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COMUNICATUL
plenarei Comitetului Centrai 
al Partidului Comunist Român

în ziua de 11 martie a.c. a avut loc ple
nara Comitetului Central al Partidului Co
munist Român. La lucrările plenarei au 
participat, ca invitați, miniștri, șefi ai sec
țiilor C.C. al P.C.R., membrii Colegiului 
Central de partid, primi-secretari ai comi
tetelor județene de partid, conducători ai 
instituțiilor centrale de stat, ai organizațiilor 
de masă și obștești, redactori șefi ai presei 
centrale.

La primul punct al ordinii de zl, plenara 
a examinat și a aprobat informarea cu pri
vire la efectivul, compoziția și structura 
organizatorică a partidului. S-au relevat re
zultatele pozitive obținute în creșterea con
tinuă a rîndurilor partidului care numără 
azi peste 1 860 000 membri, în îmbunătățirea 
compoziției sale sociale și naționale, în edu
carea politico-ideologică a comuniștilor și 
a celorlalți oameni ai muncii. Perfecționă
rile aduse în structura organizatorică a 
partidului, corespunzător schimbărilor ce au 
avut loc în organizarea administrativ-teri- 
torială și cerințelor calitativ-superioare ale 
etapei actuale, au contribuit la îmbună
tățirea muncii organizațiilor de partid, la 
rezolvarea cu mai multă competență a 
sarcinilor, la mobilizarea mai activă a co
muniștilor, a tuturor oamenilor muncii în 
înfăptuirea politicii partidului. Subliniin- 
du-se necesitatea de a se manifesta în con
tinuare exigență față de calitățile politice, 
morale și profesionale ale celor ce solicită 
să fie primiți în rîndurile partidului, s-a in
dicat să se asigure și în viitor preponderența 
în partid a elementului muncitoresc, să fie 
primiți cei mai înaintați oameni ai muncii 
de la orașe și sate, cele mai valoroase cadre 
de specialiști din economie, știință și cul
tură.

Plenara a luat cunoștință, de asemenea,
& aprobat conținutul informării cu pri

vire la compoziția și mișcarea cadrelor din 
nomenclatura organelor de partid și de 
stat. Prezentîndu-se activitatea vastă și 
multilaterală desfășurată pe tărîmul selec
ționării, pregătirii și promovării cadrelor în 
organele și aparatul de partid, în organele 
și aparatul de stat, în conducerile și apa
ratul organizațiilor de masă, în economie, 
B-a relevat că în acțiunea de constituire a 
organelor locale de partid ca urmare a 
reorganizării administrativ-teritoriale a 
țării, în conducerile noilor instituții și uni

tăți economice județene, în comitetele de 
direcție ale întreprinderilor, au fost pro
movate cadre capabile să conducă în bune 
condițiuni sectoarele de muncă încredințate. 
Ținînd seama de complexitatea sarcinilor pe 
care le ridică în toate domeniile înfăptuirea 
hotărîrilor Congresului al IX-lea, ale Confe
rinței Naționale și plenarelor Comitetului 
Central, este necesar să se îmbunătățească 
în continuare munca de selecționare și pro
movare a cadrelor, de pregătire politico- 
ideologică și de instruire a lor, pentru per
fecționarea conducerii activității pe linie de 
partid și de stat și în toate celelalte domenii 
ale vieții sociale.

Plenara a hotărît ca ambele informări să 
fie trimise organelor județene de partid și 
consiliilor populare județene, ministerelor 
și organizațiilor economice centrale, orga
nizațiilor de masă și obștești, pentru a se 
lua măsurile corespunzătoare.

Plenara a adoptat hotărîrea C.C. al P.C.R., 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Mi
niștri cu privire la aniversarea a 25 de ani 
de la eliberarea României de sub jugul fas
cist și a stabilit ca ea să fie publicată în 
presă.

în continuare plenara a examinat și apro
bat informarea cu privire la desfășurarea 
campaniei electorale pentru alegerea depu- 
taților în Marea Adunare Națională și în 
consiliile populare. Alegerile de la 2 mar
tie, mareînd victoria strălucită a candidați- 
lor Frontului Unității Socialiste, au confir
mat cu o deosebită forță atașamentul între
gului nostru popor față de orînduirea socia
listă, unitatea lui de nezdruncinat în jurul 
partidului și guvernului, totala sa adeziune 
la politica internă și externă a Partidului 
Comunist Român. Votul de la 2 martie este 
expresia angajamentului ferm al oamenilor 
muncii de la orașe și sate, români, maghiari, 
germani și de alte naționalități, de a-și con
sacra întreaga energie și pricepere înfăp
tuirii programului multilateral de înflorire 
a patriei elaborat de Congresul al IX-lea, a 
platformei cu care Frontul Unității Socia
liste s-a prezentat în alegeri. Desfășurîn- 
du-se în condițiile aplicării măsurilor luate 
de partid pentru lărgirea continuă a demo
crației socialiste, pentru perfecționarea for
melor și metodelor de conducere a vieții so
ciale, campania electorală și alegerile au 
prilejuit o puternică afirmare a profundului

democratism al orînduirii noastre. Compo
nența Marii Adunări Naționale și a consilii
lor populare nou alese, care înmănunchează 
reprezentanți ai tuturor categoriilor sociale, 
oameni harnici și pricepuți, apreciați de 
mase, cu o bogată experiență în activitatea 
obștească, constituie o chezășie că organele 
puterii de stat vor rezolva cu succes sarci
nile ce le revin în dezvoltarea economică 
și socială a țării, în desăvîrșirea construcției 
socialiste.

în continuarea lucrărilor plenarei, tova
rășul Nicolae Ceaușcscu a făcut o expunere 
cu privire la unele măsuri pentru îmbună
tățirea activității de conducere a vieții eco
nomico-sociale din patria noastră. Plenara a 
aprobat în unanimitate propunerile prezen
tate de secretarul general al C.C. al P.C.R.

Plenara a hotărît să supună Consiliului 
Național al Frontului Unității Socialiste și 
Marii Adunări Naționale propuneri privind 
componența conducerii Consiliului de Stat, 
a Consiliului de Miniștri și a Marii Adunări 
Naționale.

Plenara C.C. al P.C.R. a hotărît în unani
mitate să propună ca președinte al Consi
liului de Stat pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R. 
Ca vicepreședinți au fost propuși tovarășii 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Dumitru 
Petrescu și Ștefan Peter fi.

Plenara a hotărît, de asemenea, în unani
mitate să propună ta președinte al Consiliu
lui de Miniștri pe tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer, iar ca prim-vicepreședinte pe tova
rășul Uie Verdeț. Ca vicepreședinți au fost 
propuși tovarășii Janoș Fazekas, Gheorghe 
Radulescu, Leonte Răutu, Iosif Banc, Emil 
Drăgănescu, .Mihai Marinescu și Ion Pățan.

Plenara > hotărît îit ifftShimitate să pro
pună ca președinte al Marii Adunării Na
ționale pe tovarășul Ștefan Voitec, iar ca 
vicepreședinți pe tovarășii Mia Groza, 
Gyorgy Kovacs, Uie Murgulescu și Gheor
ghe Necula.

în legătură cu propunerea de alegere a 
tovarășului Leonte Răutu ca vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, plenara a hotă- 
rit eliberarea sa din funcția de secretar al 
C.C. al P.C.R.

Plenara a însărcinat Comitetul Executiv 
al C.C. al P.C.R. să ia toate măsurile nece
sare pentru înfăptuirea hotărîrilor adoptate.

a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 
cu privire la aniversarea a 25 de ani ’

de la eliberarea României de sub jugul fascist

HOTĂRÎREA
Comitetului Central a! Partidului Comunist Român,

Anul acesta se împlinește un 
sfert de secol de la eliberarea 
României de sub jugul fascist — 
marea sărbătoare națională a po
porului nostru. Insurecția armată 
din august 1944 a constituit o pia
tră de hotar în istoria patriei, ,u.n 
eveniment crucial pentru destinele 
României ; ea a deschis poporului 
român calea eliberării naționale, a 
înfăptuirii înaltelor sale idealuri 
de libertate și dreptate socială, a 
victoriei revoluției populare și tre
cerii la construirea orînduirii so
cialiste.

? Memorabilul act de la 23 August 
1944 este încununarea luptei duse 
de-a lungul veacurilor de poporul 
român împotriva exploatării și a- 
supririi, pentru libertate și inde
pendență națională, pentru progres 

i-jîocial și propășirea țării.îîn con
dițiile cînd cercurile cele mai 
reacționare burghezo-moșierești au 
instaurat dictatura militaro-fas- 
cistă, au înfeudat țara imperialis
mului fascist german și au îm
pins-o în războiul antisovietic, ma
sele muncitoare, pături social-poli- 
tice largi s-au manifestat activ. în 
lupta împotriva opresiunii fasciste 
șî a războiului, pentru libertatea 
patriei. Dînd glas frămîntărilor și 
aspirațiilor uriașei majorități a 
populației țării, Partidul Comunist 
Român — stegar neînfricat al inte
reselor vitale ale poporului român 
— a condus rezistența antihitleris
te, lupta de eliberare de sub jugul 
fascist, dovedindu-se la înălțimea 

răspunderii sale revoluționare, na
ționale. Este meritul nepieritoi’ al 
partidului nostru de a fi militat 
cu succes pentru realizarea unită
ții de acțiune a clasei muncitoare, 
a Frontului Unic Muncitoresc, de 
a fi organizat și unit în jurul său 
toate forțele democratice și patrio-'' 
tice, de a fi răsturnat, împreună 
cu aceste forțe, dictatura militară 
fascistă.

Strălucitele victorii repurtate pe 
front de către coaliția antifascistă, 
de Uniunea Sovietică — care a dus 
greul războiului și a dat cele mai 
mari jertfe în zdrobirea mașinii de 
război naziste — au dat impuls 
forțelor antifasciste din întreaga 
lume, au însuflețit poporul român 
în lupta de eliberare, au creat 
condiții internaționale favorabile 
pentru victoria insurecției armate.

Ieșirea României din războiul 
hitlerist și alăturarea ei puterilor 
aliate au dat o puternică lovitură 
pozițiilor militare ale Germaniei 
naziste, grăbind înfrîngerea defi
nitivă a fascismului în Europa. în 
condiții deosebit de grele, făcînd 
dovada unei înalte conștiințe pa
triotice și hotărîri de luptă, po
porul român a participat cu întreg 
potențialul său material și militar 
Ia războiul împotriva Germaniei 
fasciste, alături de Uniunea Sovie
tică și celelalte țări ale coaliției 
antihitleriste. Armata română, 
luptînd umăr la umăr eu armata 
sovietică, s-a acoperit de glorie și 
eroism în bătăliile purtate pentru 
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eliberarea totală a țării și, dincolo 
de hotarele României, pe pămîntul 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă la 
încheierea victorioasă a războiului 
în Europa. Sărbătorind 25 de ani 
de Ia eliberarea patriei, poporul 
român aduce prinos de recunoștin
ță revoluționarilor și patrioților 
care și-au închinat viața măreței 
cauze a libertății și independenței

Primirea de către președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 

a delegației economice 
guvernamentale japoneze

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
a primit marți dimineața delega
ția economică guvernamentală ja
poneză, condusă de Kogoro Uemu- 
ra, președintele Federației Orga
nizațiilor Economice din Japonia 
(Keindanren), care face o vizită în 
țara noastră.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, au luat 
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țării, ostașilor români, celor care 
și-au vărsat sîngele pe timpurile 
de luptă pentru zdrobirea Germa
niei naziste. întregul nostru popor 
dă o înaltă prețuire contribuției 
hotărîtoare aduse de Uniunea So
vietică, de Armata Roșie la înfrîn
gerea fascismului și la eliberarea(Continuare în pag. a III-a)

parte Gheorghe Cioară, ministrul 
comerțului exterior, și Victor Io- 
nescu, președintele Camerei de 
comerț.

A fost de față Toshio Mitsudo, 
ambasadorul Japoniei la Bucu
rești.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme privind dezvolta
rea colaborării și cooperării eco
nomice dintre România și Japo
nia. (Agerpres)

Una din preocupările majore ale 
conducerii partidului nostru, im
pusă de cerințele etapei desăvârși
rii construcției socialiste, o consti
tuie, așa după cum se știe, perfec
ționarea continuă a organizării so
cietății, a formelor și metodelor 
de conducere a vieții economico- 
sociale, a relațiilor socialiste de 
producție și a raporturilor dintre 
oameni. în legătură cu aceasta, pe 
baza programului stabilit de Con
gresul al IX-lea și a indicațiilor 
Conferinței Naționale, în ultima 
vreme a fost adoptată o serie de 
măsuri de îmbunătățire a organi
zării și conducerii economiei na
ționale, de ridicare a nivelului și 
eficienței activității organelor de 
stat centrale și locale, pentru crea
rea unui cadru mai propice de ma
nifestare a inițiativei maselor, de 
participare a celor ce muncesc la 
conducerea țării. Partidul și guver
nul s-au preocupat și se preocupă 
neîncetat de adoptarea acelor mă
suri care să asigure dezvoltarea și 
perfecționarea continuă a demo
crației noastre socialiste, crearea 
condițiilor pentru exercitarea 
nestingherită de către toți cei ca 
muncesc a drepturilor și libertă
ților constituționale, pentru întări
rea legalității socialiste, pentru 
afirmarea multilaterală a persona
lității umane în cadrul orînduirii 
noastre socialiste.

