoscute din întreaga artă veche șl nouă a țării, precum și căutînd civilizațieiîn toate cunoștințe tate, pe lingă competentă, este" nevoie de pasiune și entuziasm, de însuflețire și avînt constructiv și, firește, de ajutorul presei, al radioului și televiziunii, spre a se populariza la nivel corespunzător ceea ce dezbat, propun, sugerează criticii de artă, laolaltă cu artiștii plastici, cu arhi- tecții, cu istoricii șl arheologii, cu oamenii de cultură, dornici cu toții de realizări cît mai mărețe și mal proprii poporului nostru. De asemenea, este nevoie ca și în celelalte centre culturale din țară activitatea criticilor de artă să devină mai susținută, mal dinamică, mai zată. Așa cum multe orașe sînt populate cu artiști și de valoare, ele trebuie să critici de artă din noile promoții, care să vitalizeze și mai mult activitatea locală.

• Filarmonica de stat „George 
Enescu" (Sala Studio) : Recital vo
cal : Aida Abagiev (soprană), Dan 
Zancu (bariton). Acompaniamente 
la pian Doina Mlcu — 20.
• Sala Palatului : Concert de 
muzică ușoară cu Rlka Zaral — 20.
• Opera Română : Seară vleneză 
— 19,30.
Î Teatrul de Operetă : My Fair 

ady — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caragl- 
ale" (sala Comedia) : Bfccket — 
19,30 ; (sala Studio) : Topaze — 
19,30.
a Teatrul de Comedie : Ucigaș 
fără simbrie — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Meteorul — 20 ; (sala 
din str. ' Alex. Sahia) : Dansul 
morțil — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara* (sala 
mare) : Frumoasa duminică de 
septembrie — 19,30 (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
0 Teatrul Ciulești (în sala Teatru
lui evreiesc) : Omul care a văzut 
moartea — 19,30.
0 Teatrul „Barbu Delavrancea" : 
Kathleen — 20.
0 Teatrul Mic : îngrijitorul — 20. 
0 Teatrul „Ion Creangă" : Regele 
cerb — 18,30.
0 Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragl- 
ale" : Gemenii — 20.
• Teatrul „Țăndărică" (sala din 
cal. Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17 ; (sala din str. 
Academiei) : A fugit un tren — 17. 
• Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Ca la Tănase 
— 19,30 ; (sala Victoria) : Boema 
Palace — 19,30.

e Vera Cruz i PATRIA
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15, FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21.
0 Contemporanul tău : REPU
BLICA — 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
0 Samuraiul : ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18 ; 20,15, FLAMURA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. 
0 Fiul lui Tarzan : LUCEAFĂRUL
— 8,30 ; 10,15 ; 12,15 ; 14,15 ; 16,15 ; 
18,15 ; 20,15, GLORIA — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN — 
9 ; 11 ; 13 : 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Week-end cu Anna : CINEMA
TECA — 10 ; 12 ; 14 ; 16.
0 Minunata călătorie a Iul Nils 
Holgcrsson : CAPITOL — 9 : 11,15 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Heroina : VICTORIA —

; 15 ; 17 ;■19 ; 21.
- ■ ■ i: Central ■

lio II), care a realizat o adevă
rată creație actoricească în 
scurtul său rol, pe care însă l-a 
conceput variat și convingător, 
redînd cu elocvență tipul bătrî- 
nului capricios și autoritar.

Cu un/ fizic agreabil, Rodica 
Sabin (Brigida), s-a prezentat 
mai mult decît satisfăcător, atît 
vocal cît și scenic. In celelalte 
roluri, interpreții s-au dovedit 
buni cîntăreți (Vasile Nicola, 
Ștefan Vasile, Emil Rotundu, 
Titus Moraru și ceilalți), dar cu 
un joc de scenă ceva mai palid. 
Aflîndu-se la primele reprezen
tații după premieră, spectaco
lul va cîștiga desigur mult prin 
rodaj, permițînd astfel o mai 
mare mobilitate și degajare a 
interpreților. (Iarăși 
dicțiune !).

Beneficiind de o 
muzicală competentă 
ta lui Mihai Beleavcenco-Po- 
pescu — orchestra și corul 
(foarte bine pregătit de 
Eduard Weiser și Doru Mur
gul s-au' integrat perfect 
în ansamblu. Regia — sem
nată de Ilie Balea — a îmbo
gățit cu elemente personale vi
ziunea generală a mișcării sce
nice, urmînd ca pe parcurs, 
după cum am afirmat mai sus, 
unele personaje să se contureze 
mai pregnant.

Am apreciat lipsa de ostenta
ție a costumelor, realizate însă 
adecvat epocii (Dumitru Po
pescu), precum și concentrarea 
elementelor de decor — sugesti
ve și simbolice — al căror fun
dal (interesant, de altfel) l-am 
fi dorit ceva mai puțin șters.

Mesajul profund uman al a- 
cestei opere, subliniat în re
plica finală a lui Michelangelo, 
adresată mulțimii deznădăjdui
te : „Nu I ■ Nu e sfîrșitul I E în
ceputul ! E un nou răsărit! E 
soarele ce va lumina omeni
rea întreagă!" constituie, pe . 
lîngă celelalte calități, un argu
ment care pledează în favoarea 
ei. Credem că dramaturgia ro
mânească poate constitui o bo
gată sursă de inspirație pentru 
compozitorii 
tea urma cu 
exemplu.

la Teatrul „Delavrancea'

moderat — dar de ce nu întotdeauna convingător ? — pe Marieta Luca. Remarcăm, de a- semenea pentru felul în care nu numai că și-a dus pînă la capăt rolul, dar a știut să îl îmbogățească, să îl umanizeze — pe Constantin Rășchitor (George). în ceea ce-1 privește pe Ion, mărturisim că nu am avut nici o clipă prejudecata că Mihai Stan ar fi predestinat numai pentru comedie, recunoaștem că personajul din roman și cu atît mai mult din dramă scapă definițiilor simple, are o anumită ambiguitate. Recunoaștem în plus că partitura dramatică nu e de natură să sprijine o foarte mare creație. Cu toate acestea ne apare evident că tînărul actor — care nu reușește decît arareori să fie o prezență care impune — nu a încercat să opteze pentru o anumită înțelegere — chiar discutabilă — a personajului, nu și l-a definit suficient. I-am dori un plus de căldură și de violență, un plus de nuanțare. După cum Angelei Macri i-am dori să evite ușoara notă de vulgaritate care se strecoară în vocea Zeno- viei. Zenovia este o înrăită, o dezumanizată (ca și fiul ei) nu o „gură a satului".încheiem cu o referire specială la scena finală, scenă care, prin impresia excepțională pe care o lasă, contribuie la ridicarea, Valorii întregului spectacol. S-a lăsat noaptea. Nu se mai vede nimic : nici cumpănă, nici poartă, nici țesătura de frîn- ghie din fundal, nici costume ci numai, la flacăra palidă a luminării, chipurile actorilor. Realitatea face loc simbolurilor, tipurile se topesc în dramele în terne. <Ana s-a copilul a murit. Ion ascultă în sfîrșit de „glasul iubirii" după ce ascultase de cel „al pă- mîntului". Există însă o ordine a firii care nu permite aceasta, ordine âl cărei executant este coasa lui George. Ion se prăbușește la pămînt.

torului ca brutale, lipsite de un autentic dramatism. Se produc mutări de accente. Pe Ion nu numai că nu-1 iubim, dar nici nu-1 mai înțelegem. Simpatizăm în schimb, mai mult decît în cartea lui Liviu Rebreanu, victimele. Simpatizăm pe Ana, personaj tragic care soarbe pînă la capăt otrava conținută în „glasul iubirii", pe Vasile Baciu care reprezintă aici, mai mult decît în roihan, drama paternității înșelate și a proprietății lipsită de sensuri.Atari considerații sînt cu atît mai mult de natură să pună în evidență meritul colectivului de actori al Teatrului „Barbu Dela- vrancea", care, în regia lui Romulus Vulpescu, cu un remarcabil simț al echilibrului mijloacelor, evitînd multe dintre stridențele posibile, realizează un spectacol realist, unitar, închegat, cu un ritm suficient de strîns și o desfășurare tensionată.Secretul stă desigur și în virtuțile cadrului plastic semnat de arh. Vladimir Popov. Decorul sobru, lucrat cu stimă față de arta populară autentică, poate doar ușor încărcat, (dacă ne gîndim că este mai. mult simbolic decît funcțional), se reduce la o unică ambianță. Ceea ce sugerează o anumită fixitate, perenitate, tipologică și con- flictuală, ceea ce e expresia caracterului de univers închis al satului ardelean, sugestie conținută și de carte.Relevăm, de asemenea, spiritul judicios cu care a fost' făcută distribuția, seriozitatea cu care au fost lucrate diferitele scene. Distingem în ordinea în care se impun — ajutați și de partitură — pe Sanda Maria Dandu, prezență îndurerată și agitată ureînd o Golgotă pe drumul dintre tată și soț ; ea a făcut din Ana o eroină cu mari adîncimi, simbol al unei existențe tragice. De a- semenea pe Ion Niciu (V asile Baciu) cu un. joc plin de autenticitate, putere de convingere, cu o remarcabilă forță emotivă. Remarcăm pentru jocul ei corect.

decată obiectivă textului dramatic stă la baza spectacolului devine în cazul lui „Ion" deosebit de dificilă. In lanțul obișnui- ților termeni de comparație apare încă unul— romanul pe baza căruia s-a făcut dramatizarea. Și nu este vorba de un roman oarecare, ce reflectă o realitate și ridică o problematică oarecare, ci despre o operă de valoare excepțională a literaturii noastre, considerată definitorie pentru conturarea unui anumit u- nivers social și sufletesc și, mai mult, pentru adîncirea unor coordonate ale tipului de spiritualitate națională.Strălucita operă a lui Liviu Rebreanu — permițînd — de-a lungul timpului — interpretări critice sensibil diferite— este mai ales o realitate puternic filtrată și adînc grefată în conștiința și sensibilitatea fiecăruia dintre noi.Prin dramatizarea sa Mihail Sorbul respectă cu fidelitate nucleele conflictuale și psiholo- giile individuale ale romanului, operînd cu acea tehnică elementară ce stă la baza dramatizărilor. Incontestabil, Mihail Sorbul stăpînește bine meșteșugul. Dar piesa nu-ti dă o satisfacție echivalentă cu romanul. Caracterul principal de frescă a vieții satului ardelean, cu atmosfera sa specifică, cu elementele sale caracteristice, cu ritmurile și ritualurile sale eterne,— pălește, se estompează, ceea ce este oarecum firesc. Intenția dramaturgului a fost însă evident aceea de a fructifica măcar conflictele fundamentale ale romanului. Numai că, aspectele conflictuale — banale, dar zguduitoare prin tipicitate,— conflictele acestea ce mocnesc lent, chinuitor, de generații, răbufnind violent și cu consecințe fatale, apar în piesă reduse, schematizate, mai mult sau mai puțin exterioare. Actele.. eroilor . dezbră-| câte — fatal — într-o mare măsură, de antecedentele lor, stări de indecizie, dureroase, frămîntări, apar specia

. 13 ; 15 ; 17 ; 
, • Prințesa 
, 11...............
, •
, 18,30 ; 20,45.