Viața demonstrează utilitatea și 
viabilitatea acestor măsuri, faptul 
că ele corespund pe deplin cerin
țelor progresului economic și social 
al patriei noastre, înfăptuirii mari
lor obiective ale desăvîrșirii con
strucției socialiste. Aceste măsuri 
au. contribuit și contribuie la îm
bunătățirea activității ce se desfă
șoară în diferitele compartimente 
ale societății pentru aplicarea poli
ticii partidului, pentru asigurarea 
mersului înainte al României so
cialiste.

Desigur, măsurile luate pînă în 
prezent nu epuizează problema 
perfecționării conducerii și activi
tății economico-sociale din patria 
noastră, aceasta fiind o necesitate 
permanentă, o lege obiectivă a 
construcției socialismului, care im
pune studierea neîntreruptă a ce
rințelor vieții, eforturi constante, 
consecvente pentru adaptarea for
melor și metodelor organizatorica 
la aceste cerințe. în acest spirit, 
Prezidiul Permanent și Comitetul 
Executiv al Comitetului Central al 
partidului consideră necesar să 
supună dezbaterii și aprobării ple
narei noi măsuri care să ducă la 
dezvoltarea în continuare a acti
vității Marii Adunări Naționale — 
forul suprem al statului — la crea
rea’ " condițiilor-pentrtr îndeplinirea 
la un nivel mai înalt a atribuțiilor 
ce revin Consiliului de Stat în con
formitate cu Constituția țării, cit și 
la asigurarea îmbunătățirii în con
tinuare a muncii Consiliului de Mi
niștri.

în ce privește sporirea rolului ce 
revine Marii Adunări Naționale în 
analizarea, dezbaterea și adoptarea 
legilor și hotărîrilor care privesc 
bunul mers al activității generale 
a statului, a operei de construcție 
a socialismului, considerăm că o 
măsură importantă ce se impune 
luată este perfecționarea activității 
comisiilor permanente ale acesteia. 
Considerăm că aceste comisii tre
buie să joace un rol mult mai com
plex, devenind instrumente active, 
permanente de lucru ale Marii 
Adunări Naționale. Ele trebuie să 
examineze și să dezbată, din însăr
cinarea Marii Adunări Naționale 
sau a Consiliului de Stat, o gamă 
largă de proiecte de legi, de de
crete, hotărîri și alte acte cu ca
racter statal, precum și orice alte 
probleme care intră în competența 
organelor supreme ale țării noastre. 
Este necesar ca aceste comisii să 
exercite importante funcțiuni de 
control asupra modului în care se 
îndeplinesc hotărîrile partidului și 
statului în diferite sectoare ale ac
tivității sociale. în acest scop, co
misiile permanente vor trebui să 
asculte periodic, corespunzător 
competenței fiecăreia, rapoarte ale 
conducătorilor organelor economice 
și de stat centrale, ale administra
ției de stat, ale Tribunalului Su
prem și procuraturii, precum și ale 
președinților comitetelor executive 
ale consiliilor populare. în legătură 
cu problemele analizate și dezbă
tute, comisiile permanente urmează 
să înainteze părerile și concluziile 
lor Marii Adunări Naționale sau 
Consiliului de Stat. în felul acesta, 
comisiile permanente vor avea un 
rol activ, deosebit de important, 
în întreaga activitate a Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului de 
Stat.

Considerăm că pentru a-și des
fășura activitatea în cele mai bune 
condiții și pentru a-și putea în
deplini misiunile sporite ce le re
vin între sesiunile Marii Adunări 
Naționale, comisiile permanente 
este necesar să lucreze sub directa 
îndrumare a Consiliului de Stat, 
care reprezintă organul suprem al 
puterii de stat cu activitate per
manentă în țara noastră. De ase
menea, pentru a asigura posibili
tatea desfășurării unei munci 
sistematice, multilaterale și per
manente, este necesar ca acele co
misii care se ocupă de problemele 
economico-sociale să fie conduse 
de președinți cu activitate perma
nentă, salariați.

După cum se știe, conform Con
stituției țării, sarcini de mare im
portanță în țara noastră revin 
Consiliului de Stat. El are înda
torirea ca între sesiunile Marii 
Adunări Naționale să exercite 
controlul permanent asupra mo
dului în care se aplică legile și ho
tărîrile Marii Adunări Naționale, 
asupra activității Consiliului de 
Miniștri, a ministerelor și celor
lalte organe centrale ale adminis
trației de stat, asupra activității 
procuraturii; el ascultă dări de

seamă ale Tribunalului Suprem, 
controlează deciziile de îndrumare 
ale acestuia ; totodată el exercită 
controlul asupra hotărîrilor consi
liilor populare. Pentru realizarea 
marilor îndatoriri ce revin Consi
liului de Stat în controlul aplicării 
legilor țării, a înfăptuirii politicii 
partidului, a hotărîrilor care pri
vesc dezvoltarea construcției so
cialiste în patria noastră, se im
pune crearea unor condiții organi
zatorice corespunzătoare. Conside
răm că o atenție deosebită tre
buie să acordăm îmbunătățirii ac
tivității de control desfășurate în 
statul nostru. în acest scop se 
propune trecerea Consiliului Eco
nomic sub conducerea directă a 
Consiliului de Stat, cu sarcina 
principală de a controla înfăp
tuirea politicii economice a parti
dului și statului. Consiliul Eco
nomic va funcționa ca organ de 
partid și de stat, îndeplinind în 
continuare și misiunea de a în
druma consiliile economice jude
țene.

Desfășurînd activitate perma
nentă de control asupra modului 
cum îndeplinesc ministerele și ce
lelalte organe centrale ale admi
nistrației de stat, precum și con
siliile populare, hotărîrile de 
partid și legile țării, Consiliul E- 
conomic va elabora, totodată, stu
dii și analize cu privire la mer
sul dezvoltării economiei naționa
le, va propune spre aprobare con
ducerii partidului și statului mă
suri pentru soluționarea probleme
lor care privesc perfecționarea ac
tivității economice. Consiliului E- 
conomic îi revine, de asemenea, 
sarcina de a controla modul în 
care se înfăptuiesc hotărîrile 
partidului și statului privind creș
terea nivelului de trai al mase
lor, utilizarea fondului de con
sum sub forma veniturilor direc
te și ale fondurilor sociale.

Se vor lua, de asemenea, în 
continuare, măsuri pentru îmbu
nătățirea activității procuraturii, a 
Tribunalului Suprem și a Comi
siei constituționale a Marii A- 
dunări Naționale.

Considerăm că toate aceste mă
suri legate de lărgirea și inten
sificarea activității comisiilor per
manente, trecerea Consiliului E- 
conomic sub conducerea Consiliu
lui de Stat și celelalte măsuri 
amintite vor asigura un cadru 
mai corespunzător pentru reali
zarea marilor sarcini ce revin 
parlamentului țării și Consiliului 
de Stat, pentru îmbunătățirea ge
nerală a muncii de conducere pe 
linie de stat în societatea noastră, 
în scopul realizării la un nivel tot 
mai înalt a politicii de construc
ție a socialismului promovată de 
Partidul Comunist Român, a ac
celerării procesului de desăvîrșire 
a construcției socialiste în țara 
noastră.

Experiența a pus, de asemenea, 
In evidență necesitatea adoptării 
unor noi măsuri de îmbunătățire 
a activității Consiliului de Mi
niștri — organul suprem al ad
ministrației de stat. în acest scop 
se propune trecerea Ministerului 
învățămîntului de sub îndrumarea 
directă a Secretariatului Comite
tului Central al partidului, sub 
aceea a Consiliului de Miniștri, 
care se va ocupa de rezolvarea 
problemelor legate de prograinul

lesajioi C. C. al P. C. R. 
adresat C.C. al U.C.I.
La sediul C.C. al U.C.I., Mialko 

Todorovici, secretar al Comitetului 
Executiv al C.C. al U.C.I., a primit 
pe Emil Bodnaraș, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
împreună cu ceilalți membri ai de
legației Partidului Comunist Ro
mân care participă la Congresul 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia.

Delegația română a înmînat me

COMITETULUI CENTRAL
AL UNIUNII COMUNIȘTILOR DIN IUGOSLAVIA

BELGRAD
Cu prilejul celei de-a 50-a aniversări a creării Partidului Comunist 

din Iugoslavia, Comitetul Central al Partidului Comunist Român adre
sează Comitetului Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, comu
niștilor, popoarelor Iugoslaviei frățești cele mai cordiale felicitări și un 
cald salut tovărășesc.

In timp de o jumătate de secol, partidul comuniștilor iugoslavi a 
parcurs un drum glorios și bogat în înfăptuiri. El s-a situat în fruntea 
acțiunilor clasei muncitoare, ale celorlalți oameni ai muncii împotriva 
exploatării și asupririi, pentru apărarea intereselor lor vitale, și-a 
cîștigat meritul nepieritor de a fi organizat și condus cu succes lupta 
eroică și plină de bărbăție a popoarelor Iugoslaviei împotriva ocupației 
hitleriste, pentru salvarea ființei lor naționale, aducînd prin aceasta o 
contribuție deosebită la cucerirea victoriei asupra fascismului. în anii da 
după eliberare, oamenii muncii au obținut succese de seamă în dezvol
tarea economiei, științei, culturii și ridicarea nivelului lor de trai, în edi
ficarea societății noi, socialiste, sub conducerea Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia, a Comitetului Central al partidului, în fruntea căruia de 
peste trei decenii depune o activitate neobosită tovarășul Iosip Broz Tito, 
eminent conducător de partid și de stat.

Iugoslavia joacă un rol activ în dezvoltarea colaborării între state, în 
promovarea cauzei socialismului, a principiilor libertății și independenței 
popoarelor, își aduce o valoroasă contribuție la unirea forțelor progre
siste, antiimperialiste ale lumii contemporane.

Exprimîndu-ne satisfacția pentru evoluția ascendentă a relațiilor da 
prietenie și colaborare dintre Partidul Comunist Român și Uniunea Co
muniștilor din Iugoslavia, dintre Republica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugoslavia, sîntem convinși că ele vor cunoaște 
și în viitor o dezvoltare rodnică în interesul popoarelor celor două țări, 
al unității statelor socialiste, al coeziunii mișcării comuniste și munci
torești internaționale, al păcii în lume.

Cu ocazia acestui glorios jubileu, vă urăm, dragi tovarăși, dumnea
voastră, tuturor comuniștilor și popoarelor Iugoslaviei socialiste, noi 
succese în activitatea consacrată progresului multilateral al țării, cauzei 
socialismului și păcii.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

stabilit de partid cu privire la 
perfecționarea întregului sistem 
de învățămînt din țara noastră, 
la creșterea eficienței sale în sa
tisfacerea nevoilor de cadre ale e- 
conomiei, științei și culturii ță
rii. Se propune, de asemenea, tre
cerea sub îndrumarea directă a 
Consiliului de Miniștri a Minis
terului Afacerilor Interne, a cărui 
activitate este menită să asigure 
ordinea publică, aplicarea legali
tății socialiste în raporturile din
tre oameni, reglementarea circu
lației, asigurarea conviețuirii so
ciale pe baza principiilor etice ale 
societății noastre socialiste. Sa 
propune, totodată, reorganizarea 
Comitetului pentru problemele ad
ministrației locale. Avem în vedere 
crearea unui organism cu largi atri
buții în conducerea industriei loca
le, a activității economice, de con
strucții, de aprovizionare cu mate
riale a consiliilor populare județene. 
El va fi titular de plan, centrali- 
zînd planurile tuturor consiliilor 
populare județene, asigurînd ca 
activitatea economică locală să s« 
desfășoare în cele mai bune con
diții. în ce privește problemele 
îndrumării generale a consiliilor 
populare, propunem ca acestea 'să 
fie soluționate la un singur for, 
trecînd în competența Consiliului 
de Stat.

Se propune, de asemenea, reor** 
ganizarea Comitetului pentru pro
bleme de organizare și salari
zare. Avem în vedere crea
rea unui institut central de stu
diu al conducerii economiei, al or
ganizării muncii, și de organizare 
a pregătirii cadrelor economice. A- 
cest institut va desfășura o am
plă activitate de studiu legată 
nemijlocit de nevoile practice ale 
economiei naționale, va acorda un 
sprijin concret organelor econo
mice, întreprinderilor în îmbună
tățirea muncii de conducere șl 
planificare economică, va crea un 
larg și eficient sistem de califi
care și perfecționare profesională 
a cadrelor care lucrează în do
meniul conducerii activității eco
nomice.

Paralel, propunem crearea unul 
organism care să se ocupe, în con
tinuare, de problemele salarizării. 
Ambele organe ne gîndim să func
ționeze sub îndrumarea unor mi
nistere existente.

Realizarea schimbărilor la car® 
m-am referit necesită adoptarea 
unor măsuri organizatorice con
crete care, după aprobarea lor da 
către plenara Comitetului Central, 
propunem să fie supuse spre dez
batere și adoptare primei sesiuni 
a noii 'legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Considerăm că adoptarea aces
tor noi măsuri propuse de con
ducerea partidului va avea un e- 
fect pozitiv în întreaga viață so
cială și de stat, ducînd mai de
parte eforturile partidului și gu
vernului de perfecționare a or
ganizării vieții noastre sociale, de 
asigurare a condițiilor pentru acce
lerarea progresului tării noastre 
pe drumul socialismului, pentru 
ridicarea eficienței activității eco
nomice și sociale, pentru aplica
rea în condiții tot mai bune a 
politicii partidului, a mărețului 
său program de înflorire multi
laterală a României.

sajul C.C. al P.C.R. adresat C.C. 
al U.C.I. cu prilejul celei de-a 50-a 
aniversări a creării Partidului Co
munist din Iugoslavia.

La primire au luat parte Veliko 
Vlahovici, membru al Prezidiului 
C.C. al U.C.I., Milo? Minici, pre
ședintele Skupștinei R. S. Serbia, 
Niaz Dizdarevici și Sreciko Bielici, 
membri ai Comitetului Executiv al 
C.C. al U.C.I.
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DIVERS CALITĂȚII, EFICIENȚEI!

A găsit țapul ispășitorAșa răzbunare — mai rar ! Supărat că „prietena*1 i-a părăsit domiciliul (luînd cu ea și niscai lucrușoare), Vasile Bărbuleț din comuna Girișul pe Criș (Bihor) căuta un țap ispășitor. Și cine putea fi acesta, dacă nu... casa care o adăpostise pe ingrată I „El, stai tu, că-ți arăt eu ție“. Și, nici una, nici două a luat un bidon cu petrol, a stropit-o din belșug, ca pe o paparudă, și i-a dat foc. A ars pînă-n temelii. Și-a vărsat omul... focul. S-a răcorit și acum dîrdîie : nu mai are casă.Cartede vizităMai mulfi cititori — posesori 
de autoturisme — ne-au scris, 
exprimîndu-și mulțumirea pen
tru conștiinciozitatea și promp
titudinea de care dă dovadă co
lectivul stafiei de întreținere și 
reparații auto, tip 3, Dîrste- 
Brașov. „Serviciile ireproșabile, 
de înaltă asistență tehnică — ne 
scrie unul dintre corespondenți, 
M. Marin din București (str. Mi
hai Bravu) — alături de solicitu
dinea lucrătorilor, constituie o 
frumoasă carte de vizită". Semn 
bun. Înseamnă că pe drumurile 
de largă circulație lucrurile au 
început să meargă „ca pe roate". 
Consemnăm lauda, în speranța 
că lucrătorii stației nu se vor 
„umfla în pene". Atît ne-ar mai 
lipsi I Au mașinile destule.Impostoruldin GravitaAvea o ocupație originală. Tăia cîinilor frunză. Plăcere care apare rar și ține puțin. Ca la Petru Guțu din Oravița, județul Caraș Severin. Nu-i plăcea să muncească. După lungi deliberări cu el însuși a ajuns la concluzia că i-ar sta bine ca Inspector de... miliție. Că nu există o asemenea funcție, nu conta, creduli sînt destui. Așadar, „inspectorul de miliție" 
a plecat în control, împărțind în dreapta și-n stînga sfaturi și observații, dar mai ales amenzi cu încasarea pe loc. Avea asu- pră-1 un chitanțier fals. încasa banii și pleca mai departe — inspectorii nu stau prea mult într-un loc. Dar cum toate un sfîrșit, Guțu a fost prins flagrant delict. Epilogul ? De miliție s-a dat, la miliție a juns.

Printre titlurile de mîndrie ale comuniștilor din acest oraș al țării se numără și inițierea unei chemări la întrecere care, întrunind adeziunea unanimă a localnicilor, are efecte stimulative cu repercusiuni la nivelul întregului județ Gorj. Este vorba de chemarea la întrecere lansată de orașul Tîrgu Cărbunești, acțiune pe plan local înscrisă în complexul de măsuri cu care gorjenii răspund chemării lansate de Consiliul popular județean Galați.Firește, obiectivele stabilite de cetățenii din Tîrgu Cărbunești sînt pe măsura acestei localități cu ceva mai mult de 8000 locuitori și nu intenționăm să ne referim la ele sub raport cantitativ. Actul de naștere al orașului datează din iunie 1968, cînd comuna Tîrgu Cărbunești a devenit localitate urbană. Mai puțin de un an, deci, prefațează această chemare la întrecere care este, într-un fel, primul act de afirmare mai puternică a prezenței orașului. Sînt incluse aici numeroase eforturi, căutări ; în primul rînd, eforturile, căutările, experiența celor 23 de organizații de partid, care întrunesc a- proape 730 de comuniști.La proporțiile lui, faptul menționat în începutul acestor însemnări semnifică una din trăsăturile stilului de muncă al comitetului orășenesc de partid caracterizat, în multe privințe, prin inițiativă. Lansarea întrecerii, avînd drept obiective îmbunătățirea muncii în industria locală, creșterea eficienței activității productive, înfrumusețarea orașului etc, face parte dintr-un cadru mai larg de preocupări ale comitetului orășenesc de partid de a orienta eforturile comuniștilor către problemele de primă actualitate, îmbinînd judicios ceea ce se adresează prezentului și perspectivei, astfel ca munca de partid să dobîndească un orizont larg, cuprinzător.— în orientarea activității comitetului orășenesc de partid — ne spunea tov. Nicolae Albăstroiu, secretar al Comitetului orășenesc de partid Tîrgu Cărbunești — noi am ținut seama de două elemente importante. In primul rînd, este vorba de preluarea și dezvoltarea experienței, a rezultatelor obținute în viața de partid de aici, de faptul că noul oraș nu s-a constituit pe loc gol, ci încorporează o activitate politico- socială mai îndelungată. Totodată, am căutat ca noile exigente impuse comitetului orășenesc de partid în exercitarea rolului său conducător să fie bine înțelese de fiecare organizație de partid și, în același timp, să fie privite în contextul experienței anterioare, s-o îmbogățească.Consecvent acestei optici, în cele mai puțin de zece luni de existență, comitetul orășenesc de partid și-a îndreptat atenția în cîteva direcții esențiale, cu deosebire pe plan economic. S-au întreprins analize, studii vizînd îmbunătățirea activității între

prinderilor industriei locale, întărirea disciplinei în producție, participarea tineretului la acțiunile cu caracter obștesc etc. Paralel cu sprijinul nemijlocit acordat organizațiilor de partid de membrii comitetului orășenesc, ai biroului, diferite colective au studiat și aprofundat fenomene noi ale vieții economice și au supus concluziile lor dezbaterii plenarei comitetului orășenesc.Pornind de la aceste constatări privind debutul comitetului orășenesc, le cauți, în mod firesc, corespondentele pe planul eficienței, al efectelor în viața organizațiilor de partid, a orașului. O primă constatare derutantă este aceea că, sub raport economic, orașul rămîne dator la diferite capitole ale planului de pro-

organizațiilor de partid. La aceeași organizație de partid, adunarea generală din luna decembrie, dezbătînd îndeplinirea (mai bine zis, neîndepli- nirea) planului pe anul 1968, se încheie fără nici o măsură vizînd vii-torul, iar cu cîteva zile înaintea a- dunării de partid din luna februarie, încă nu se conturase vedere asupra să se discute.Asemeneamod firesc, nalitătii înEste bine
a ceea ce un punct de ar fi oportun

viața de partid

ducție, atît în industrie cît și în cooperația meșteșugărească și cea de consum. Principala activitate economică locală — producerea materialelor de construcții — se desfășoară cu slabă rentabilitate. Este cunoscut acest fenomen de către comitetul orășenesc de partid ? Da, ni se răspunde, de altfel s-a intervenit la timp. Intervenția a luat forma dezbaterii în ședință de birou a activității în domeniul producerii materialelor de construcții. Mai mult, ni se precizează, dezbaterea s-a repetat într-o ședință de birou din luna ianuarie 1969...Deci, comitetul orășenesc de partid a intervenit. Care au fost însă efectele acestei intervenții ? Reconstituim, cu ajutorul tovarășilor de la comitetul orășenesc de partid, cele două ședințe de birou. Ceea ce șochează de la început este că, la interval de cîteva luni, au fost constatate aceleași neajunsuri privind productivitatea, disciplina muncii, calificarea profesională, în mod firesc, se pune întrebarea : care a fost finalitatea primei dezbateri, din moment ce a trebuit repetată ? Discutăm cu secretarul organizației de partid al întreprinderii despre măsurile luate în urma analizelor efectuate de biroul comitetului orășenesc de partid. Aflăm că nu s-a întreprins nimic. De ce ? Din simplul motiv că nici biroul comitetului orășenesc n-a stabilit, cel puțin în cazul celei de-a doua analize, nici un fel de măsuri. Cele cîteva jaloane pur tehnice și care, de fapt, reprezintă un plan de acțiune al conducerii întreprinderii, s-au „rătăcit" pe undeva. Așadar, este vorba de analize de dragul analizelor, lipsite de orice efect practic...Iată anomalii care, pornind de la biroul comitetului orășenesc, se răs- frîng asupra stilului de muncă al

au în la a-

In comuna Hăghig (Covasna) 
există o clădire declarată mo
nument istoric, căreia localnicii 
îi spun „castelul Nemes". Prețu
irea se oprește însă — din pă
cate — doar aici. Castelul (da- 
tînd de aproape trei veacuri), 
bogat ornamentat în stilul e- 
pocii, se află pe post de... ham
bar. Cooperativa agricolă de 
producție și-a depozitat aici roa
dele. Grîu, porumb... mă rog, 
tot ce se găsește la casa omului. 
Și casa e mare. O cooperativă 
agricolă. Rezultatul ? Clădirea 
se deteriorează pe zi ce trece. 
Apelurile adresate conducerii 
cooperativei agricole de către 
comitetul județean pentru cul
tură și artă, n-au găsit teren 
prielnic. Fiindcă tot se apropie 
însămînțările de primăvară (o- 
cazie cu care originalul hambar 
se va goli) n-ar strica să se răs
toarne „o brazdă" sănătoasă și 
peste năravurile celor ce neso
cotesc și degradează monumen
tele de cultură. Minați, măi IPrins cuocaua... mareSe obișnuise să scoată bani din orice. Din pămînt, din piatră seacă — dumnealui prospera. Iar cînd a mai primit (colac peste pupăză) și gestiunea cooperativei de consum din comuna Si- sești (Mehedinți), Alexandru Iorga și-a suflecat mînecile, ca unul care avea ce face. O bună vreme a vîndut cu lipsă la cîn- tar. Un pic de ici, un pic de colo... și balta creștea. La un kilogram de făină sustrăgea 200 grame. Prins cu ocaua mică de către organele miliției, gestionarul necinstit, dar cu făină, a rămas... pe drojdie. Și drojdie simplă, nici azimă iese I dinnu