• Ultimul voievod : LUMINA —
8,45—16,30 in continuare ; 18,45 ;
20,45.
• Planeta maimuțelor : DOINA —
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
GRIVIȚA — » ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
• Program pentru copil s DOINA
— 9—10.
• Neînțelesul : UNION — 15,30 ; 
18 ; 20,45, RAHOVA — 15,30 ; 18 ; 
20,30.
• Veșnicul intîrzlat i FEROVIAR
— 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLOREASCA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. '
• Gustul mierli : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 15,30 ; 17,45.
• Studiu despre femei : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 30.
• Trei copii „minune" : BUZEȘTI
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița
DACIA — 8,30—16,30 în Conținu 
are ; 18,45,; 21, FLACĂRA — 15,30 , 
18 ; Să nu ne despărțim — 20,30. 
e Lustragiul : BUCEGI — 9
11.15 ; 13,30 ; 18,15 ; 20,30, TOMIS - 
9—15,45 în continuare, 18,15 ; 20,30
• Jurnalul unei femei în alb
UNIREA — 15,30 ; 18 20,15. .
• Operațiunea San Gennaro : 
LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,30, GIULEȘTI
— 10 { 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Surprizele dragostei : DRUMUL 
SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Cel șapte samurai f COTRO- 
CENI — 15 : 17,45 ; 20,30.
• Mărturisirile unul domn 
cameră mobilată : MELODIA 
8,45 ; 11 ;13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Suflete tari (ambele serii)
VOLGA — 9,15 ; 12,30 ; 15,45
19,15, MIORIȚA — 9,30 ; 13 ; 16,30 
20.
e Roata vieții : VIITORUL -
15.30 ; 18.
• Moartea se numește Engelchen : 
VIITORUL — 20,30.
• Căderea Imperiului roman : 
AURORA — 9 ; 12,30 ; 16 ; 19,30.
• Testamentul unul pașă : MOȘI
LOR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Frumoasele vacanțe : POPULAR
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Winnetou (seria ■ III-a) : 
MUNCA — 16 ; 18.
• Țar și general : MUNCA — 20.
• Oscar : VITAN — 15,30 ; 18.
• Falstaff i VITAN — 20,30.
• Tarzan, omul-malmuță : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18.
• Zorba Grecul : PROGRESUL — 
20,30.
• Duelul lung : FERENTARI — 
15,30 ; 18.
• Vin cicliștii î FERENTARI — 
20,30.
• Aventurierii i. PACEA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
a O fată Ciudată I CRlNGAȘI — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• Intilnire în munți : COSMOS — 
15,30 ; 18 ; 20,15.
• File din istoria sportului româ
nesc : Antrenorul — Echipajul ; 
Primii pași în sport ; Zborul in 
alb ; 20 de ani de activitate spor-

Dinamo

; 13,30 ; 16.
vară capricioasă : CENTRAL —

atenție la

conducere
— baghe-

tivă (clubul sportiv 
București) : TIMPURI 
9—21în continuare.

Esiftllis

Programul I

carențlal fl

muzlcal-co-
regrafic susținut de elevi al liceelor de muzică și ai liceelor do 
coregrafie din București, Iași, Cluj, Constanța și Galați.

II

Programul II

(urmare din pag. I)

La cinemaiograiul „Republica* ruleazd
Contemporanul tău", iilm distins cu premiul special al juriului la ultima ediție a festivalului cinematografic internațional de la Moscova {scenariul : E. Gabrilovici, I. Raizman, regia : I. Raizman). Acțiunea filmului este inspirată din actualitate. Interpreți : I. Vladimirov, N. Plotnikov, T. Nadejdina, A. Borzunov, A. Maksimova, N. Guliaeva.

10,00 — Curs de limba germană (reluarea lecției de miercuri).
10.30 — Telecronlca economică (reluare).
11,00 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru elevi : Consultații la chimie (clasa a VIII-a). Tema : Oxizi,

baze, acizi, săruri. Prezintă prof. Marleta Sava.
18.00 — TV. pentru specialiști. Ciclul „Medicină". Rahitismul 

vitamino rezistent. Prezintă prof. dr. Gh. Pușkas.
18.30 — Curs de limba rusă.
19,00 — Studioul pionierilor. „Caietul cu portative". Spectacol

19.30 — Telejurnalul de seară.
19.50 — Buletinul meteorologic. Actualitatea în agricultură.
20,00 — Roman foileton „Forsyte Saga" (I).
20.50 — întrebări la cage s-a răspuns... Întrebări la care nu z-a răspuni

Încă... Emisiune de știință.
21.30 — Teleglob — emisiune de călătorii geografice. „Senegal".
21,50'— Recital Mia Brala. *
22,10 — Artă plastică. „Impresionism" (II). Prezintă Dan Grlgorescu.
22.30 — Varietăți pe peliculă.
22,45 — Telejurnalul de noapte.
23,00 — închiderea emisiunii.

26,00 — Telex TV.
20,05 — Transmisiunea părții I a concertului orchestrei simfonice a Radlo- 

televlziunii. Dirijor Emanuel Elenescu. In program : „Vitralii" de 
Mihai Moldovan (primă audiție). Concertul pentru pian și orches
tră nr. 4 de Beethoven. Solist Gheorghe Halmoș.

21,00 — O samă de cuvinte. Mihai Eminescu — Proza literară. Prezintă 
Edgar Papu și Nicolae Balotă. Interpretează Emil Bota.

21.30 — Comori de artă din Leningrad — film documentar.
22,00 — Varietăți clujene — muzică de operă, operetă șl balet,
22.30 — închiderea emisiunii programului II.

noștri, care ar pu- 
succes un astfel de

Maria SAVU

EXPOZIȚIE PEDAGOGICĂ
„Educația, învățămîntul ji progresul 

social-științific'"', astfel de intitulează 
expoziția recent deschisă, sub egida 
Institutului de științe pedagogice, la 
Biblioteca centrală pedagogică din 
București. Expoziția prezintă imaginea 
condițiilor de informare și documen
tare de specialitate asupra celor mai 
actuale probleme ale învățămîntului, 
pedagogiei, sociologiei pedagogice, 
psihopedagogiei. Sînt expuse lucrări 
noi în domeniul modernizării învăță
mîntului, dicționare și enciclopedii 
școlare, discuri cu înregistrări de texte 
literare, dramatice, opere dă inițiere

muzicală și din istoria muzicii. O hartă 
indică vizitatorilor centrele cele mai 
importante de pe glob cu care s-au 
stabilit contacte pe bază de reciproci
tate. Biblioteca centrală pedagogică 
întreține, de pildă, astfel de relații cu 
82 de instituții similare din 39 de țâri 
ale lumii. De asemenea, standul pu
blicațiilor pedagogice ale UNESCO 
oferă celor interesați materiale variate 
ce constituie un prețios izvor de docu
mentare în cercetările de pedagogie 
comparată și pentru cunoașterea poli
ticii școlare pe plan mondial.

(Agerpres)

moșieresc, caracterizată prin modestele mijloace materiale puse la dispoziție instituțiilor de învățămînt, prin situația grea a căminelor și cantinelor studențești, sau prin taxele școlare inabordabile pentru multi tineri ta- ' lentați, a constituit o importantă piedică în calea dezvoltării învă- țămîhtului tehnic superior. 'Dar în pofida greutăților nenumărate, cărora au trebuit să le facă față în trecut corpul profesoral și studenții, pe băncile acestei prestigioase școli s-au format numeroase promoții de ingineri, temeinic pregătiți, unii dintre ei devenind mari personalități științifice și. didactice, care au ilustrat în decursul anilor generații de intelectuali înaintați. Asemenea succese s-au datorat orientării școlii noastre politehnice spre un învățămînt științific și tehnic general aprofundat, pe care se baza învățămîntul tehnic de specialitate, preocupării pronunțate a corpului didactic pentru cercetarea tehnică și științifică originală.Datorită grijii partidului și statului, anii socialismului au însemnat pentru învățămîntul politehnic — aidoma întregului nostru învățămînt — anii unor considerabile și semnificative dezvoltări. Principiile generale care au stat la baza reorganizării școlii superioare tehnice au fost lărgirea rețelei de institute și de specialități, corespunzător sarcinilor' concrete și de perspectivă ale dezvoltării economiei socialiste, crea
rea unor condiții materiale care

să asigure un nivel ridicat de pregătire teoretică și practică a studenților. Avem acum învățămînt superior tehnic în 9 centre universitare, O dată cu ramurile mai vechi ale științelor tehnice : Mecanica, Electrotehnica, Chimia, Metalurgia
evoluției învățămîntului superior tehnic dacă n-am aminti măcar succint că ultimele două decenii au fost marcate, de asemenea, de o îmbunătățire considerabilă a condițiilor materiale. în acest scop au fost alocate sume importante din bugetul statului

și statului, activitatea de cercetare a cadrelor didactice siuni ample prin abordate, precum mea investigației rea rezultatelor obținute este subliniată de interesul tot mai mare
a căpătat dimen- bogăția tematicii și prin profunzi- științifice. Valoa-

de in-Bucu- a oma- istoria de fe-

Un secol șî jomătate
de învățămînt ingineresc

în limba română
ssau fost dezvoltate mult ramurile mai noi, printre care Electronica și Automatica. Dinamica ’ învățămîntului tehnic superior este elocvent ilustrată de dezvoltarea Institutului Politehnic din București care numără azi 10 facultăți cu 34 secții de specializare și o facultate cu profil tehnico- economic.Am înfățișa o imagine parțială a

pentru lărgirea spațiului de școlarizare; pentru înființarea de noi laboratoare și dotarea lor cu aparatură modernă de cercetare, pentru burse, construcții de cămine și cantine cu un grad ridicat de confort, care creează studenților condiții superioare de studiu și de viață.Beneficiind, de asemenea, de sprijin multilateral din partea partidului

pe care tl manifestă întreprinderile productive din tară pentru colaborarea cu institutele tehnice de învățămînt superior, de participarea tot mai largă la manifestările științifice, de ridicatul prestigiu de care se bucură școala tehnică superioară românească în lumea specialiștilor.Aniversarea a 150 de ani de la