Rubrică redactată
Ștefan ZIDARIȚĂ 
Gheorghe DAVID 

cu spri'inul corespondenților 
„Scînteii"

de

deaproape felul cum au fost executate blocurile Z 7, Z 8, E 12 și altele din cartierul nostru — ne scriu mai multi locatari din Drumul Taberei — își dă imediat seama că numeroasele deficiente pe care le prezintă sînt rezultatul u- nor ciudate mentalități care și-au făcut loc pe șantierele de construcții. în mai multe apartamente, de pildă, atunci cînd au fost executate instalațiile electrice, electricienii au montat în pereți fire rupte. Nu puteau ei să vadă acest lucru a- tunci cînd au întins cablurile respective ? Era suficient să încerce dacă se a- prlnd sau nu becurile șl se convingeau imediat de a- cest lucru. Tîmplarii nu puteau vedea că ferestrele nu se închid bine ? Nu știau că diferitele accesorii ale feroneriei se montează în așa fel îneît să permită geamurilor să se închidă, că niște banale balamale trebuie așezate în lăcașuri anume făcute cu dalta, că holțșuruburile se înșurubează cu șurubelnița și nu se bat cu ciocanul ? Ba da. dar toate acestea presupun timp, pe cînd constructorii sînt întotdeauna grăbiți. Așa se face că graba mai peste tot își pune amprenta sa fatală. Mistuit! de o permanentă goană, constructorii sînt complet străini de acea ambiție, proprie omului care face un lucru menit să dureze decenii și secole, de a dovedi, prin insistentă și migală, ceea ce pot ei de fapt. Toată lumea știe că astăzi, datorită metodelor industriale, construcțiile se ridică într-un ritm rapid. Dar acest ritm nu înseamnă pospăială și improvizație. Pentru că. lucrînd astfel, constructorul nu face de- cît să-și fure singur căciula : pe de o parte degradează materialele, iar pe de alta „remedierea" ulterioară a deficientelor înghite timpul cîștigat prin execuția de mîntuială a lucrărilor". Este semnificativă în această privință și observația făcută de Constantin Spătaru din cartierul Berceni Sud II, bloc E 11, ap. 34 : „Remedierile, aparent „salvatoare", rămîn, în fond, de cele mai multe ori, niște biete cîrpăceli, incapabile să înlăture complet anomaliile pe care și le îngăduie constructorul. Bunăoară, eu cînd m-am mutat în actuala locuință (luna mai 1968) am constatat că o cameră era nelocuibilă și am cerut conducerii șantierului care a construit blocul să efectueze cuvenitele reparații. Au venit doi muncitori, au lucrat ceva și au plecat. Cert este că această „remediere" nu a avut nici o eficientă. In principiu, toată lumea (inclusiv constructorii) este do acord că asemenea racile trebuie combătute. Dar prin ce mijloace se face a- cest lucru ? Diferitele forme de precontrol. încununate apoi de așa-zisa recepție finală, se fac sub auspiciile aceleiași grabe care transformă aceste pîr- ghii ale calității în contrariul lor. Pentru că mai niciodată nu se controlează la bani mărunți, verifi- cîndu-se cum se închide fiecare ușă, cum a fost montată fiecare broască, cum funcționează fiecare instalație ș.a.m.d.".Ce ar trebui făcut pentru înlăturarea acestor practici ? Opiniile cititorilor înclină spre două direcții e- sentiale : penalizarea severă a celor ce. prin lucrările executate superficial, risipesc și distrug valorile materiale pe care le mînu- iesc și instituirea unei recepții amănunțite pentru a trece în contul constructorului cele mai mici deficiente si a-1 obliga să le înlăture, pe propriile-i speze, înainte de mutarea locatarilor. Pentru că, în fond, constructorul este primul gospodar al edificiului pe care-l înaltă și trebuie să ofere celor ce-1 vor urma un adevărat model si din acest punct de vedere.
Dumitru TÎRCOB

rate efectul T Răspunsul, după opiniile exprimate de cititori, este categoric DA !„Fără discuție, nimeni nu poate nega că, în construcția unui bloc cu zeci de apartamente, nu pot a- părea și elemente neprevăzute — remarcă Ion Calciu din Slatina, str. Victoriei nr. 5. Pe parcursul e- xecuției — oricît de perfectă ar fi organizarea — mal întotdeauna se ivesc probleme care exclud rezolvările „standard". Din păcate însă, în majoritatea cazurilor. defecțiunile apar a- tunci cînd constructorul are de executat lucrări dintre cele mai simple și mai banale. De pildă, eu refuz să cred că, în condițiile tehnicii de astăzi, cine vrea să facă un acoperiș obișnuit de casă prin care să nu plouă — nu va reuși.

într-o situație asemănătoare — dacă nu chiar mai gravă — se află zeci de a- partamente din blocurile C 7, C 13, C 17 situate în cartierul Titan din Capitală. „Am luat în primire aceste blocuri — se arată într-o scrisoare care poartă peste 100 de semnături — doar de cîteva luni și, cu toate acestea, ele se află într-un stadiu avansat de degradare. Apele infiltrate în voie prin plafoane au ajuns de la nivelul 4, pînă la parter. La început, constructorul (I.C.M. 4, șantierul 3) a încercat să ne convingă că, din moment ce la mutare n-am găsit nici un apartament cu pereții uzi, el nu are nici o vină. înțîmplarea a făcut ca, lîngă blocurile noastre, să se dea în folosință alte apartamente executate ul-

De mult consacrată, expresia „predarea locuinței la cheie" înseamnă, de fapt, epilogul activității constructorului. Vrînd-nevrînd o dată atinsă această țintă— el trebuie să plece. O despărțire firească și — am crede noi — definitivă. Pentru că, din moment ce locatarul și-a luat apartamentul în primire, rolul constructorului a încetat.Practic însă, în numeroase cazuri, nu se întîmplă așa. Pentru simplul motiv că, în cadrul termenului de garanție, adesea el se întoarce (mai niciodată de bună voie !) să execute mult discutatele „remedieri", să înlăture adică a- cele vicii „ascunse" care au fost descoperite de locatari.Deși după o logică elementară nici o construcție nouă n-ar trebui să aibă nevoie de reparații, s-a spus și s-a argumentat, în fel și chip, că defecțiunile respective sînt “inerente".în scrisorile lor, numeroși cititori relevă însă lipsa de temei a unui asemenea punct de vedere care îi lasă deschisă constructorului o portiță pentru a coborî sub limitele normale ștacheta calității. Punctul acesta de vedere nu pare a fi de loc pripit șl nici „nerealist", cum ar fi unii înclinați să creadă. El este susținut de numeroase fapte care exclud orice echivoc în această privință. Iată cîteva exemple spicuite din mai multe scrisori sosite la redacție :„încă de cînd ne-am mutat în blocul nr. 63 din str. Dristor nr. 97—119, sectorul 4 București — ne scrie C. Fluture, președintele asociației de locatari— am constatat că în a- partamentele 1, 2, 3, 24, 25, 28, 29 și 58 instalațiile de încălzire continuă să ră- mînă reci. Oricine știe că atunci cînd se montează un calorifer, aceasta presupune neapărat o verificare a modului de funcționare a lui. Altfel, lucrarea respectivă nici nu se poate concepe. După cîte se pare însă, lucrătorii șantierului I.I.M.I. 1 le-au montat pur și simplu pentru a fi montate și, pentru ca, apoi, serviciul de termoficare (care dat fiind că blocul se află în termenul de garanție, nu-si recunoaște nici o obligație în privința reparării instalațiilor defecte) să pretindă și să perceapă, imperturbabil, lună de lună, cota de căldură în timp ce locatarii tremură de frig !“ Constantin Petrea din Galați relatează că în blocul I 2 din strada Siderurgiști- lor nr. 20, apa caldă (în rarele clipe cînd curge), începînd de la etajul V în sus, capătă niște curioase proprietăți care o fac nefolosibilă. Inexplicabila e- nigmă a fost dezlegată prin cercetarea comparativă a apei care curge la etajele inferioare. Transformarea apei, se datorește... țevilor montate de constructori, fără ca să le curețe și să le încerce în prealabil pentru a se convinge dacă sînt sau nu corespunzătoare, dacă vor asigura alimentarea cu apă în bune condiții a locatarilor.Tot din cauza unor instalații prost executate — se arată într-o altă scrisoare— o cameră din apartamentul 34, bloc C 7, str. Istriei. București, nu poate fi locuită. într-un bloc din apropiere (C 14), există un apartament (nr. 75) în care instalația electrică se a- prlnde sau se stinge doar dacă se aprinde sau se stinge becul de la panoul montat de constructor pe hol. Prin urmare, întrerupătoarele au devenit pur și simplu inutile.„în apartamentul pe care-l ocup eu în blocul 30 de pe strada Craiovei din Pitești — arată Ion Hristea— la scurt timp după ce m-am mutat — vă rog să credeți că nu exagerez — am fost inundat. De luni de zile plafonul și pereții nu-șl mai revin la culoarea normală din cauza infiltrațiilor".

în fi-atrag, asupra de partid. ____  ____ .___ că valoarea oricărei măsuri întreprinse de organizațiile de partid își găsește verificarea în capacitatea de a promova noul, de a determina cucerirea unor cote calitative superioare. Nu inițiative de dragul inițiativelor, nu analize și dezbateri pentru a avea ce raporta, ci modalități de muncă asigu- rînd ca atunci cînd organizația de partid își spune cuvîntul, adoptă o hotărîre, aceasta să determine mobilizarea colectivului, îmbunătățirea activității.La Tîrgu Cărbunești, drumul spre realizare al unor inițiative întîmpină

aspecte atenția munca știut

obstacole pe care le-am numi ale superficialității. Nu cadrul de organizare a muncii, nu domeniul jalonării activității sînt defectuoase aici ; formalismul apare în organizarea și controlul aplicării hotărîrilor. Nu este plan de muncă al comitetului orășenesc care să nu includă studii ce urmează a fi efectuate cu ajutorul unor colective de activiști de partid și al unor specialiști. Iată o metodă salutară, și salutare ar fi și roadele ei, cu condiția însă ca studiile să-și justifice pe deplin denumirea. In realitate, ceea ce se supune dezbaterii biroului sau comitetului. în urma unor astfel de studii, are uneori o notă de precar și improvizat. O „dezbatere" în biroul comitetului orășenesc de partid a desfășurării vieții culturale a orașului, pregătită pe baza unui asemenea studiu, s-a limitat la aprecieri privind activitatea casei de cultură. Și aceasta, în prag de iarnă, în prag de campanie electorală, cînd munca politică și culturală de masă era atît de intens solicitată. Asemănătoare, sintezele referitoare la activitatea organizațiilor U.T.C. și altele.Deși la început de drum, Comitetul orășenesc de partid din Tîrgu Cărbunești, demonstrează, prin cele mai bune dintre acțiunile întreprinse, că nu există un rabat de calitate obligatoriu al debutului. Cu obligația de a acționa cu perseverență pentru înlăturarea tendințelor de formalism și imprimarea unui curs continuu ascendent întregii activități. Căci nu o simplă schimbare de structură organizatorică incumbă ținuta nouă, de oraș, ci dobîndirea unei condiții care impune, în primul rînd muncii de partid, acordarea de prioritate calității, eficienței.
Platon PARDAU

Produse

migală și atenție
atenuînd ridurile ca și unele imperfecțiuni ale pielii, apărînd-o totodată de impurități, fn cazul tenurilor uscate, se recomandă aplicarea prealabilă a unei creme emoliente.Cu aceeași

trebuie îngrijite și mîinile. Există o loțiune „Darclăe", emulsie fluidă bine echilibrată, cu mare putere de pătrundere în epidermă, conferindu-i acesteia un aspect catifelat. De menționat că are o acțiune hidratantă.noua care mat,

Pentru femei, îngrijirea tenului trebuie să constituie o datorie elementară dacă vor să se mențină, în ciuda anilor, mereu tinere, frumoase.Ca să-și păstreze prospețimea și tinerețea, pielea obrazului, ca și mîinile vor fi protejate cu ajutorul loțiunilor, cremelor și pudrelor fine.In unitățile comerciale specializate se găsesc diferite produse cosmetice utile : loțiuni de curățat tenul, creme vitaminizate, cu regeneratori biologici, pudre foarte fine, de bună calitate, frumos ambalate, care pot satisface cerințele cele mai exigente.Amintim, spre exemplu, pudră extrafină „Darclde", conferă tenului un aspect
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CINE REPARĂ 
DUPĂ

CONSTRUCTOR?PE MARGINEAUNOR SCRISORI
terior de același șantier. în ajun plouase însă zdravăn și, cînd locatarii s-au prezentat, pentru prima dată, să-și vadă apartamentele, circa 30 la sută din ele a- veau pereții umezi din cauza apei infiltrate prin acoperișuri. Uneori infiltrațiile erau atît de puternice în- cît răzbiseră pînă la parter. De data aceasta, constructorul nu a mai putut tăgădui defecțiunile de execuție, însă nici nu s-a grăbit să ia vreo măsură pentru înlăturarea lor".Desigur, problema care-i interesează în primul rînd Pe toți acești locatari este ca deficientele apartamentelor respective să fie înlăturate în mod operativ, fără acele interminabile tergiversări generate de interesele înguste ale constructorului sau I.A.L.-ului dîndu-Ii-se .astfel posibilita- ■ tea de a beneficia efectiv de condițiile’; de. confort pentru care statul a investit importante sume bănești. într-un fel, aceasta este o obligație indiscutabilă si ea ar trebui să aibă un caracter necondiționat, instituindu-se penalizări drastice pentru cei care, sub pretexte mai mult sau mai puțin „legale", își permit să nu refacă pe loc ceea ce n-au făcut bine de la bun început.Dar ce nu pot concepe locatarii acestor blocuri noi este însăși... a- pariția deficientelor ce trebuie să fie „remediate". Pe bună dreptate, se întreabă ei, de ce nu se predă absolut fiecare apartament nou construit în cea mai perfectă stare ? Din moment ce construcția în sine trebuie să aibă, încă dinainte de a fi începută, toate elementele calculata pînă în cele mai mici amănunte. pot fi acceptate asa- zisele defecțiuni „surprinzătoare" care pun această activitate sub semnul imprevizibilului ? Cauzele e- ventualelor deficiente nu pot fi depistate la timp și nu se poate acționa încă înainte ca acestea să-și a-

De altfel, nici cei ce au construit blocul nostru — prin al cărui acoperiș însă apa pătrunde în voie — nu ne-au putut oferi o explicație cît de cît plauzibilă a acestui fapt. Este clar că au făcut un lucru de mîn- tuială".Pornind de la diferite alte deficiente asemănătoare. numeroși cititori consideră că acestea au aceeași cauză : lipsa responsabilității civice a constructorului față de calitatea lucrărilor și, implicit, față de viitorii locatari. „Blocurile tip C de pe bd. Ion Șulea din Capitală — ne scriu mai multi locatari — deși au fost date de curînd în folosință, au început să se degradeze. Si iată de ce : acoperișurile lor nu au nici un fel de streașină, iar jgheaburile de scurgere nu acoperă bine pereții exteriori ; tabla de pe acoperișuri și jgheaburile sînt defectuos încheiate, permițînd ca apa să se scurgă în poduri ; la rîndul lor. podurile sînt făcute în așa fel îneît colectează apa ca în niște veritabile bazine, de unde însă ea se infiltrează în apartamente ; soclurile ferestrelor au fost așezate în așa fel îneît panta de scurgere are direcția spre pervazurile acestora, adu- cînd ploaia în casă ! Nici pînă acum nu ne putem da seama ce bariere de netrecut s-au așezat în calea constructorilor de la I.C.M, 4 și i-au împiedicat să facă aceste lucrări ca lumea, cum au „reușit" ei să le e- xecute exact pe dos".„E limpede că toate a- cestea nu sînt simple deficiente. ci grave anomalii, la originea cărora se află nu eroarea — remarcă în aceeași ordine de idei M, Mustăcilă din Tr. Măgurele. Dovadă este faptul că unii constructori, în loc să refacă lucrările prost executate, recurg la difqrite artificii pentru ca, cel puțin pentru moment, să le ascundă".„Cine urmărește mai În

Carnetul de sănătate la purtător NOI SPECIALITĂȚI
DE PANIFICAȚIE Șl DULCIURI

Convorbire cu dr. Petre MUREȘAN,
director adjunct în Ministerul Sănătății

Recentele Directive ale Comitetului Central al P.C.R. cu privire la 
îmbunătățirea asistenței medicale a populației din țara noastră prevăd, 
în cadrul marilor direcții orientative, și introducerea Carnetului de sănă
tate la purtător, în vederea unei mai bune urmăriri a dinamicii stării de 
sănătate și a unei mai judicioase evidențieri a prestațiilor medicale gra
tuite pentru anumite categorii ale populației. I-am solicitat dr. PETRE 
MUREȘAN, director adjunct al Direcției plan, statistică, muncă și salarii 
din Ministerul Sănătății, să ne vorbească despre însemnătatea și avanta
jele pe care le corn,portă noul sistem de evidență.— Carnetul de sănătate — așa cum 

a fost elaborat — este menit să înregistreze vaccinările și revaccină- rile periodice, grupa sanguină a fiecărui posesor, și alte date cu privire la ocupația, locul său de muncă, domiciliul, unitatea sanitară de care aparține etc. Carnetul conține 72 de spații albe (ceea ce presupune o durată aproximativă de utilizare de circa 5 ani), în care medicii vor nota consultațiile, examenele și tratamentele eventuale. In aceste spații rezervate se vor înscrie diagnosticul, medicamentele eliberate, tratamentele și indicațiile terapeutice, perioadele de concediu medical acordat etc. Carnetul este individual și netransmisibil.Aceste elemente prezintă o serie de avantaje ce decurg în mod nemijlocit atît pentru pacienți, cît și pentru organele medicale și sanitare. Carnetul permite cunoașterea stării de sănătate a posesorului lui, indiferent la ce unitate sanitară s-ar prezenta pentru consult, a investigațiilor efectuate de diverse la

boratoare, servicii de radiologie, a eventualelor spitalizări sau sanatori- zări etc.Introducerea acestui nou sistem s-a dovedit necesară în special pentru saiariați și pensionari. Menționăm că pentru alte categorii ale populației, ca, de pildă, copiii între 0—16 ani, sau persoanele suferinde de anumite maladii infecțioase, în cazul cărora este obligatorie o teri- torializare a bolnavilor, carnetul nu este necesar. In acest caz, medicii chemați să acorde asistență medicală acestor categorii ale populației au sarcini precise de urmărire a pacien- ților. O persoană care acuză simpto- me de TBC, de exemplu, nu se poate adresa decît unui dispensar teritorial de specialitate.Noul sistem de evidență a stării de sănătate a populației elimină o serie de operații de natură birocratică cum ar fi biletele de trimitere (de la nivelul circumscripțiilor, al dispensarelor, la policlinici și spitale) de la o unitate sanitară la alta, ceea ce reprezintă un prețios cîștig

de timp, atît pentru pacienți cît și pentru medici. Introducerea noului sistem nu face posibilă însă renunțarea la o evidență primară la nivelul unităților teritoriale, la fișa de consultație. Numai pe baza acesteia se poate efectua un studiu competent al stării de sănătate a populației, la nivelul întregii țări, se pot aduna date, menite să favorizeze creșterea eficienței asistenței medicale. Ministerul Sănătății a primit numeroase propuneri din partea corpului medical, unele deosebit de interesante, în ce privește reducerea volumului muncii statistice în unitățile sanitare ; ele sînt examinate cu toată atenția ; pe parcurs s-au și luat măsuri de reducere a unor evidențe primare și dări de seamă.Prin introducerea noului carnet de evidență și sistemul informațional medical (diagnostic, tratament), cîști- gă în calitate. Medicul are posibilitatea să se informeze în timp scurt asupra stării pacientului doar prin simpla consultare a acestui carnet ; informațiile pe care le poate obține prin intermediul carnetului de sănătate îi oferă posibilitatea să fixeze diagnosticul cu mai multă precizie. Același lucru se poate spune și în ce privește administrarea medica- mentației șl evitarea unor accidente datorită prescrierii a numeroase medicamente.— Vă rugăm să ne dați cîteva 
exemple despre modul în care 
decurge operația de introducere 
a Carnetului de sănătate cu ti
tlul experimental...— începînd din luna mai 1968, Carnetul de sănătate la purtător a fost experimentat, de pildă, în cadrul Serviciului medico-sanitar Gura-

Barza din județul Hunedoara, la un număr de circa 5 000 saiariați. In februarie 1969, acest experiment s-a extins la un număr de 70 000 de locuitori din sectorul IV al municipiului București. în prezent, operația este în curs de a se desfășura în orașele Constanța și Sibiu, urmînd ca noul sistem să fie introdus în toate marile centre urbane, cuprin- zînd în cele din urmă peste 5 milioane de locuitori.Experimentul efectuat la Gura- Barza s-a dovedit util, oferind organelor medico-sanitare numeroase date comparative (trebuie să spunem că un asemenea sistem a mai fost folosit în țară în perioada 1949— 1952, deci există un precedent ; s-a constatat însă că un procent însemnat de posesori ai carnetelor de sănătate — circa 30 la sută — recurgeau rareori pe atunci la acest prețios document). în cazul experimentului de la Gura Barza, în circa zece luni, un procent de numai 2 la sută dintre posesorii carnetului l-au pierdut ; alți 41 la sută continuă să se prezinte la medic fără carnet. Această situație ne obligă să ne gîndim la posibilitatea unei sancționări morale a acestui document, la declararea lui ca act oficial. Este spre profitul posesorilor să-1 păstreze cu grijă, știut fiind că acesta le ofe-ă posibilitatea unei asistente medicale operative.Considerăm că, alături de alte numeroase măsuri, introducerea Carnetului de sănătate la purtător va avea o importantă deosebită în îmbunătățirea muncii de ocrotire a sănătății populației, în sporirea operativității în acordarea asistentei medicale, în creșterea calitativă a acesteia.
George CUIBUȘ

întreprinderile din sectorul industriei alimentare și-au diversificat produsele cu noi specialități care vin să completeze gama varietăților e- xistente. Combinatul industrial de morărit și panificație din Iași produce macaroane, spa- ghete, paste împletite, paste medii — fidea, tăiței — și paste scurte de calitate superioară.întreprinderea de panificație din Craiova, dotată cu utilaje noi, moderne, cu o capacitate de prelucrare de 6 tone pe _ blat marmorat, precum și ge-zi, produce blat obișnuit și

muri de fructe, creme de lă- mîie, portocale, cacao și vanilie. Există o varietate originală de blat a cărui compoziție încorporează făină, zahăr, ouă, ulei și miere, prezentînd astfel o valoare nutritivă ridicată.Unitățile alimentare au pus în vînzare și noile drajeuri cu vitamina C, livrate de întreprinderea „Feleacul' din Cluj. Doritorii au la dispoziție și produse zaharoase cu fondant care se vînd șeuri și în cutii. Au gust dulce-acrișor, specific lor citrice.
nucleu în bu- plăcut, arome-

SERVICII
DE SEZONîntreprinderea „Horticola- 1 Mai” din Capitală vă pune la dispoziție specialiști care vă pot amenaja operativ, cu măiestrie și îndemînare, grădini, jardiniere și balcoane

cu material decorativ selecționat.Orice comandă poate fi a- dresată întreprinderii telefo- nînd la 13 45 78 sau 13 53 15.
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HOTĂRÎREA
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, 
a Consiliului de Stat și a Consiliului de Miniștri 

cu privire la aniversarea a 25 de ani ’ 
de la eliberarea României de sub jugul fascist
(Urnire din pag. I)

totală a teritoriului României. 
Luptele comune ale ostașilor ro
mâni și sovietici au pus bazele 
prieteniei de tip nou dintre po
poarele țărilor noastre. Apreciem 
totodată contribuția ostașilor ce
lorlalte țări aliate la zdrobirea 
fascismului, lupta eroică dusă de 
toate popoarele cotropite, în frun
te cu partidele comuniste, împo
triva hitlerismului. Lupta forțelor 
patriotice împotriva fascismului a 
avut un rol deosebit în cucerirea 
victoriei, demonstrînd încă o dată 
că nimic și nimeni nu poate înge
nunchea popoarele hotărîte să-și 
apere libertatea și independența, 
dreptul de a hotărî singure asupra 
destinelor lor.

înscriind o pagină luminoasă în 
îstoria patriei, 23 August a însem
nat începutul revoluției populare 
în țara noastră, al unei perioade de 
profunde transformări social-eco- 
nomice, de renaștere^ națională a 
poporului român.,t Sub conducerea 
Partidului Comunist Român, for
țele democratice și patriotice, ma
sele largi ale oamenilor muncii, 
în frunte cu clasa muncitoare, în
suflețite de hotărîrea de a da un 
nou curs dezvoltării României și 
a-și făuri o viață liberă, s-au ridi
cat cu hotărîre împotriva reacțiunii 
interne, sprijinită de cercurile im
perialiste străine, luptînd pentru 
cucerirea drepturilor democratice, 
înfăptuirea reformei agrare, refa
cerea economiei naționale, susține
rea războiului antihitlerist. în 
cursul asprelor bătălii sociale, de 
o amploare necunoscută în istoria 
României, s-a afirmat viguros ro
lul conducător al clasei munci
toare, s-a închegat alianța munci- 
torească-țărănească ; cu înaltă răs
pundere pentru soarta țării, parti
dul comunist a unit într-un unic 
front de luptă toate forțele demo
cratice ale națiunii, asigurînd în- 
frîngerea reacțiunii, instaurarea 
guvernului democrat-popular, de- 
săvîrșirea revoluției burghezo-de- 
mocratice. înlăturarea monarhiei și 
proclamarea Republicii au marcat 
cucerirea întregii puteri politice de 
către oamenii muncii, făurirea sta
tului nou, socialist, trecerea la con
struirea societății socialiste. Pu
terea populară, orînduirea nouă, 
socialistă, sînt opera maselor, re
zultatul voinței și luptei întregului 
popor muncitor.