înființarea primelor cursuri ginerie în limba română în rești este un fericit prilej de gia tradițiile înaintate din învățămîntului nostru, operacundă creație materială și spirituală de care și-au legat numele înaintași iluștri, cu mare dragoste de țară și de poporul din mijlocul căruia au apărut, marile succese actuale ale școlii românești. în noul an universitar, inaugurat sub semnul materializării directivelor Comitetului Central al Partidului Comunist Român cu privire la perfecționarea învățămîntului, și al noii legislații școlare, Institutul politehnic din București se înfățișează mai pregătit decît oricînd să răspundă nobilelor sale sarcini de a forma noi generații de specialiști cu o înal- tă calificare, capabili să desfășoare o activitate creatoare, de valoare tot mai ridicată. Entuziasmul cu care corpul profesoral și studenții au ascultat cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu rostită cu prilejul inaugurării actualului an universitar, emoția încercată în timpul vizitei conducătorilor de partid și de stat la impunătorul edificiu ce se înalță acum pentru Institutul politehnic din București sînt mărturii ale recunoștinței pentru încrederea și dragostea cu care sîntem zi de zi înconjurați.încercînd sentimentul de a fi continuatorii unor eforturi nobile — profesori și studenți deopotrivă — sîntem hotărîți să ridicăm pe noi trepte tradițiile luminoase ale școlii noastre, aducîndu-ne astfel contribuția la înălțarea edificiului României socialiste.
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Cronica zilei
Miercuri seara, Jean Louis Pons, 

ambasadorul Franței la București, 
a oferit în saloanele ambasadei o 
recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țară. Au luat parte 
acad. Ilie Murgulescu, vicepreșe
dinte al Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, George Macu- 
vescu, prim-adjunct al ministrului 
afacerilor externe, oameni de ști
ință și cultură, ziariști. Au fost de 
față șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la București și alți mem
bri' ai corpului diplomatic.

★

Marți seara s-a înapoiat în Capi
tală tovarășul Ion Iliescu, prim-se- 
cretâr al Comitetului . Central al 
Uniunii Tineretului Comunist, mi
nistru pentru problemele tineretu
lui, care, la invitația Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co
munist Leninist, a participat la fes
tivitățile prilejuite de cea de-a 50-a 
aniversare a Comsomolului.

★
Dimitrievici Țvetkov, 

șef adjunct la Editura 
Gvardia" din Moscova,

Evghenj 
redactor 
„Molodaia 
care, la invitația Consiliului Gene
ral A.R.L.U.S, face o vizită în țara 
noastră, a conferențiat la Casa de 
cultură a studenților despre : 50 de 
ani de la crearea Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist — Comso- 
molul. în zilele Următoare, oaspe
tele va conferenția pe aceeași temă 
în orașele Cluj și Brașov.

★O delegație română, condusă 
Triță Făniță, secretar general 
Consiliul Superior al Agriculturii, 
a făcut o vizită în Maroc, între 17 
și 29 octombrie a.c. Delegația ro
mână a fost primită de ministrul 
agriculturii și reformei agrare din 
Maroc. M. Bargach, și a avut con
vorbiri cu secretarul general al a- 
cestui minister, S. A. Ibrahimi. Cu 
ocazia vizitei au fost examinate po
sibilitățile de cooperare între cele 
două țări în domeniul agriculturii.

★

Miercuri dimineață, Israel Bar- 
zilap.-t ministrul sănătății publice 
dirț'îSrael, a făcut o vizită la Insti
tutul rpedico-farmaceutic din Bucu
rești. în aceeași zi ministru] Israe
lului la București, Eliezer Doron, a 
oferit un dejun. în onoarea minis
trului sănătății publice din Israel. 
Au luat parte acad. Aurel Moga, 
ministrul sănătății, și alte persona
lități ale vieții medicale românești.

★

în cadrul ciclului de expoziții „Co
lecții și colecționari bucureșteni", ini
țiat de Muzeul . Simu din Capitală, 
luni la amiază s-a deschis o expoziție 
de artă plastică, cuprinzînd lucrări 
provenite din colecția particulară dr. 
A. 11) Siligeanu. (Agerpres)
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Din partea Tribunalului Suprem ȘTIRI SPORTIVE» Consfătuirea miniștrilor apărării

al Republicii SocialisteCa urmare a hotărîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din aprilie a. c. cu privire la reabilitarea unor activiști, Procurorul General al Republicii Socialiste România, analizînd hotărîrile de condamnare și materialele procesului, a introdus recurs în supraveghere împotriva sentinței nr. 1165 din 6 august 1951 a Tribunalului militar București și deciziei nr. 3 640 din 12 octombrie 1951 a fostei Curți militare de casare și justiție, prin care Kurkă Gyărfăs a fost condamnat pentru înaltă trădare și complot, iar Bodor Bertalan pentru complicitate la înaltă trădare.Judecind recursul în supraveghere, Colegiul militar al Tribunalului Suprem a constatat nevinovăția celor doi condamnați și prin decizia nr. 94/1968 a admis recursul în supraveghere, a casat hotărîrile de con-

achitat de orice pe-damnare și i-a nalitate.De asemenea, supraveghere nr. 342 din 19 septembrie 1959 a Tribunalului militar Brașov, deciziei nr. 1 377 din 22 octombrie 1959 a Tribunalului militar al regiunii a IlI-a militară și deciziei nr. 252 din 29 septembrie 1962 a Colegiului militar al Tribunalului Suprem privind pe . Birkner Andreas, Aichelburg Wolf, Saherg Georg, Bergel Hans și Siegmund Harald, care au fost condamnați la diferite pedepse pentru infracțiunea de uneltire contra ordinii sociale, Plenul Tribunalului Suprem a constatat că nu sînt probe de vinovăție a inculpaților și, prin decizia nr. 37/1968, a admis recursul în supraveghere, a anulat hotărîrile de condamnare șl a încetat procesul penal. ■.

judecind recursul în împotriva sentinței

IN CURS DE BMENBMRE

Zona turistică
PIATRA NEAMȚ (coresponden

tul „Scinteii"). — Au început ame
najări turistice in zona lacului Bi
caz. Prima construcție va fi dată 
in folosință chiar in cursul acestui 
an. Este vorba despre gara fluvială. 
Noua construcție de forma unui 
vapor este așezată pe flotoare in 
vecinătatea locului pe unde apa 
pătrunde in tunelul de sub culmea 
Botoșanu. Gara fluvială va dispune 
de spatii administrative, săli de aș
teptare, bufet. Ea va deservi atît 
pe turiștii care vin să admire fru
musețile inedite ale Bicazului și

vremea

Ieri în țară : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost variabil, mai mult noros în Transilvania, Moldova și Dobrogea. Vîntul a suflat în general slab. Temperatura aerului la orele 14 oscila între 8 grade la Joseni 'și 18 grade la Voineasa. în cursul dimineții, izolat s-a produs ceață, 
în București : vremea s-a încălzit ușor. Cerul a fost temporar noros. Vîntul a suflat slab pînă

Noi perspective 

cercetării medicale
/ românești

(Urmare din pag. I)Ideile expuse mai sus sînt intim legate de o altă particularitate, deosebit de interesantă, a științelor de care va trebui să ținem, de asemenea/ seama. Știința are o evoluție specifică și un caracter de epocă și civilizație. Iată un • exemplu foarte caracteristic: concepția și cunoștințele pe care le avem despre structura materiei și universului. Modul cum s-a ajuns la acest nivel de cunoaștere este un pasionant capitol al științei contemporane, în care se pot constata cu ușurință treptele de evoluție de la necunoscut la cunoscut, de la imprecis 'la precis, de la limitat la extensiv. în final, totul apare ca o rezultantă a contribuțiilor savanților din cele mai diferite țări care și-au adus aportul la dezvoltarea științei. După opinia noastră, în viitorul apropiat, în orice acțiune de organizare a științei și conducerea ei trebuie să ținem seama de specificul ei. Cu drept cuvînt,. în analiză se atrage atenția asupra aspectelor negative care au existat în trecut, referitoare la recrutarea cadrelor, la formarea lor, la dezvoltarea spiritului critic și la încurajarea ideilor originale. în lumina acestor considerații, salutăm cu deosebită satisfacție ideea enunțată de secretarul general al C.C. al P.C.R. cu privire la înființarea Academiei de medicină ca o instituție ce va putea crea condiții mai bune pentru structura, conducerea și funcționarea institutelor de cercetări medicale și, în general, a activității științifice. De fapt, noi urmează să reînființăm Academia de medicină și iată de ce.în anul 1935, din inițiativa unui grup de medici savanți, în fruntea căruia s-a aflat profesorul Danie- lopolu, s-a constituit Academia de medicină cu obiectivele obișnuite ale unei academii. Deși a funcționat un timp restrîns, Academia de medicină a avut un rol deosebit de însemnat în promovarea științei medicale românești, în valorificarea rezultatelor și în afirmarea personalității lor creatoare. Ea a avut, de asemenea, un rol însemnat în dezvo’tarea relațiilor cu academiile similare din străinătate și, în general, a relațiilor științifice internaționale și, bineînțeles, a adus în final afirmarea prestigiului medicinii românești.După cum se știe, în 1948. prin transformarea vechii Academii române în Academia R.P.R., Academia de medicină a fost contopită cu această instituție care a preluat răspunderile ce reveneau Academiei de medicină, ceea ce a dus la crearea unei secții de științe medicale. Așa cum pe drept cuvînt se arată si în analiză, în institutele de cercetări medicale — ținînd seama

pe baza lor materială, de valoarea cadrelor, de posibilitățile lor creatoare — s-ar fi putut obține mai mult, dacă nu ar fi existat unele lipsuri bine cunoscute în coordonare, în organizarea cercetării științifice, în recrutarea, formarea și promovarea cercetătorilor. Dar fenomenele cele mai negative se datoresc insuficientei corelări și legături între grupa de instituții academice și cele departamentale, insuficientei legături a instituțiilor academice cu Ministerul Sănătății și a celor de-, partamentale cu Academia ; inegala dirijare a efortului principal de cercetare spre problemele urgente și importante ale sănătății publice. Este evident că prin înființarea Academiei de științe medicale se creează condiții de înlăturare a acestor lipsuri. Noua instituție va putea grupa toate institutele sub conducerea ei și va putea reconsidera întreaga situație organizatorică și funcțională, va aprecia ceea ce este pozitiv și merită să fie păstrat și va decide măsurile necesare menite să asigure dezvoltarea corespunzătoare a bazei materiale, unul din factorii decisivi ce influențează eficiența activității științifice. Tovarășul Nicolae Ceaușescu a subliniat că această nouă instituție nu trebuie să fie „o simplă emblemă, ci un conținut superior al cercetării medicale, al organizării viitoare a activității cercetării medicale în România". Desigur, organizarea, prin ea însăși, nu rezolvă esențialul activității științifice. Totul este un cadru în care trebuie pus un conținut, ca un fagure în care se varsă licoarea prețioasă. Tocmai în aceasta văd marea răspundere a acelora care vor trebui să participe la organizarea acestei instituții și la crearea conținutului pe care îl așteptăm cu toții.Privim cu mari speranțe înființarea Academiei de medicină. Este un sentiment unanim al cadrelor medicale, care văd în această instituție forul suprem menit să contribuie la rezolvarea problemelor urgente și spinoase ale cercetării științifice medicale. Așa cum am arătat la începutul articolului, cercetarea științifică medicală face un tot cu restul medicinii. Succesele ei vor contribui la creșterea calitativă a întregii asistențe medicale în țara noastră.Pentru prima oară în țara noastră asistăm la o dezbatere de mare amploare a activității unui sector de o deosebită importanță socială. Problematica cuprinsă în documentele plenarei C.C. al P.C.R. deschide un larg orizont forțelor creatoare ale științei medicale românești. Oamenilor de știință le revin sarcini de mare răspundere în dezvoltarea continuă a asistenței sanitare și în ridicarea ei la un nivel corespunzător cu cerințele progresului societății socialiste în România.

«

de la Bicaz
care 

în- 
sau

con

Ceahlăului, cit și pe localnicii 
călătoresc zilnic cu vapoarele 
spre Secu, Izvorul Muntelui 
Ceahlău.

De curînd a început aici și
strucția.unui motel cu 80 de locuri, 
restaurant, terasă pentru dans, loc 
de parcare a autovehiculelor. Tot 
în această zonă se vor mai construi 
un complex de vile cu unități de 
alimentație și prestări de servicii, 
o bază nautică, campinguri, tabere 
pentru tineretul școlar și cabane 
turistice de tip vinătoresc.

la potrivit. Temperatura maximă a fost de 16 grade .Timpul probabil pentru zilele de 1, 2 și 3 noiembrie. în țară : vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. înnorări mai pronunțate se vor semnala spre sfîrșitul intervalului, cînd vor cădea ploi slabe locale. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 0 și 10 grade, iar maximele între 10 și 20 de grade. Ceață locală. în București : vreme relativ călduroasă, cu cerul variabil. Vîntul va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura ușor variabilă. Ceață slabă dimineața.
I

e Continuîndu-șl turneul în țara 
noastră echipa braziliană de fotbal Bonsucceso a jucat la Brașov cu echipa locală Steagul Roșu. Fotbaliștii români au obținut victoria cu scorul de 2—1 (1—1), prin punctele marcate de Necula, Pentru oaspeți a înscris Wadimir.

o Ieri la Halberstadt '(R.D.G.) s-au întîlnit echipele selecționate de tineret la fotbal ale R. D. Germane și României. Jocul s-a încheiat cu un rezultat de egalitate : 0—0.
a Ieri Ia Izmir, în „Cupa orașelor tîrguri” la fotbal, echipa turcă Gdztepe a învins cu 3—0 pe F.C. Argeș. Scorul a fost stabilit în prima repriză.
e în runda a 5-a a Olimpiadei 

deU.R.S.S. a învins cu 3—1 selecționata României. Alte rezultate : S.U.A. — Bulgaria 2—2 ; Iugoslavia — Canada 2,5—1,5 ; R. D. Germană — Danemarca 2,5—1,5 ; Polonia — R. F. a Germaniei 2—2.Miercuri seara, în cadrul rundei a 6-a, echipele României și Ungariei se aflau la egalitate : 1,5—1,5 puncte, o partidă fiind întreruptă.

șah de la Lugano, echipa

® Turneul Internațional feminin 
de baschet desfășurat la Novi Sad a fost cîștigat de selecționata de junioare a Iugoslaviei. Pe locurile următoare s-au clasat Partizan Novi Sad, Recoaro Vicenza (Italia) și reprezentativa de junioare a Ungariei.

o Titlul de campioană Ia fotbal 
a Suediei pe acest an a fost cucerit de formația I. F. Oesten din Vaexjoe. A fost una dintre cele mai disputate ediții din istoria competiției. Intr-adevăr, la sfîrșitul campionatului nu mai puțin de patru echipe se aflau pe primul loc la egalitate de puncte, titlul fiind a- cordat echipei I. F. Oester, în urma golaverajului superior.

« Numeroși spectatori au urmărit la Filadelfia meciul amical de box dintre „mijlociii* Emile Griffith, fost campion al lumii, și Stanley
PRONOEXPRESnr.196829 23 44 dinTragerea concursului30 octombrieEXTRAGEREA I : 36Fond de premii : 460 392119 024 lei report categoria I.EXTRAGEREA a Il-a : 27 21 31 28 43 13 25.

34 42 22.. lei plus
Fond de premii : 366 814 lei.
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Șantierul pasajului subteran pentru pietoni din Piața Sf. Gheorghe din
Capitală Foto : M. Cioc

(Urmare din pag. I)te trăsăturile care tind să-i schimbe fizionomia, trebuie să i se păstreze acel ceva „insesizabil" u- neori, care constituie specificul lui. în orașul acesta s-a desfășurat o mare parte din istoria zbuciumată a Moldovei, a adăpostit domnitori și a cunoscut între zidurile lui tragedii istorice și evenimente istorice. Urmele acestora dăinuiesc nu numai în memoria generațiilor și-n paginile cărților de istorie, dar și, concret, la fața locului, în ziduri, în clădiri, în monumente. Toate acestea sînt atît de vii și evocatoare de parcă ar însemna urmele pașilor unor domnitori, gîndirea lor devenită faptă.Uneori, un lucru mic naște ecouri nesfîrșite de un farmec și de o putere de evocare fără seamăn. Un simplu copac, ciuntit de arii, cum este teiul lui Eminescu, evocă o întreagă e- pocă de mare spiritualitate în acest , oraș. Casa în care se țineau ședințele Junimii, monumentele lui Ștefan cel Mare, ale lui Va- sile Lupu, urmele lui Alexandru Ioan Cuza, ale lui Kogălniceanu, Costache Negruzzi și alții și alții, ca să nu vorbim decît de cei trecuți în istoria neamului, — Galata, Cetățuia, sînt lașul, cu tot sufletul Iui, oricît și oricum s-ar clădi împrejur.Toate aceste relicve a- mintitoare, oricît de mici, trebuie păstrate cu strășnicie, cum trebuie păstrată vechea clădire a Academiei Mihăilene care închidea, în cărămizile ei, capitole din istoria Moldovei.Mîndria unui oraș, pentru noi, nu stă doar în gigantismul blocurilor noi care și ele vor deveni, cu

timpul, mărturia istorică a victoriei socialismului și a grijii de om în țara în care omul fusese odinioară doar de povară. Ea stă în rolul lui în istorie, în mărturiile trecutului său, în amprentele pe care fapte istorice sau vechile sale obișnuințe le-au pus în zidurile lui.Oricît s-ar reclădi acum un oraș, casă cu casă, el nu s-a născut ca așezare

omenească, acum. El are în urma lui o viață lungă ce a străbătut mai multe vremi și multe cdmpeni, laolaltă cu poporul. Vestigiile acelor vremi trebuie păstrate cu sfințenie. Acelea nu ne aparțin doar nouă, generației de astăzi, ci întregului nostru popor. Au fost vatra lui în nenumărate restriști.Am dat lașul ca un exemplu, căci e poate mai grăitor ca altele și apoi îl cunosc mai bine. Dar fiecare oraș, fiecare așezare o- menească își are specificul ei, fie numai și prin urbanistica lui, prin stilul arhitectonic generalizat, cum este de pildă, în satele de munte, fie și numai prin stilul de viață caracteristic, aparte, al locuitorilor. Totul trebuie păstrat în semnificația pe care o are în ansamblu, căci acest tot

Hayward. Spre surprinderea generală, victoria a revenit la puncte lui Hayward.
a In runda a 8-a a turneului In

ternațional de șah de la Belgrad, marele maestru sovietic Gipslis a remizat cu iugoslavul Bukici. Cu același rezultat s-au încheiat și partidele Martinovici — Dely și Ku- rajița — Rakicl. In clasament conduc Gipslis (U.R.S.S.) și Bukici (Iugoslavia) cu cîte 6 puncte fiecare.
• Cu prilejul unul concurs des

fășurat pe velodromul olimpic din Roma, italiana Milena Tartagni a stabilit un nou record mondial pe distanța de 3 000 m fiind cronometrată cu timpul de 4'09"3/10 (medie orară de 43,320 km). Vechiul record era de 4'14"9/10 și aparținea englezoaicei Beryl Burton.
EXCURSII O.N.T.
PESTE HOTARE

Agențiile Oficiului Național 
de Turism organizează pînă la 
sfîrșitul anului excursii cu 
prețuri reduse.

Se primesc înscrieri pentru 
excursiile de cite trei și patru 
zile la Sofia; de trei zile la 
Budapesta, de 4 zile la Buda
pesta și alte orașe din R.P. Un
gară ; de șapte zile în R.P. 
Polonă și U.R.S.S., cu vizitarea 
orașelor Varșovia, Cernăuți, 
Lwow; de cîte șase, opt și 
unsprezece zile în U.R.S.S. cu 
vizitarea orașelor Cernăuți, 
Lwow, Chișinău, Odesa și res
pectiv, Chișinău, Kiev, Mos
cova ; de opt zile în R.S. Ceho
slovacă și R.P. Ungară (se vi
zitează Praga și Budapesta); 
de cincisprezece zile în R.D. 
Germană, R.S. Cehoslovacă și 
R.P. Ungară (itinerarul cu
prinde orașele Praga, Berlin, 
Potsdam, Leipzig, Weimar, 
Dresda, Budapesta). Costul ex
cursiilor se cuprinde în Urni-' 
tele sumelor de 314 și 2 900 lei.

La solicitarea unor colective 
se pot organiza excursii și pe 
alte itinerare în țările sus-men- 
ționate.