în acești ani, România a parcurs 
o întreagă epocă istorică, a străbă
tut cu succes drumul de la capita
lism la socialism, de la orînduirea 
bazată pe exploatare și asuprire la 
orînduirea libertății și dreptății so
ciale, în care se realizează progre
sul multilateral al patriei, afirma
rea din plin a personalității umane. 
Victoria deplină și definitivă a so
cialismului la orașe și la sate con- 

• stituie cucerirea cea mai de preț a 
poporului nostru, încununarea lup
telor și eforturilor depuse în acest 
sfert de veac, dovada strălucită a 
justeței politicii Partidului Comu
nist Român, întemeiată pe studie
rea realităților concret-istorice, pe 
aplicarea creatoare a învățăturii 
marxist-leniniste la condițiile țării 
noastre, la cerințele fiecărei etape 
a procesului revoluționar neîntre
rupt.

în cel de-al 25-lea an al existen
ței sale libere, Republica Socialistă 
România se prezintă cu un bilanț 
bogat de realizări în toate dome
niile vieții economice și sociale ; 
patria noastră se situează în rîndul 
țărilor cu cea mai avansată orîn- 
duire socială și politică, înaintează 
cu pas ferm pe drumul progresului 
și civilizației socialiste, al bunăstă
rii materiale și spirituale a poporu
lui. înfăptuind cu abnegație și elan 
patriotic politica Partidului Comu
nist Român, poporul român a asi
gurat creșterea continuă a forțelor 
de producție, consolidarea bazei 
tehnice — materiale a socialismu
lui. Țara noastră dispune astăzi de 
o industrie puternică și modernă — 
baza avîntului general al întregii 
economii naționale, a dezvoltării 
multilaterale a societății, factor ho- 
tărîtor al asigurării independenței 
și suveranității naționale. Coopera
tivizarea agriculturii — victorie 
strălucită a politicii partidului co
munist — a schimbat profund viața 
satelor, a situat agricultura pe li
nia modernizării continue, a meca
nizării și chimizării, asigurînd a- 
vîntul continuu al acestei impor
tante ramuri a economiei. învăță- 
mîntul, știința, arta și literatura 
s-au dezvoltat pe un drum ascen
dent, înregistrînd succese remarca
bile care duc la înflorirea vieții 
noastre spirituale, sporesc aportul 
României la patrimoniul culturii 
universale.

Ca rezultat al creșterii continue 
a potențialului economic, al valo
rificării susținute a resurselor ma
teriale și spirituale ale țării s-au 
obținut succese însemnate în ridi
carea nivelului de viață al poporu
lui — obiectiv suprem al politicii 
partidului și al dezvoltării întregii 
noastre societăți. Creșterea sala
riilor, sporirea veniturilor țărăni
mii cooperatiste, mărirea simți
toare a consumului și a vînzărilor 
de mărfuri, amploarea cheltuieli
lor efectuate de stat pentru în- 
yățămînt, ocrotirea sănătății și alte 

nevoi social-culturale, dezvoltarea 
construcției de locuințe — ilustrea
ză elocvent marile progrese obți
nute în această perioadă în îmbu
nătățirea condițiilor de trai, ma
terial și cultural, ale întregului 
nostru popor, sînt o dovadă vie că 
tot ceea ce se realizează astăzi în 
România socialistă este destinat 
omului, bunăstării și fericirii sale.

Orînduirea noastră socialistă își 
afirmă cu putere superioritatea 
social-politică, forța și vitalitatea 
sa. Se cimentează trainic alianța 
clasei muncitoare cu țărănimea — 
temelia de granit a orînduirii 
noastre — unitatea tuturor cla
selor și păturilor noii societăți. 
Una din marile realizări ale aces
tui sfert de veac este rezolvarea, 
pe baza marxism-leninismului, a 
problemei naționale, întărirea prie
teniei frățești dintre poporul ro
mân și naționalitățile conlocuitoa
re. înflorește și se dezvoltă viguros 
națiunea noastră socialistă — pu
ternic sudată prin comunitatea țe
lurilor și intereselor majore ale 
tuturor oamenilor muncii, indife
rent de naționalitate, dovedindu-se 
un important factor de potențare 
a capacităților fiecărui individ și 
ale colectivității noastre în an
samblu.

Dezvoltarea democrației socia
liste, perfecționarea relațiilor so
ciale asigură manifestarea din plin 
a energiilor creatoare ale maselor, 
afirmarea liberă, multilaterală a 
personalității umane. Coeziunea 
indestructibilă a tuturor forțelor 
sociale și politice ale țării în Fron
tul Unității Socialiste, unitatea 
trainică a poporului în jurul Parti
dului Comunist Român, deplina 
adeziune la politica sa marxist- 
leninistă — strălucit demonstrate 
de recentele alegeri de deputati în 
Marea Adunare Națională și con
siliile populare — constituie un 
nesecat izvor de forță și progres 
al orînduirii noastre.

în vasta operă de transformare 
revoluționară a societății s-a afir
mat cu putere rolul conducător al 
Partidului Comunist Român, expo
nentul fidel al intereselor vitale, 
al celor mai profunde aspirații de 
progres și prosperitate ale între
gului popor, călăuza sa încercată 
pe drumul socialismului și comu
nismului. întreaga dezvoltare a so
cietății noastre în ultimul sfert de 
veac demonstrează că politica 
Partidului Comunist Român este pe 
de-a-ntregul consacrată înfloririi 
patriei, cauzei socialismului și 
păcii.

Aniversarea a 25 de ani de la 
eliberarea țării de sub jugul fas
cist are loc în condițiile în care în
tregul nostru popor își consacră 
energiile creatoare, puterea de 
muncă și talentul său înfăptuirii 
programului trasat de partid, ho- 
tărîrilor Congresului al IX-lea și 
ale Conferinței Naționale a Parti
dului Comunist Român, obiective
lor proclamate de Frontul Unității 
Socialiste, puse în slujba desă- 
vîrșirii construcției socialismului, 
ridicării întregii țări pe noi trepte 
de civilizație și bunăstare.

Sărbătorim un sfert de secol de 
la eliberarea țării sub semnul acti
vității intense pe care o desfășoară 
pe plan internațional partidul și 
guvernul țării noastre pentru dez
voltarea prieteniei și colaborării cu 
toate țările socialiste, pentru întă
rirea coeziunii sistemului mondial 
socialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești mondiale, pentru uni
tatea tuturor forțelor antiimperia- 
liste.

Promovînd o politică externă con
structivă, principială, Republica 
Socialistă România — stat liber și 
suveran — se afirmă ca un factor 
activ al marelui front al păcii, de
mocrației și socialismului ; țara 
noastră militează consecvent pen
tru dezvoltarea colaborării inter
naționale, apropierea și înțelegerea 
între popoare, zădărnicirea politi
cii cercurilor imperialiste agresive, 
pentru destindere în relațiile dintre 
state, pentru asigurarea securității 
și păcii în Europa și în lume. Po
litica partidului și statului nostru 
de dezvoltare a relațiilor cu toate 
statele, indiferent de orînduirea 
lor socială, pe baza respectării 
principiilor independenței și suve
ranității naționale, egalității în 
drepturi, neamestecului în trebu
rile interne și avantajului reciproc, 
se bucură de adeziunea și sprijinul 
unanim al poporului român.

La împlinirea a 25 de ani de la 
eliberarea patriei de sub jugul fas
cist, Comitetul Central al Partidu
lui Comunist Român, Consiliul de 
Stat și Consiliul de Miniștri hotă
răsc ca această dată, de importanță 
istorică în viața poporului nostru, 
să fie aniversată în întreaga țară 
prin acțiuni și manifestări de o 
amploare deosebită.

Sub semnul acestui jubileu se 
desfășoară întrecerea socialistă în
tre comitetele județene de partid, 
întreprinderile industriale, unită
țile agricole socialiste, institutele 
de cercetări științifice, consiliile 
populare județene pentru noi și 
însemnate succese în dezvoltarea 
economiei, științei și culturii, în 
perfecționarea și îmbunătățirea în
tregii activități sociale. Comitetul 

Central al Partidului Comunist 
Român cheamă toâte organizațiile 
de partid, pe toți comuniștii, 
organizațiile sindicale, de tine
ret, de femei, toate organizațiile 
obștești să se situeze în fruntea 
acestei activități creatoare, să mo
bilizeze eforturile clasei muncitoare, 
țărănimii, intelectualității, tuturor 
oamenilor muncii, indiferent de 
naționalitate, să stimuleze spiritul 
lor novator, pentru înfăptuirea pla
nului de stat pe 1969, anul hotărî- 
tor al actualului cincinal, pentru 
obținerea unor noi și însemnate 
realizări în toate domeniile con
strucției socialiste.

Marea Adunare Națională va 
marca cea de-a 25-a aniversare a 
eliberării patriei printr-o ședință 
jubiliară. La rîndul lor, consiliile 
populare județene vor consacra șe
dințe festive acestei aniversări.

în București se va deschide Ex
poziția realizărilor economiei na
ționale a Republicii Socialiste 
România. Totodată, în județe vor 
fi amenajate expoziții cu caracter 
economic, ilustrînd realizările do- 
bîndite pe plan local în ultimii 25 
de ani.

Se va emite o medalie jubiliară 
închinată aniversării unui sfert de 
secol de la eliberarea României de 
sub jugul fascist.

în cinstea acestei sărbători, Aca
demia Republicii Socialiste Româ
nia, Institutul de studii istorice și 
social-politice, Academia de științe 
social-politice „Ștefan Gheorghiu" 
vor organiza la București o se
siune științifică comună, consacrată 
revoluției și construcției socialiste 
în România, transformărilor social- 
economice și realizărilor dobîndite 
în acest sfert de veac. Institutele 
de cercetări științifice, institutele 
de învățămînt superior, uniunile de 
creație și asociațiile studenților vor 
organiza, de asemenea, sesiuni de 
comunicări și simpozioane cu teme 
adecvate acestei sărbători.

Editurile vor tipări lucrări des
pre lupta antifascistă a poporului 
român, insurecția armată, revoluția 
populară, participarea României la 
războiul antihitlerist, despre, activi
tatea și lupta Partidului Comunist 
Român, precum și lucrări de bilanț 
privind dezvoltarea economiei, cul
turii, a vieții sociale în anii con
strucției socialiste.

Aniversarea eliberării patriei 
oferă creatorilor de artă și cultură 
prilejul de a îmbogăți patrimoniul 
nostru cultural cu noi opere valo
roase, zugrăvind trecutul glorios al 
patriei noastre, activitatea de edi
ficare a socialismului, virtuțile și 
năzuințele poporului român și no
blețea sa spirituală, tot ceea ce 
este progresist în epoca contem
porană.

La București va fi deschisă ex
poziția republicană de artă plas
tică, iar în principalele orașe din 
țară vor fi organizate expoziții de 
artă și expoziții documentare.

Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă, Uniunea Generală a 
Sindicatelor, Uniunea Tineretului 
Comunist, Consiliul Național pen
tru Educație Fizică și Sport,

Acțiune de autodotare 
a școlilor profesionale Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a luat inițiativa ca școlile profesionale din rețeaua sa sâ se autodoteze cu materialele didactice necesare desfășurării! procesului de învățămînt. Prima unitate care a îmbrățișat această inițiativă este Grupul școlar de pe lîngă Uzinele „Hidromecanica' din Brașov care a confecționat pînă a- cum materfâte didactice în' valoare de peste 200 000 lei. La scurt timp și alte școli, printre care cele de pe lingă Uzina de vagoane din Arad, Uzina de autocamioane din. Brașov, „Electromagnetica" din București i-au urmat exemplul.Această acțiune valoroasă continuă și se dovedește deosebit de eficientă. Materialele didactice realizate, printre care o serie de utilaje și instalații, sînt folosite cu rezultate bune de elevii școlilor respective în atelierele de producție unde își desăvîr- șesc practica.