ARFOGRAF

LA TIRNĂVENI
Hirtia fotosensibilă pentru 

înregistrări realizată la Com
binatul chimic din Tirnăveni 
are caracteristici sensitometri- 
ce Speciale, obținute prin apli
carea unui strat fotosensibil 
pe bază de bromură de argint 
pe un suport alb de hârtie ba- 
ritată. Dintre sortimentele de 
hîrtie produse in acest combi
nat amintim pe cele folosite în 
cercetări tehnice la înregistra
rea oscilogramelor, sensitogra- 
melor, polarogramelor, precum șț în cardiologie pentru exe
cutarea electrocardiogramelor, 
cunoscute sub denumirile 
ARFOGRAF — BS 2, pentru 
seismograme; ARFOGRAF — 
BO — 3 pentru oscilograme și 
ARFOGRAF — BE — 2, pen
tru electrocardiograme.'

Hirtiă' fotosensibilă pentru 
înregistrări este sensibilizată 
optic Și are un ridicat grad de 
contrast. Ea are stratul foto
sensibil uniform aplicat, iar 
suprafața netedă, fără încreți
turi, impurități sau alte de
fecte care ar dăuna calității 
înregistrărilor.

laolaltă dă specificul țării noastre, constituie fizionomia nepieritoare a patriei noastre.Orașele noi, chiar cele apărute acum pe harta tării noastre își constituie, pe măsură ce se conturează, specificul lor. Seamănă și totuși nu seamănă unul cu altul. Le putem distinge chiar dacă am trecut o singură dată prin el. Iar

ai statelor participante

la Tratatul de la Varșovia
In zilele de 29 și 30 octombrie 

la Moscova a avut loc o consfă
tuire a miniștrilor apărării ai sta
telor participante la Tratatul de la 
Varșovia.

La lucrările consfătuirii au luat 
parte generalul de armată Dobri 
Djurov, ministrul apărării popu
lare al Republicii Populare Bul
garia, generalul locotenent Karel 
Rusov, ministrul ad-interim al a- 
părării naționale al Republicii So
cialiste Cehoslovace, șeful Marelui 
Stat Major al Armatei Populare 
Cehoslovace, generalul de armată 
Heinz Hoffmann, ministrul apără
rii naționale al Republicii Demo
crate Germane, generalul de divi
zie Wojciech Jaruzelski, ministrul 
apărării naționale al Republicii 
Populare Polone, generalul-colonel 
Ion Ioniță, ministrul forțelor ar
mate al Republicii Socialiste Româ
nia, generalul-colonel Lajos Csine-

ge, ministrul apărării naționale al 
Republicii Populare Ungare, mare
șalul Uniunii Sovietice Andrei Gre- 
ciko, ministrul apărării al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste.

La consfătuire au participat, de 
asemenea, mareșalul Uniunii So
vietice Ivan Iakubovski, comandan
tul suprem al forțelor armate fi
nite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia,/ generalul 
de armată Serghei Ștemenko, șeful 
statului major al forțelor armate 
unite ale statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

In cursul consfătuirii au fost dis
cutate probleme legate de 
rea organizației Tratatului 
Varșovia.

Lucrările consfătuirii s-au
șurat într-o atmosferă prieteneas-- 
că, tovărășească, într-o deplină în
țelegere reciprocă și unitate de ve
deri.

desfă-

Succese economice
ale R.

Colectivul combinatu
lui siderurgic din ' Kan- 
sen, acest oraș-uzină 
care realizează aproape 
o treime din producția 
de metal a fării, se află 
în primele rînduri ale 
luptei duse de oamenii 
muncii coreeni pentru 
progresul tehnic. In pre
zent convertizoarele 
produc aliaje speciale 
căutate nu numai de u- 
zinele constructoare de 
mașini din R.P.D. Co
reeană, ci și de între
prinderi similare din 
alte fări. Mecanizarea și 
automatizarea își găsesc 
o aplicare tot mai largă.

In anii puterii popu
lare metalurgia a cu
noscut în R.P.D. Coreea
nă un progres susținut. 
Înainte de 1945, aceas
tă ramură industrială a 
fost aproape inexisten
tă în Coreea. Chiar și 
micile..întreprinderi me
talurgice căfe'jțu tune-' 
ționat în tthiîfjfil stăpî- 
nirii coloniale au fost 
total distruse în 
războiului din 
1953.

După acest
cînd reconstrucția eco
nomiei cerea o mare 
cantitate de metal, po
porul coreean, sub con
ducerea Partidului Mun
cii, a pornit în primul 
rînd la refacerea centre
lor siderurgice. La nu
mai 40 de zile după 
terminarea războiului o- 
felarii de la Kansen au 
dat prima șarjă. La 
Hwanghai, unde înainte 
de eliberare funcționase 
o mică uzină care a 
produs în anul ei de vîrf 
un total de numai 
327 000 tone fontă, oțel 
și laminate, a fost con
struită într-un răstimp 
scurt o întreprindere in
dustrială de mari pro
porții. Noi furnale, o- 
{elării, o cocserie, linii

timpul
1950—

război,

universitar fixat tradițional într-un anume oraș cum este Clujul atribuie acestuia un specific al vieții studențești, al preocupărilor științifice și umaniste și prin aceasta un anume stil de viață, un anume nivel cultural . general. Și Brașovul, și Sibiul, și Timișoara, și Craiova au un specific relevant, iscat și susținut cu trecerea timpu-

a orașului

fa- de- de al

timpul este acela care le • va defini treptat specificul. Deocamdată, toate au specificul de a atesta înalta grijă a partidului și statului socialist pentru traiul civilizat al oricărui om din țara noastră.Un nou mare combinat Industrial, o uzină, o brică, prin oamenii lor, termină orașului chiar la început un specificvieții spirituale a orașului. Se petrece acolo — prin dezvoltarea populației și exigențele centrului industrial — o schimbare radicală în viața spirituală a orașului, a cărui dezvoltare cere noi instituții culturale. Orașul se diferențiază de celelalte prin- tr-o preocupare spirituală mai susținută, — capătă ceva deosebit care poate defini cu timpul un specific. Un mare centru

lui. Acel „ceva" trebuie păstrat și dezvoltat ca un bun inestimabil al orașului.Cînd mă gîndesc mai de aproape, am impresia că toată istoria lumii și a civilizațiilor este săpată pe zidurile orașelor, pe străzile' lor și parcă pe chipurile oamenilor, prin generații. Specificul spiritual al ■ orașelor este tot atît de re-.;. zistent ca și cel al pietrei lor. Și asemenea specific se creează și astăzi, prin voința și din inițiativa • oamenilor.Am vorbit pînă aici despre specificul, — ca să zic așa — pozitiv al orașelor, acela care trebuie păstrat ca o moștenire a lor. Și a- ceasta mai cu seamă în țara noastră, în epoca în care poporul își valorifică din plin valorile trecutului racordîndu-le la liniile de

P. D. Coreene
taminarede

mii astăzi să 
ze

ii per- 
pompe- 
arterele 

naționale

I

anual în 
economiei 
700 000 tone de fontă, 
o cantitate aproape tot 
atît de mare de ofel și 
circa 400 000 tone de 
laminate.

Un drum asemănător 
l-au parcurs și alte uzi
ne metalurgice 
R.P.D. Coreeană. In pro
vincia Hamgenul de 
Nord, chiar pe țărmul 
mării, a fost complet re
construită și moderni
zată uzina metalurgică 
din Sendin. Pe fărmul 
micului golf Ciongin de 
pe litoralul estic al ță
rii au căpătat o nouă 
viață marea întreprinde
re metalurgică care 
poartă numele eroului 
national coreean Kim 
Ceak. La Han-Ciol, unde 
în 1954 a început să 
luncjiqneze, primul cup- 
,tor /^arftțjx?.de ^O-b/de ■ - 
ibri’e, Se ridică azi uri'-: 
combinat metalurgic 
modern cu furnale de 
mare capacitate. Toate 
acestea au făcut ca în
tr-un interval de 
puțin de 
Coreea 
sporească 
producția, 
prezent anual 1,5 
oane tone ofel.

★
Vești sosite 

R.P.D. Coreeană 
tează totodată despre 
realizările oamenilor 
muncii din agricultură. 
Se anunfă că în diferi
tele regiuni ale fării re
coltarea orezului timpu
riu este în toi. In ciuda 
unei primăveri secetoa
se, lanurile de orz, grîu 
și porumb și alte ce
reale au dat rod bo
gat. Județul Enan, de 
pildă, care anul trecut 
a recoltat peste 
tone de grîu, a

din

mai 
două decenii 
populară să 

considerabil 
realizînd în 

mili-

din 
rela-

100 000 
objinuf

forță ale prezentului șl viitorului socialist, într-un climat social care-i per mite a Inafirmarea nestînjenită talentului său creator toate domeniile.Nu pot termina aceste gînduri fără a aminti că în iureșul și entuziasmul înnoirii, tîrnăcoapele au mușcat uneori și din ziduri istorice, iar unele erori edilitare din vechea urbanistică specifică unor orașe, știrbind astfel, pe alocuri, din ceea ce au putut să facă numai secolele... Și, fiindcă sînt ieșean, și fiindcă eu cunosc mai bine lucrurile de acolo, mă în suflet : „Cine va putea reface așa fost clădirea , . Mihăilene, chiar era ?“ Clădirea simbolul unui „foarte specific" s O dată cu clădirea a dispărut o imagine a lașului, una dintre acelea care evocau lașul întreg, una pe care au purtat-o în ochi și Eminescu și Creangă și care definea și însușirile de arhitect ale unei mari personalități culturale a timpului, și preocupările pe care lașul de totdeauna le avea la inimă. Astfel de „inițiative" edilitare trebuie oprite la vreme pentru a nu diminua forța și frumusețea fizionomiei spirituale a orașelor noastre, care își trăiesc astăzi, priri eforturile conjugate ale statului și ale maselor de cetățeni, o nouă tinerețe.Să ne simțim cu toții, la scara răspunderilor fiecăruia, părtași la efortul de păstrare și îmbogățire cu valorile noi pe care le creează socialismul, a personalității orașului nostru — care într-un anume sens ne reflectă pe toți și pe fiecare în parte.

întreb cu mîhnire „Cine va mai i cum a Academiei așa cum asta era specific al lașului, aceea

anul acesta cu cîfeva 
zeci de mii de tone mai 
mult. In judefele Suk- 
cen și Mukden din cîm-' 
pia Eltusamcenri s-au 
recoltat în medie cîte’ 
2 000 kg grîu și peste 
4 000 kg in de pe fie
care fenbo (1 tenbo^ 
0,99 ha). La orez se es
timează că recolta va 
fi anul acesta mai bo
gată decît anul trecut 
— în medie peste cinci 
tone la hectar.

Datorită reliefului său, 
In' mare parte muntos, 
R.P.D. Coreeană nu dis
pune de mari suprafețe 
agricole ; de aceea se 
depun eforturi deose
bite pentru promovarea 
agriculturii intensive. 
Industria asigură în mă-, 
sură tot mai mare în
zestrarea tehnică a u- 
nităților agricole socia
liste. S-au obținut suc- 

. ceșe. însemnate în elec- 
’• trîfi'carea' " agriculturii; 

iar lumina electrică a 
fost introdusă în peste 
98 la sută din localită
țile rurale. In același 
timp, sînt livrate agri-, 
culturii cantități tot mai 
mari de îngrășăminte 
chimice, în prezent 
cestea cifrîndu-se 
500 kg pe fenbo.

Creșterea continuă 
recoltelor la hectar
datorește în mare mă
sură și extinderii refelei 
de irigații. Lungimea ca
nalelor atinge 40 000 
kilometri. Sistemul de 
irigații din bazinul flu
viilor lalu și Amnokan, 
al regiunii Piangnam, ca 
și sistemele similare din 
alte regiuni asigură ob
ținerea de recolte bune 
pe o suprafață ce depă
șește 200 mii hectare, 
ferind totodată de inun
dații alte zeci de mii 
de hectare.

a-
la

a
se

Z. MARIN

50-a aniversare a revolu-A 
ției burghezo-democralice din 

Ungaria

ȘEDINȚĂ FESTIVĂ 
LA BUDAPESTA
BUDAPESTA 30 (Agerpres). — 

Cu ocazia celei de-a 50-a aniversări 
a1 revoluției burghezo-democratice 
din Ungaria, în clădirea parlamen
tului din Budapesta a avut loc 
miercuri o ședință festivă comună 
a Consiliului Național al Frontu
lui Popular Patriotic și a Consiliu
lui Central al Sindicatelor. La festi
vitate au participat Pal Losonczi, 
președintele Consiliului Preziden
țial al R. P. Ungare, Gyula Kallai. 
președintele Adunării de Stat, pre
cum și numeroase persoane care 
au luat parte la evenimentele is
torice de acum o jumătate de se
col.

Ședința a fost deschisă de Gyula 
Kallai. Sandor Gaspar, secretar ge
neral al Consiliului Central al Sin
dicatelor, a vorbit despre semnifi
cația revoluției burghezo-democra
tice.

PROTOCOL COMERCIAL
ROMANO- PAKISTANEZ

ISLAMABAD 30 (Agerpres). — 
La Islamabad a fost semnat proto
colul privind schimburile de măr
furi între Republica Socialistă Ro
mânia și Pakistan pe anii 1969— 
1970, stabiilindu-se, totodată, și lis
tele de mărfuri pe anul 1969. Din 
partea română protocolul a fost 
semnat de Ion Marcu, director în 
Ministerul Comerțului Exterior, iar 
din partea pakistaneză de V. Jaffry, 
secretar general în Ministerul Co
merțului al Pakistanului.



viața internațională
h.

PARIS

CONVORBIRILE OFICIALE
DINTRE REPREZENTANȚII 
R. D. VIETNAM SI S. U. A.
PARIS 30. — Corespondentul A- 

gerpres, Georges Dascal, transmi
te : Cea de-a 28-a ședință a con
vorbirilor oficiale dintre reprezen
tanții R. D. Vietnam și cei ai S.U.A. 
a fost cea mai scurtă dintre toate 
întîlnirile care au avut loc din luna 
■mai pînă în prezent în cursul șe
dinței, ambasadorul Averrel Harri
man a reluat obișnuitele afir
mații despre pretinsa dorință a 
S.U.A. de a se restabili pacea In 
.Vietnam.

Bilanț al

în intervenția sa, delegatul R. D. 
Vietnam, ministrul Xuan Thuy, a 
declarat că „toate afirmațiile 
S.U.A. despre pace sînt menite 
doar să ascundă faptul că Wa
shingtonul continuă atacurile sale 
barbare navale și aeriene, distru- 
gînd regiuni întregi din Vietnamul 
de nord". El a spus că Adjninis- 

. trația Johnson încearcă pur și sim
plu să înșele pe alegătorii ameri
cani în preajma alegerilor prezi
dențiale.

succeselor
patrioților sud - vietnameziHANOI 30 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea informează că la jumătatea lunii octombrie a avut' loc în mia din regiunile eliberate din Vietnamul de sud cea de-a 4-a conferință sud-vietnameză consacrată problemelor războiului de partizani. Nguyen Thi Dinh, locțiitor al comandantului suprem al Forțelor .Armate Populare de Eliberare, membru al Prezidiului C.C. al F.N.E., a prezentat în fața participanților un raport despre experiența luptei de partizani și victoriile obținute de populația sud- vietnameză. „Războiul de partizani, se arată între altele în raport, a adus un aport de seamă la marile victorii obținute în ultima vreme în Vietnamul de sud". Potrivit unor date incomplete, a spus raportorul, în primele 6 luni ale acestui an unitățile de parti-

REPRESIUNILE 
DIN INDONEZIADJAKARTA 30 (Agerpres). — în Indonezia continuă campania de arestări și teroare împotriva membrilor partidului comunist și a altor patrioți. După cum relatează ziarul „Harian Kami", comandantul garnizoanei capitalei indoneziene, general-maior A- mir Mahmud, a declarat că la începutul lunii octombrie, la Djakarta, au fost arestați 70 membri ai Partidului Comunist din Indonezia. Refuzînd să ia în considerație apelul opiniei publice progresiste din lumea întreagă, autoritățile indoneziene continuă acțiunile lor de exterminare fizică a adversarilor lor politici. Sute de mii de patrioți din Indonezia sînt aruncați în lagăre de concentrare și în închisori.

zanî, miliția și masele populare înarmate din Vietnamul de sud au ucis, rănit sau luat prizonieri peste 60 000 soldați și ofițeri inamici, au doborît, avariat sau distrus la sol 450 avioane și au scos din luptă 1 300 mașini militare. Documentul evidențiază aportul femeilor sud-vietnameze în lupta de eliberare națională.
★SAIGON 30 (Agerpres). — O nouă repriză de bombardamente cu mor- tiere asupra bazelor americane și sai- goneze a fost declanșată de patrioții din Vietnamul de sud. Astfel de acțiuni de amploare au fost înregistrate concomitent în Delta Mekongului, regiunea platourilor înalte, de-a lungul litoralului, precum și în zona din jurul orașului Saigon. Un obiectiv important al acestor atacuri l-a constituit baza americană de la An Khe, unde se află brigada 173 aeropurtată — importantă forță mobilă de sprijin pentru operațiunile de „curățire".

agențiile
Președintele parlamentu

lui austriac, Alfred Maleta, a primit, la 29 octombrie a.c., la reședința parlamentului, pe ambasadorul Republicii Socialiste România la Viena, Gheorghe Pele, la cererea acestuia.
Reuniunea O.P.E.C., orsani- zație a țărilor exportatoare de petrol, și-a încheiat lucrările la Teheran.

JAPONIA:

DELIMITĂRI SI ÎNFRUNTĂRI
9

IN PARTIDUL K 6UVERNAM1NT
\Anunțata marți și acceptată imediat de către premierul Sato, demisia ministrului de externe japonez, Takeo Miki, este apreciată aci 'ca o nouă etapă în campania din interiorul partidului liberal-de-' mocrat (de guvernă- mînt) pentru alegerea viitorului său președinte la convenția din 27 noiembrie. După cum se știe, Miki ■ și-a prezentat oficial candidatura la președinție.Intrucît în Japonia nu există deocamdată pentru gruparea guvernamentală un pericol real și imediat din partea opoziției, lupta pentru puterea e- xecutivă se dă în însăși interiorul partidului liberal-democrat. Desemnarea noului său președinte, care devine automat și prim- ministru pînă la următoarele alegeri generale, este, așadar, o problemă de interes național. Acest moment, al alegerii conducerii partidului, antrenează o serie de speranțe șl supoziții în legătură cu posibile modificări în ce privește cursul politicii interne șl externe a țării, deși candidații la președinție — fără doar și poate — rămîn atașați liniei generale conservatoare a partidului.întrebarea care se pune este dacă la a- propiata convenție a partidului actualul președinte Sato va putea întruni majoritatea necesară de voturi (229 din totalul de 457). Vor fi în măsură Takeo Miki și un alt fruntaș

al partidului liberaldemocrat, Shigesaburo Maeo, care urmează să-și anunțe candidatura în cursul acestei săptămîni, să bareze ealCa actualului premier la președinția P.L.D. pentru încă doi ani? Aceste întrebări au apărut cu mult mai înainte, dar, poate, nici în ajunul convenției nu i sij va da un răspuns cert, întrucît, .potrivit părerii observatorilor politici, liberal-demo- crații sînt acum mai divizați decît oricînd. în totăl, în lupta pentru putere, sînt angajate 12 fracțiuni, care
CORESPONDENȚA 
DIN TOKIO DE LA 

FLOREA ȚUIU

nu se individualizează prin opinii deosebite a- supra politicii interne și externe a partidului, cî mai ales prin interese de grup, reflecți nd legăturile lor nemijlocite cu cercuri influente economice și financiare. în principal, lupta se dă, pe de o parte, între fracțiunea cea mai puternică numeric, condusă de Sato (care are 50 de adepți în Camera Reprezentanților, dar se poate bizui pe circa 180 de voturi) și, pe de altă parte, fracțiunile lui Maeo, cu 42 de a- depți, și a lui Miki cu 37. Ambii oponenți ai lui Sato speră să obțină majoritatea prin tratative cu liderii fracțiunilor mai mici.Deși pînă Ia convenția partidului au mai

rămas patru săptămîni, bătălia politică a fost de mult declanșată. Astfel, fostul ministru de externe și-a manifestat în public dezacordul cu unele aspecte 'ale politicii promovate de premierul Sato. El a dezaprobat atitudinea acestuia în disputa cu opoziția privind tratatul de securitate japono-ame- rican, care expiră în 1970, și a cerut, totodată, din partea șefului guvernului o atitudine mai hotărîtă în tratativele cu S.U.A. privitoare la retrocedarea Okinawei.La rîndul său, Sato, răspunzînd criticilor a- duse de adversari, și-a exprimat hotărîrea de a obține retrocedarea Okinawei, prin eforturi personale, an- gajîndu-se că va iniția o nouă rundă de convorbiri cu S.U.A. în a- ceastă chestiune. El s-a pronunțat din nou pentru menținerea tratatului de securitate ja- pono-american.în rîndul observatorilor ș stîrnit interes o declarație a celuilalt candidat la președinția partidului, Maeo. Re- ferindu-se la rezultatele alegerilor din vară, care au indicat un regres al P.L.D., el a subliniat că acestea au demonstrat nemulțumirea multor japonezi față de partidul de guvernămînt. Acum cî- teva zile, partizanii fracțiunii Maeo au a- vut o ședință comună cu partizanii lui Miki. S-a preconizat o colaborare pentru a împiedica realegerea Iul Sato ca președinte al partidului.