„AGROZOOTEHNICA '69 - ILFOV"(Corespondentul „Scînteii"). — Sub acest titlu generic se desfășoară în județul Ilfov o amplă acțiune de propagare in rindurile muncitorilor, tehnicienilor șî inginerilor din întreprinderile agricole de stat și întreprinderile de mecanizarea agriculturii a celor mal actuale cuceriri ale științei și practicii agrozootehnice. La indicația comitetului județean de partid, organizatorii acestei acțiuni — Consiliul sindical județean. Direcția agricolă, Trustul zonal I.A.S., în colaborare cu Cabinetul județean pentru problemele de organizare științifică a producției și a muncii — au stabilit un amplu program, cu o bogată tematică. Printre problemele care fac obiectul dezbaterilor în cadrul simpozioanelor și schimburilor de experiență se numără : actualități și tendințe noi privind sporirea recoltelor

de porumb, floarea soarelui, soia, plante de nutreț t noutăți în mecanizarea și în folosirea mașinilor agricole ; folosirea eficientă a îngrășămintelor, ierbicide- lor, insecto-fungicidelor ; metode de creștere și furajare rațională a animalelor ; crearea de noi soiuri de plante și rase de animale ; producerea de semințe, material săditor și reproducători; probleme privind psihologia și protecția muncii în agricultură și altele. Temele puse în discuție au solicitat participarea unor specialiști — cadre universitare și cercetători de la Institutul agronomic „Nicoiae Bălcescu“-București, Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice Fundulea, Institutul de cercetări pentru mecanizarea agriculturii, I.C.L.F. Ciolpani, Institutul de psihologie 
al Academiei.

Consiliul Național al Organiza
ției Pionierilor vor organiza 
concursuri artistice, festivaluri 
și alte manifestări culturale și 
sportive în toate orașele și comu
nele patriei. în acest cadru se va 
desfășura cel de-al IX-lea concurs 
republican al formațiilor muzical- 
coregrafice de amatori; se va in
stitui un concurs pentru cele mai 
bune cîntece de masă create în 
cinstea aniversării eliberării pa
triei ; se vor desfășura festivalul 
și concursul internațional de fol
clor, însoțite de parada costumelor 
naționale și expoziția internațio
nală de artă populară ; teatrele, 
cinematografele și celelalte insti
tuții artistice vor programa spec
tacole adecvate.

Organizațiile de partid, organi
zațiile de sindicat, tineret și femei, 
comitetele pentru cultură și artă 
vor organiza în cluburi, case de 
cultură, cămine culturale, școli, 
institute de învățămînt superior, 
unități militare, o amplă activitate 
de propagandă, conferințe, simpo
zioane și variate manifestări cul- 
tural-artistice închinate celei de-a 
25-a aniversări a eliberării patriei.

Presa centrală și locală, reviste
le teoretice și social-culturale, ra
dioul și televiziunea vor publica și 
transmite materiale consacrate a- 
cestei aniversări.

în ziua de 23 August 1969 în Ca
pitală se vor desfășura parada mi
litară și demonstrația oamenilor 
muncii, iar în toate reședințele de 
județe, în municipii, orașe, centre 
muncitorești și centre comunale 
vor avea loc demonstrații, mitin
guri sau adunări ale oamenilor 
muncii consacrate sărbătorii națio
nale a României.

în locurile unde s-au desfășurat 
lupte împotriva trupelor fasciste 
se vor organiza manifestări come
morative.

Ministerul Poștelor și Telecomu
nicațiilor va emite timbre jubi
liare.

Oficiile diplomatice ale Republi
cii Socialiste România Vor organiza 
manifestări speciale pentru ani
versarea unui sfert de veac de la 
eliberarea patriei.

Comitetul Central al Partidului 
Comunist Român, Consiliul de Stat 
și Consiliul de Miniștri ale Repu
blicii Socialiste România își ex
primă convingerea că aniversarea 
a 25 de ani de la eliberarea patriei 
de sub jugul fascist va fi întîmpi- 
nată de întregul popor prin muncă 
însuflețită, prin noi și tot mai mari 
izbînzi pe calea desăvîrșirii con
strucției socialiste, că toți oamenii 
muncii români, maghiari, germani, 
sîrbi și de alte naționalități, în 
strînsă unitate și coeziune frățeas
că, își vor mobiliza și mai mult 
energiile creatoare în lupta pentru 
înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al IX-lea și ale Conferinței Na
ționale a partidului, pentru înflori
rea României socialiste, sporind 
contribuția țării noastre la trium
ful cauzei socialismului, democra
ției și păcii în lume.

Material plastic 
de mare rezistențăUn nou lip de material plastic, cu o rezistență la șoc de trei ori mai mare decît ă pollstirenu-

Un nou tip 
de vagon de marfaLa Uzina de vagoane din Arad a fost realizat un nou vagon de marfă pe 10 osii, cu o capacitate de transport de 145 tone. Destinat transportului agregatelor și utilajelor grele, (instalații e- nergetice, construcții metalice) noul vagon este prevăzut cu longeron! înalți șl traverse speciale,

lui antișoc, a fost obținut la Combinatul de cauciuc sintetic din Valea Trotu- șului. în plus, el are

care permit încărcarea și transportarea unor piese cu o configurație mal complicată și dimensiuni mari.Uzina arădeană a executat și o variantă a acestui vagon, tot pe 10 osii, dar cu o capacitate de 140 tone și cu o platformă de încărcare scufundată, pentru transportul utilajelor

într-una din secțiile întreprinderii de aparataj electric pentru construcții din CapitalsFoto : Agerprei

MECANISMUL PRODUCT
ȘI-A GĂSIT CADENȚADeși intrată' în funcțiune relativ recent — de aproximativ 5 ani — numele întreprinderii de prefabricate din beton Craiova a circulat mult în articolele publicate în presă. Si permanent, din diverse unghiuri de vedere, la adresa ei se formulau critici severe, fundamentate, care de fiecare dată dezvăluiau noi ipostaze ale situației economice ineficiente în care se găsea întreprinderea — în contradicție cu nivelul dotării ei tehnice, cu efectele pe care statul le aștepta în urma fondurilor materiale și bănești investite. „Consecvența unor anomalii care afectează productivitatea muncii", „De 4 ani în cercul vicios al pierderilor" — iată numai două din titlurile acestor articole, care arată clar gravitatea stării de lucruri ce caracteriza tînăra întreprindere craioveană.Am vizitat zilele trecute, din nou, întreprinderea de prefabricate Craiova. Ceea ce ne-a fost dat să consemnăm, în primele momente ale investigațiilor, ni s-au părut a fi, la început, greu de crezut. în ultimul an, comparînd rezultatele din luna ianuarie 1969 cu cele din aceeași lună a anului .1968, s-a înregistrat , un salt impresionant în toate compartimentele de activitate. Astfel, "îh'tre cele două momente amintite s-au obținut un spor de peste 40 la sută la productivitatea muncii, o reducere cu 170 de lei a cheltuielilor la o mie de lei producție marfă, un plus de 10 la sută la cîștigurile muncitorilor. Cel mai spectaculos rezultat a fost cel consemnat la sfîrșitul anului trecut, cînd scriptele contabile înregistrau, în loc de pierderi de 2,5 milioane lei, așa cum s-a planificat, beneficii de 1,2 milioane lei. Ce pîr- ghii au acționat în această ultimă perioadă în vederea creșterii nivelului calitativ al întregii activității e- conomice ? Toate explicațiile converg spre munca depusă pentru formarea și întărirea coeziunii colectivului, pentru instaurarea unei discipline riguroase la toate nivelele ierarhice și a unei responsabilități profesionale înalte, de la ultimul muncitor pînă la cadrele de conducere.O asemenea schimbare în bine, desigur, nu s-a produs pe un loc gol. Si mai înainte, la întreprinderea de 

un indice de fluiditate adecvat prelucrării prin injecție și extrudare. (Agerpres)

grele de mare gabarit. La acestea constructorii de vagoane din Arad vor a- dăuga, în cursul a- nului, încă 7 tipuri de vagoane de marfă și de uz industrial destinate atît modernizării și dezvoltării transportului feroviar din țară, cît și exportului.(Agerpres) 

prefabricate din beton exista o bază a disciplinei și competentei tehnico- economice. Pe fondul concepției despre muncă și datorie, formată la muncitorii și tehnicienii înaintați, în fiecare atelier și secție, majoritatea colectivului a început să înțeleagă și să acționeze în vederea înlăturării neajunsurilor devenite cronice. „Să răspunzi prompt exigențelor planului, să te aliniezi sarcinilor dezvoltării economiei — și aceasta prin muncă" — iată care erau imperativele ce trebuiau îndeplinite. Se cerea un randament maxim în producție, care nu putea rezulta decît dintr-o exigență fermă a fiecărui muncitor, inginer sau tehnician față de calificarea și munca sa, față de răspunderea în mecanismul întreprinderii. Or, aceasta însemna rezolvarea principială — în teorie și în practică — a

LA ÎNTREPRINDEREA

DE PREFABRICATE

DIN BETON CRAIOVA

numeroase „contradicții" interne. Mai pregnantă era cea dintre formele vechi, ineficiente de organizare și dotarea tehnică a întreprinderii. Astfel, lucrărilor cu grad ridicat de mecanizare și automatizare Ii se opuneau hazardul din desfășurarea procesului tehnologic, alte neconcordan- țe, proasta amplasare a unor mașini și agregate, neajunsuri care măcinau sistematic eficiența producției. De multe ori, cînd se încerca depistarea cauzelor deficiențelor, între servicii și secții. între diferite ateliere, între tehnicienii și conducătorii unor compartimente ale întreprinderii începeau să circule justificările și „argumentele" cele mai năstrușnice. Ședințele se țineau lanț, planurile de măsuri se întocmeau cu ritmicitate. Lipseau însă hotărîrea de a interveni energic, competent și eficace, acțiunile la fața locului, pentru a curma starea de lucruri negativă.Cu ce să se înceapă ? Ce tactică să fie adoptată față de cei ce nu-și îndeplineau obligațiile de serviciu ? Care era forma de organizare internă cea mai bună ? Sînt doar cîteva dintre întrebările fulger la care noua conducere a întreprinderii, instalată în vara anului 1967, trebuia să găsească răspunsul cel mai potrivit și prompt. încercăm, prin intermediul cîtorva salariați ai întreprinderii, angrenați din plin în eforturile colectivului de aici, de a depăși impasul să descifrăm codul succeselor.— Accentul pui pe respectarea disciplinei sub. toate formele cred că a fost cel mai important — opina tov. Virgil Turache, secretarul comitetului de partid din întreprindere. Lună de lună, se înregistrau zeci de mii om-ore absențe nemotivate și învoiri de la program. Nu mai socotesc cele 30—40 de minute pierdute. în medie, de fiecare muncitor în timpul programului de lucru. Ca atare, intervențiile în direcția folosirii cît mai complete și productive a timpului de lucru. întăririi răspunderii pentru munca depusă erau strict necesare și nu mai puteau fi amînăte.Nu a fost ușor, desigur, să se creeze acea unitate de opinie în rîndul tuturor cadrelor din întreprindere. După cum ne spunea secretarul comitetului de partid, s-au ivit cazuri cînd unii care nu-și îndeplineau îndatoririle de producție, lipseau de la lucru, pe bună dreptate, au fost sancționați pe linie administrativă. Imediat s-au adresat cu „reclama- ții" comitetului de partid. Evident, fată de asemenea cazuri, comitetul de partid a adoptat o poziție fermă : situațiile respective s-au discutat în organizațiile de bază șl, pînă la urmă, opinia comuniștilor și-a spus cuvîntul — respectarea disciplinei, a regulamentelor de ordine interioară sînt valabile pentru toți. Urmărirea îndeaproape, exigentă — împreună cu conducerea întreprinderii — a evoluției actelor de indisciplină și intervenția hotărîtă a comitetului de partid s-au dovedit a fi deosebit de fructuoase. în scurt timp s-a pus capăt plimbărilor de la o secție la alta, s-au redus substanțial cazurile de întîrzieri de la program, absentele nemotivate și învoirile, acele manifestări care mai înainte periclitau ritmicitatea producției și îndeplini