VIZITA DELEGAȚIEI
P.C.R. ÎN

Plenara C.C.
AUSTRIA

VIENA 30 (Agenpres). — La se
diul Comitetului Central al Parti
dului Comunist din Austria au 
început marți convorbiri între 
delegația Partidului Comunist Ro
mân și delegația Partidului Co
munist din Austria. Din par
tea Partidului Comunist Român 
au participat tovarășii : Gheor
ghe Apostol, membru al Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., președin
tele Consiliului Central al U.G.S.R., 
Aurel Duca, membru al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui județean Cluj al P.C.R., Andrei 
Ștefan, prim-adjunet de șef de- 
secție Ia C.C. al P.C.R., iar din 
pârtea Partidului Comunist 
Austria au participat tovarășii : Er
win Scharf, membru al Biroului 
Politic și secretar ai Comitetului 
Central, Robert Dubowski, Maria 
Urban, membri ai Biroului Politic 
ai C.C. al P.C.A., Heinrich Fritz,.

' membru al Comitetului 
șeful secției externe a 
P.C.A.

Miercuri dimineața 
P.C.R. a continuat discuțiile cu de-

din

Central,
C.O. al

delegația

legația Biroului Politic al Comite
tului Central al Partidului Comu
nist din Austria.

în cadrul convorbirilor, desfășu
rate într-o atmosferă sinceră, tovă
rășească, s-a efectuat un schimb de 
păreri cu privire la problema si
tuației internaționale și a mișcării 
comuniste și muncitorești și s-a 
discutat despre dezvoltarea în con
tinuare a relațiilor frățești dintre 
cele două partide.

După-amiază, delegația s-a întîl- 
nit ou Anton Benya, președintele 
Uniunii sindicatelor din Austria, 
și Alfred Stroer, secretar al Uni
unii sindicatelor austriece. Cu a- 
cest prilej, a avut loc un schimb 
de păreri privind relațiile dintre 
cele două centrale sindicale.

în aceeași zi, delegația P.C.R. a 
avut o întîlnire cu dr. Bruno Pit- 
termann, președintele fracțiunii 
parlamentare a Partidului socialist.

Seara, tovarășul Gheorghe Apos
tol a oferit o masă în cinstea dr. 
Bruno Pittermann.

Delegația a participat la un spec
tacol de operă.

al P.C.U.S.
MOSCOVA 30 (Agerpres). — A- 

genția TASS transmite că la 30 oc
tombrie la Moscova 
Plenara Comitetului 
P.C.U.S.

Plenara a ascultat 
cretarului general 
P.C.U.S., L. I. Brejnev, „Cu pri
vire la îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al 23-lea al P.C.U.S. 
și ale plenarelor C.C. al P.C.U.S. 
în problemele agriculturii".

Au început apoi discuțiile pe 
marginea raportului.

Lucrările plenarei continuă.

s-a deschis 
Central

raportul 
al C.C.

NOUA SESIUNE A

al

se- 
al

LONDRA 30 (Agerpres). — Miercuri dimineața a fost inaugurată noua sesiune a parlamentului britanic prin prezentarea mesajului tronului de către regina Elisabeta a Il-a a Angliei în fața deputaților Camerei Comunelor si a membrilor Camerei Lorzilor. Mesajul a abordat principalele probleme de politică externă și internă ale Marii Britanii.

pe Pămînt

Nava cosmica
„Soiuz-3“ s-a întors

PREȘEDINTELE SVOBODA A SEMNAT

MOSCOVA 30 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 30 octom
brie, ora 10,25 (ora Moscovei), 
nava cosmică „Soiuz-3“, pilo
tată de cosmonautul Gheorghi 
Beregovoi, a aterizat într-o re
giune dinainte stabilită de pe 
teritoriul Uniunii Sovietice. 
Coborîrea de pe orbită a na
vei cosmice „Soiuz-3“, ca și a 
navei „Soiuz-2“, a fost dirijată 
folosindu-se caracteristici aero
dinamice. Pentru efectuarea 
coborîrii dirijate a fost reali
zată orientarea navei în spa
țiu, în direcția necesară cobo
rîrii. Motorul de frînare a 
funcționat 145 de secunde, im- 
primînd navei impulsul nece
sar pentru frînare, după care 
nava cosmică „Soiuz-3“ a în
ceput să coboare de pe orbită. 
Apoi aparatul de coborîre a 
fost separat de navă și virat, 
cu ajutorul motoarelor de co
mandă pentru coborîre, pentru 
intrarea orientată în păturile

dense ale atmosferei. în cursul 
intrării în atmosferă a apara
tului de coborîre, sistemul do 
dirijare a dat comenzi pen
tru orientarea corespunzătoa
re a aparatului șî a asigurat 
aterizarea-precisă în regiunea 
dinainte stabilită de pe terito
riul Uniunii Sovietice. A fost 
pus în funcțiune un sistem de 
parașutare, iar în imediata 
apropiere a Pămîntului au 
fost conectate motoarele pen
tru aterizarea lină. După ate
rizare, cosmonautul Gheorghi 
Beregovoi se simte bine. La 
locul aterizării el a fost în
tâmpinat de prieteni și cores
pondenți.

Zborul navei cosmice „Soiuz- 
3“ a durat 4 zile și 4 nopți. 
Programul de cercetări știin
țifice și tehnice, efectuat de 
cosmonautul Gheorghi Bere
govoi, a fost îndeplinit cu 
succes.

RIO DE JANEIRO 30 (Agerpres). 
— Ministrul de externe al Româ
niei, Corneliu Mănescu, care în
treprinde o vizită oficială în mai 
multe țări din America Latină, a 
sosit marți la Rio de Janeiro. La 
sosirea pe aeroport, el a fost în- 
tîmpinat de ministrul de externe 
al Braziliei, Jose Magalhaes Pinto,

Ministrul de externe român a 
fost primit de președintele Brazi
liei, Artur da Costa e Silva. în
trevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

NOBELAcademia Regală de Științe din Suedia a acordat premiul Nobel pentru chimie pe anul 1968 profesorului Lars Onsager de la Universitatea din Yale (Statele Unite) și premiul pentru fizică profesorului Luis V. Alvarez de la Universitatea Berkeley (Statele Unite). Profesorul Lars Onsager s-a născut la Oslo în 1903. Premiul i-a fost acordat pentru descoperirea relațiilor de reciprocitate care în prezent îi poartă numele și care sînt fundamentale pentru termodinamica proceselor ireversibile.Luis Alvarez s-a născut în 1911 la San Francisco. Academia de la Stockholm arată că Alvarez „a răsturnat imaginea relativ simplă pe care fizicienii și-o făcuseră despre structura materiei, descoperind 30 de particule diferite?.

LEGEA PRIVIND ORGANIZAREA
FEDERATIVĂ A CEHOSLOVACIEI

BRATISLAVA 30 (Agerpres). — 
Agenția CTK transmite că Ludvik 
Svoboda, președintele R. S. Ceho
slovace, a semnat miercuri la Bra
tislava legea constituțională cu 
privire la organizarea federativă a 
Cehoslovaciei. La ceremonia sem
nării au participat, de asemenea,

V

O ORIGINALA
V

MANIFESTARE TEATRALA^
_________________ ST '

Alexander Dubcek, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, 
Josef Smrkovsky, președintele A- 
dunării Naționale, Oldrich Cernik, 
președintele guvernului, Gustav 
Husak, prim-secretar al C.C. al 
P.C. din Slovacia, Ondrei Klokoc, 
președintele Consiliului Național 
Slovac, alți reprezentanți de frun
te ai organelor de partid și de stat.

După ceremonia semnării, L. 
Svoboda a vorbit despre însemnă
tatea noii legi constituționale.

★
în aceeași zi, în prezența condu

cătorilor de partid și de stat ai Ce
hoslovaciei, la Bratislava a avut 
loc o ședință festivă comună a Co
mitetului Central al P.C. din Slova
cia, a Comitetului Central al Fron
tului N'ațibnal Slovac și a Consi
liului Național Slovac, consacrată 
celei de-a 50-a aniversări a pro
clamării republicii și semnării le
gii constituționale cu privire la 
organizarea federativă a R.S.C. Șe
dința a fost deschisă de O. Klo
koc, președintele Consiliului Națio
nal Slovac. Au luat cuvîntul A. 
Dubcek și G. Husak.

CORESPONDENȚA DIN AREZZO 
DE LA NICOLAE PVICEA

Pe scena teatruldi 
„Peirarca" din Are
zzo — oraș situat la 
85 de km de Florența 
— s-a desfășurat cea 
de-a IV-a ediție a unei 
interesante manifes
tări artistice: „Festiva
lul internațional al pie
selor de teatru intr-un 
act". In cadrul a două 
secții, „Teatru din toa
te timpurile" și „Pan- 
tomimă", artiști din 10 
țări europene 'au pre
zentat un șir de spec
tacole ce s-au bucurat, 
în marea lor majori
tate, de lin succes deo
sebit.

România a fost repre
zentată la festival prin

tele Melania Ursu 
Teodora Mazanitis 
fost felicitate călduros 
pentru interpretare. 
După spectacol, A. 
Fornassari, președin
tele comitetului festi
valului, a avut cuvinte 
de deosebită apreciere 
la adresa artiștilor ,ro- 
mâni. Regizorul Vlad 
Mugur și interpretele 
celor două piese au 
fost primiți de primâ
nd orașului Arezzo, 
Renato Gnocchio, care 
și-a exprimat satisfacția 
pentru participarea 
României la festival, 
pentru dezvoltarea #e- 
lațiilor culturale dimre 
Italia și România,

Studioul experimental 
al Teatrului Național 
din Cluj. Interpretînd 
cu fantezie piesele „Vi
sul" de D. R. Popescu 
și „Rochia" de Romu
lus Vulpescu, artiștii 
români i-au entuzias
mat pe spectatori. La 
sfirșitul celor 30 de mi
nute (cit durează „Vi
sul") publicul specta
tor a izbucnit în apla
uze, chemînd de repe
tate ori la rampă pe 
unica interpretă, Sil
via Chelan. Și piesa 
intr-un act „Rochia", 
din care o parte a fost 
interpretată în limba 
italiană, s-a bucurat de 
un real succes. Artis-
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fi
au

de presă

dezbaterilor generale
(Urmare din pag. I)

transmit

Demonstrațiile împotriva segregației rasiale capătă noi semnificații în aceste momente cînd campania electorală din S.U.A. se apropie de punctul final. Fotografia înfățișează un grup de demonstranți din New York care se pronunță net împotriva candidatului „independent", George Wallace, renumit pentru propaganda sa' rasistă. Pancarta demonstranților pune semnul egalității între „legile" și „ordinea publică" pe care le-ar instaura Wallace, dacă ar fi ales președinte, și activitatea monstruoasei organizații teroriste Ku-Klux-Klan.
Criză politică în Luxem

burg, barele Duce Jean al Luxemburgului a acceptat miercuri demisia guvernului de coaliție format din creștin-sociali și socialiști. Guvernul, prezidat de primul ministru Pierre Wemer, a fost nevoit să demisioneze ca urmare a unor dispute de ordin financiar și social.

!n R.A.U. s-a efectuat o 
remaniere guvernamentală în urma desemnării noului Comitet executiv superior al Uniunii Socialiste Arabe.

în continuarea turneului pe 
care îl întreprinde în Statele U- 
nite ale Americîi, ansamblul fol
cloric „Ciocîrlia" a dat specta
cole în orașele Rochester, Cle
veland, Ann Arbor, Detroit și 
Chicago. El a fost întîmpinat cu 
viu interes în toate localitățile 
unde a evoluat, întrunind una
nime aprecieri elogioase din par
tea spectatorilor și a presei.
0 demonstrație împotriva 

prezenței bazelor america
ne în Turcia a fost organizată marți de studenții din Ankara. Ei au protestat, de asemenea, împotriva războiului din Vietnam și a vizitelor navelor americane în porturile Turciei.

Președintele de Gaulle și-a încheiat vizita în Turcia, întor- cîndu-se miercuri la Paris. La Ankara a fost dat publicității un comunicat în legătură cu vizita președintelui Franței.

Starea sănătății Iui Luigi 
LongO, secretar general al P.C. Italian, a fost caracterizată marți seara ca absolut satisfăcătoare de către medicii curanți. Longo, care se află de o săptămînă într-o clinică din Roma, în urma unor tulburări vasculare, a primit vizita mai multor personalități.

La invitația Academiei de 
Științe a Republicii Cuba, dr. Radii Portocală, director științific la Institutul de inframicrobiologie al Academiei române, a făcut o vizită de o lună în Cuba. Cu acest prilej s-a discutat posibilitatea schimburilor de informații în domeniul inframicro- biologiei între institutele de cercetare din România și Cuba.

/

Forțe aporțmînd sultana
telor Mascat și Oman au fost masate de-a lungul frontierelor estice ale Republicii Populare a Yemenului de Sud a declarat un purtător de cuvînt al Ministerului Afacerilor Externe al guvernului de la Aden.

speranțele, atît dezamăgirile cît șl satisfacțiile. Ele au reliefat, însă, cu pregnanță, existenta unor consensuri în problemele vitale care stau în fata popoarelor lumii. Reflectând în mod fidel preocupările prioritare ale comunității internaționale față de a- semenea probleme majore, cu implicații grave pentru destinele păcii și colaborării, dezbaterile generale au scos în evidență, în mod incontesr tabil, existența unui viguros curent de opinie în favoarea îmbunătățirii climatului politic pe plan mondial, a ameliorării și extinderii relațiilor directe dintre state, respectării ferme a principiilor care călăuzesc aceste relații. Aceasta este de altfel principala concluzie care se desprinde din prima parte a lucrărilor sesiunii Adunării Generale.Decepția mărturisită de numeroși vorbitori în legătură cu evoluțiile înregistrate în ultimul an în relațiile internaționale a fost însoțită de apeluri la intensificarea eforturilor în direcția destinderii și colaborării, iar regretele exprimate față de imperfecțiunile și indiciile de ineficientă ale O.N.U. au fost urmate de îndemnuri la întărirea și sporirea autorității acestei organizații, care, așa cum subliriiau reprezentanții multor țări, a fost clădită nu numai pe speranțe, ci și pe legi ferme — legile conviețuirii între state, înscrise în Carta O.N.U., unanim recunoscute, dar care trebuie să fie și unanim respectate. „înrăutățirea climatului politic în lume — sublinia în intervenția sa ministrul de stat pentru afacerile externe al Indiei, Shrl Bhagat — se datorește , nesocotirii deliberate a principiului inadmisibi- lității folosirii forței în relațiile dintre state". Pledînd pentru consolidarea șl sporirea eficienței O.N.U., el a arătat că „sînt necesare eforturi mai hotărîte pentru a stimula desfășurarea relațiilor dintre state pe baza încrederii reciproce și a respectării suveranității".Necesitatea extinderii și îmbunătățirii relațiilor dintre statele cu sisteme social-politice diferite, ca o contribuție la consolidarea climatului de pace în lume, a fost subliniată de intervenția ministrulqi afacerilor externe al Finlandei, Ahti Karja- lainen, care șl-a expus părerea că trebuie continuate cu perseverentă strădaniile pentru restabilirea încrederii între națiuni deoarece „nu-

mai astfel va putea fi apărată pacea lumii".Pronunțîndu-se cu fermitate șl constantă pentru statornicirea unei atmosfere internaționale favorabile . păcii și progresului și depunînd eforturi neabătute în această direcție. România și-a adus și în acest an contribuția la importanta dezbatere prilejuită de sesiunea Adunării Generale. După cum sublinia în intervenția sa șeful delegației române, Mircea Malița, „într-o comunitate internațională a interdependențelor, în care statele care o alcătuiesc stabilesc relații multiple și variate, determinate atît de interesele cooperării pentru progresul economic, social și cultural al fiecărui popor, cît și de necesitatea unirii eforturilor pentru edificarea unui climat de pace și securitate, cheia conviețuirii pașnice a națiunilor, a instaurării unui sistem de relații corespunzător nivelului ridicat de civilizație al timpurilor noastre este aplicarea neabătută de către toți și față de toți a principiilor fundamentale și unanim recunoscute ale dreptului internațional".Trebuie spus de altfel că majoritatea observatorilor relevă că importanța vitală a respectării principiilor înscrise în Carta O.N.U. a constituit una din constantele dezbaterilor generale.în strînsă legătură cu aceste principii a fost abordată problema a- gresiunil împotriva poporului vietnamez. Deși nu este înscrisă pe a- genda lucrărilor sesiunii, această problemă a constituit și în acest an una din temele dominante ale dezbaterilor generale. Aceste dezbateri au constituit o reafirmare a sprijinului de care se bucură pe plan internațional lupta dreaptă a poporului vietnamez și au prilejuit o repetare a cererilor privind încetarea bombardamentelor și a celorlalte acte de război împotriva R. D. Vietnam, pentru a se crea condiții care să favorizeze obținerea unor rezultate pozitive la tratativele de la Paris, pentru ca poporul vietnamez să fie lăsat să-și hotărască singur destinele sale.O problemă care se impune cu tot mai multă stringență în centrul preocupărilor O.N.U. este aceea a decalajului ce persistă — și sea- gravează chiar — între statele dezvoltate și cele aflate în curs de dezvoltare. S-a desprins din dezbaterile generale un sentiment pronunțat de amărăciune și dezamăgire în legătură cu rezultatele „deceniului dezvoltării" șl ale recentei conferințe

pentru comerț și dezvoltare. îndemnurile la o analiză obiectivă a cauzelor acestor insuccese s-au împletit cu apeluri la o reconsiderare generală a raporturilor economice mondiale, astfel îneît „să se permită tuturor națiunilor să se bucure, în condiții de egalitate, de progresul economic" (Gabriel Valdes, ministru de externe al Republicii Chile). Actualele dezbateri au prilejuit totodată primele formulări de opinii privind sarcinile celui de-al doilea deceniu al dezvoltării. O contribuție la examinarea acestor probleme a a- dus raportul elaborat de subsecretarul general al O.N.U. pentru problemele economice și sociale, Philippe de Seynes. Schițînd coordonatele în care, după părerea sa, va trebui să se desfășoare vastul și complexul plan de acțiune pentru noul deceniu, el a subliniat că „viziunea asupra unei lumi interdependente, în care, într-o măsură mai mare decît în trecut, problemele fiecăruia devin preocupările tuturor, trebuie să înlocuiască ideea despre o lume formată din grupuri și blocuri ce se opun și uneori cooperează, rămînînd însă fundamental străine unul față de celălalt". „Aceasta — a arătat Philippe de Seynes — este viziunea pe care o pune în fața noastră cel de-al doilea deceniu al dezvoltării. Dacă vom înțelege forța pe care ne-o dă această viziune, putem avea credința că nu vom eșua în eforturile noastre".Desigur, problemele dezarmării (în legătură cu cane delegația Uniunii Sovietice a prezentat un plan de perspectivă), problemele colonialis- • mulul și apartheidului (Adunarea Generală a adoptat încă înainte de încheierea dezbaterilor generale o rezoluție în care avertizează împotriva acordării independentei Rho- desiei în condițiile menținerii regimului minoritar rasist), problemele respectării principiului universalității O.N.U. (în legătură cu care s-a subliniat din nou necesitatea restabilirii drepturilor legitime ale R. P. Chineze în O.N.U.), precum și alte probleme internaționale majore au reținut și în acest ah, în mod deosebit, atenția participanților la dezbaterile generale.Prin profunzimea analizei pe care au ciuda numeroaselor ratoare de îngrijorare pe care le-au scos în evidentă, dezbaterile generale au contribuit — după părerea observatorilor politici de la O.N.U. — la crearea unui cod favorabil pentru desfășurarea în continuare a lucrărilor sesiunii, consacrate examinării concrete a problemelor înscrise pe agendă. Această concluzie este determinată de adeziunea manifestată cu hotărîre de reprezentanții tot mai multor țări la principiile Cartei O.N.U., de refuzul de a accepta abdicarea de la aceste principii și de reafirmarea necesității depunerii unor noi eforturi în vederea consolidării climatului de pace șl colaborare.

șl amplitudinea prilejuit-o șl în elemente gene-
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