rea sarcinilor ce reveneau diferitelor secții într-o decadă, lună sau trimestru.— Nu era vorba doar de respectarea unei discipline elementare, simpliste — ne spunea tov. ing. Ion Milu, directorul întreprinderii — ci de introducerea unei responsabilități clare în îndeplinirea planului, a programelor de fabricație. Fixîn- du-se cu precizie îndatoririle și locul fiecărui salariat în angrenajul întreprinderii. în activitatea complexă de realizare ritmică a planului, s-a stabilit, totodată, și un bun test al capacității profesionale a fiecărui angajat, pe treptele activității economice. Important este că nu s-a cedat nici un pas de la rigorile disciplinei și ordinii în producție, deoarece fără ele nu ar fi fost posibilă realizarea sarcinilor precizate în programul întreprinderii.într-adevăr, comitetul de direcție și organizația de partid de aici au sesizat elementul cheie al succesului : indisciplina și superficialitatea apar atunci cînd nu există exigență în muncă, cînd, din cau- za unor deficiențe organizatorice, se scapă de sub control contribuția e- fectivă a fiecărui salariat Ia activitatea economică. Nu întîmplător s-au repus în drepturile lor șefii secțiilor întreprinderii. Ei răspund acum de întreaga activitate a fiecărei secții, de la aprovizionare pînă la desfacerea produsului finit. S-au acordat competente lărgite maiștrilor și șefilor de echipă. Unii ingineri— cu reale înclinații spre cercetare — au fost scoși din supravegherea directă a producției și au trecut în compartimentele de concepție. S-a renunțat la practica după care maiștrii sau inginerii erau doar niște înregistratori de xdeficiențe, pe care apoi le transmiteau la serviciile de specialitate, cerînd... ajutor. Prin actuala formă de organizare, fiecare muncitor știe, concret, ce are de realizat pentru un timp bine dimensionat. Programarea efectuată nu numai pe locuri de muncă, dar și în timp — pe zile și schimburi — asigură îmbinarea activității curente cu cea de perspectivă a fiecărui muncitor, șef de atelier, șef de secție. La secția de prefabricate, ca și în celelalte, a dispărut acel haos în aprovizionarea locurilor de muncă cu materie primă și S.D.V.-uri. A crescut_ simțitor și răspunderea în gospodărirea materiilor prime și materialelor. Ani în șir se înregistrau aici însemnate depășiri ale consumurilor specifice Ia metal și ciment. A- nul trecut, lucrurile s-au schimbat. Numai în 1968 — în ianuarie și februarie a.c., continuîndu-se pe acest drum — s-au obținut economii da 500 tone metal. în valoare de peste 2,2 milioane de lei.La toate acestea, inginerul șef al întreprinderii, tov. Mihai Andreescu, a tinut să adauge : „Ordinea din fluxurile de fabricație se transmite și muncitorilor. Iată de ce îmbunătățirea fluxurilor a preocupat permanent conducerea și specialiștii uzinei. Au fost reorganizate, de asemenea, unele secții. Și aici eficiența și-a spus cuvîntul. Bunăoară, numai prin reorganizarea fluxului tehnologic la linia IV fîșii cu goluri, studiu apreciat în mod deosebit la Centrul de perfecționare a cadrelor din București— producția a crescut față de realizările anterioare cu peste 35 la sută, fără să se facă nici o investiție suplimentară.Ar mai fi, desigur, multe de spus despre ceea ce s-a realizat la întreprinderea de prefabricate din beton Craiova în ultimul an și în lunile care au trecut din 1969. Fără a mai insista asupra lor, vom enunța și alte direcții în care s-a acționat pentru redresarea întregii activități economice : calificarea șl ridicarea pregătirii tehnico-profesionale a muncitorilor, îmbunătățirea întreținerii șl reparării mijloacelor tehnice, reorganizarea transporturilor în unele secții de fabricație ș.a. Toate acestea constituie în momentul de față pilonii trainici ai realizării planului. O precizare de „ultimă oră" : din cauză că nu au fost încheiate contractele cu unii beneficiari și nu s-au emis integral repartiții pentru producția trimestrului I. se pare că Ministerul Industriei Construcțiilor nu participă din plin și nu sprijină suficient eforturile întreprinderii pentru îndeplinirea planului. Credem că forul tutelar al unității craiovene va ști să intervină prompt, pentru a nu deregla „busola" pe care și-a găsit-o colectivul de aici și care acum Indică drumul marilor rezultate economice.
Viorel SALAGEAN ]
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luare).

12,00 — TV. pentru specialiștii

14,30.
15,30 ; 18 ;

AUTENTIC Șl IMITAȚIE
ÎN SFERA est de Eden î PATRIA

CREA ȚIEI ARTISTICE
Există unele noțiuni greu de definit, cum ar fi talentul. Din această categorie face parte și autenticitatea artistică ; ea nu se confundă autenticitatea sau senzitivă, tenticul întîmplărilor, credințelor sau opțiunilor. Ea condiționează în primul rînd adevărul operei de artă și se poate afirma că de e- xistența sau lipsa acestui atribut atîrnă durabilitatea loarea.Fie că creator de o lucrare sau o operă completă, 

e greu (deși practica ne dovedește că nu puțini sînt cei care jonglînd cu noțiunile reușesc să escamoteze, cu aparentă facilitate, premisele unei adevărate judecăți critice, dînd totuși impresia că le-au inclus), 
e greu — spun — să ignori termenul de autenticitate dintre cele determinante în stabilirea valorii.Fără a putea fi echivalat cu precisul sau directul, autenticul le include, nu la modul formal al exprimării a- necdotico-metaforice, ci Ia acela al sincerității creatorului față de o- peră.Nu forma de expresie în sine contează ci necesitatea interioară a ei. Poți stiliza un decor de teatru, de exemplu, poți să-1 prezinți sub o înfățișare realistă sau expresionistă, poți sugera sau dimpotrivă a- glomera cu detalii spațiul de joc — si n-am e- puizat nici pe departe toate posibilitățile lui ..poți" ; ceea ce interesează e : „de ce ?“. De ce ai ales X formulă si nu Y sau Z, ce te-a determinat la aceasta ? Nevoia intimă de exteriorizare a gîndului sau factori periferici (cum

ar fi moda, dorința epatare etc.) ?A fi autentic nu e milar cu a fi „ă page" după cum nici _____ subînțelege o respingere a noilor modalități de transpunere poetică a imaginilor. A fi autentic presupune a fi credincios ție însuți și deci a încerca să înțelegi epoca ta, pentru că nimeni, absolut nimeni, nu trăiește într-o izolare completă și chiar dacă am presupune că un asemenea fenomen se poate produce, e dificil de conceput un act artistic

artistul simte că se găsește la o răspîntie. Cauzele sînt multiple. In mare ele pot fi de ordin personal sau de ordin general (mai bine- zis pot fi izvorîte dintr-o epuizare pe direcția urmată sau de conștiința unor schimbări exterioare majore. sociale sau artistice, ce obligă la o reevaluare a trecutului său de creație și la începerea, cu mult curaj, a unui nou drum). Opțiunea sa într-un asemenea moment demonstrează nu numai capacitatea de reînnoire, ci

care să nu reflecte în el și pe cei din jurul creatorului.A fi autentic în artă înseamnă astăzi, pentru noi, a porni de la realitățile contemporane ale socialismului, a le cunoaște și a le transfigura creator, dezvăluind întreaga bogăție de sensuri a vieții în mijlocul căreia trăim. E, desigur, mai comodă calea pe unii o acceptă, cum în virtutea ției, de a păși pe bătătorite, fără a dita în ce măsură ceste căi reprezintă cu adevărat soluții adecvate problematicii actuale. Dar fără îndoială nici comoditatea, nici imitația nu pot duce la veritabila originalitate artistică.Nu o dată, în viată,
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___  _ _ din in
dustrie : Modele fizice pentru re
prezentarea proceselor din tehno
logia chimică (reluare).

12.30 — închiderea emisiunii de dimineață
17.30 — Telex T V.
17,35 — TV pentru specialiști. Medicină. 

Consultații pentru medici : Neu- 
roplegice și tranchilizante — 
Prezintă prof. dr. Vâsile Pre- 
descu.

18,05 — Limba germană. Lecția 46.
18.30 — Club XX — emisiune pentru ti

neret : Sport șl tinerețe.
19,00 — Telejurnalul de seară.
19.30 — Monografii contemporane : împo

triva Imposibilului — film de Ho
ția Vasiloni.

— Premiile Uniunii Scriitorilor pe 
anul 1968 (II) — Prezintă Sîn- 
ziana Pop.

— Telectnemateca : „Văduva veselă" 
— film artistic cu Jeanette Mac 
Donald și Maurice Chevalier. 

22,05 — Avanpremieră.
22,20 — Itinerar european (IV) : Geome

trie și natură — Emisiune de 
Dan Hăulică.

22,35 — Mari interpreți : Pianista Clara 
Haskil. Prezintă Th. Bălan.

22,50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

mai cu seamă măsura în care a rămas potential un autentic artist. Desigur e vorba doar de un aspect, doar de un moment, un moment crucial, un moment limită, dai- totuși doar un moment.Problema autenticității este aparent mai puțin acută în celelalte ipostaze ale vieții artistice, ceea ce nu vrea să spună că în fond ea se pune cu mai puțină acuitate. Dacă la început de carieră e normal să ceri un timp pentru a te determina direcțional, mai apoi ești obligat să devii conștient de tine însuți, de posibilitățile și limitele tale și mal ales de adevăratele tale înclinații.Tentația imitației poate, încetul cu încetul, să se substituie, a- proape inconștient, propriilor înclinații, după cum tentatia de-a „a- junge" repede tot „mai sus" poate să te ducă la compromisul artistic, la falsificarea personalității. Faci filme istorice dintr-o dorință intimă sau din conjugarea ei cu atmosfera momentului, nu pentru că ar merge mai sigur Ia spectaculos. Scrii comedie pentru că ai u- mor și o înclinație specială pentru dezvăluirea unor tare, permanent omenești sau doar caracteristice u- nei etape, și nu pentru a aduce cîteva săli în plus. Optezi pentru tehnica asa-zisului teatru „absurd" pentru că în acest mod pregnant un anume idei, și nu procedeul a dă. Faci teatru clasic pentru că formula te reprezintă pe tine și nu pentru că e mai puțin complicat, mai cunoscut, mai fără probleme. Pui piese românești în scenă pentru că știi că un teatru national nu poate exista fără o dramaturgie națională, și nu pentru a îndeplini formal plan de repertoriu, așa mai departe...De fapt

toate actele tale lupți împotriva contrafacerii, a imitației. încerci să servești Idei și nu formule. S-ar putea bănui că e vorba de o pledoarie pentru originalitate cu orice preț. Nu 1 Și asta, în primul rînd, deoarece originalitatea se impune de la sine, este rezultatul u- nor necesitat! Intime de exprimare si nu produsul aplicării u- nor retete prefabricate, a unor tipare în care se poate turna de-a valma orice, unor scheme elaborate în afara unor impulsuri proprii momentului de gestație a unei opere. Cu rare excepții, nu pot să cred în meteoriți artistici. Meteoriții, cei care strălucesc pentru cîteva momente trecătoare, ca să dispară apoi în anonimatul din care nimic nu-i mai face să desprindă, nu țin ma tocmai de aceste legi ale creației. Ei nu „produc" pentru că prea plinul lor se cere materializat, ci doar pentru că la un moment dat au impresia că au prins o idee, au a- flat înaintea altora o anumită formulă, ce ar putea, un timp, părea inedită, ce i-ar semnala zgomotos atenției publice sau unei părți a criticii. Și pentru că veni vorba de critică, sîntem obligati să reamintim faptul că în a- cest domeniu de activitate problema autenticității îmbracă un aspect dublu. Pe de o parte observăm rolul pe care critica îl are în determinarea autenticului cînd se referă la obiectul judecat și pe de altă parte e vorba de însăși autenticitatea actului critic. Credința și sinceritatea, respingerea prejudecății și a spiritului de clan, o- biectivizarea nedesner- sonalizată ar trebui să devină condiții sine qua non ale însuși dreptului (nu juridic ci moral) de exercitare a acestei magistraturi artistice. Pentru că dacă un artist ce se minte pe el însuși și, deci, implicit pe cititorii, privitorii sau spectatorii săi ocazionali este un caz de impostură mai devreme sau mai tîrziu dată in vileag, un critic lipsit de autentica dorință de a detecta talentul, de a încuraja încercările, de a urmări cu răbdare drumul sinuos al unei creații impune direcții false, încurajează superficialitatea aparent strălucitoare, produce confuzii ce pot determina pe multi să se abandoneze pe ei înșiși pentru a deveni asemenea modelelor i- maginate, modelelor devenite „mode".Autenticitatea mi se pare deci în toate compartimentele creației, dacă nu singura, unica marcă a valorii, în orice caz unul dintre atributele primare, una dintre calitățile pensabile. Ea pune nu ca o cerință exterioară ci ca perativ intim, imperativ ce nu trebuie să ră- mînă, nebulos, în zona subconștientă, ci să devină un fapt voit, cultivat. rational.
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Al. Dutu Tumul său 
donate ale 
nești în cinci ample studii
grinarea cărților de „des
fătare" brîncovenesti. Rîm- 
nicenii si problema timpu
lui. Explorările cărturari
lor moldoveni. Preocupări
le „moralicești" transilvă
nene, Cartea într-o epocă 
de transformări). însoțite fiecare — cu excepția ultimului — de texte ilustrative. texte menite să dea un fundament concret afirmațiilor si analizelor autorului si să înlesnească în același timp cititorului posibilitatea formării unei păreri proprii. Cartea devine astfel si o antologie despre secolul al XVIII-lea românesc, dar o antologie gîndită în perspectiva unei construcții u- nitare. Fiindcă lucrarea lui Al. Dutu este, de fapt, o carte organic alcătuită. în care studiile si textele se subsumează unei concepții proprii despre evoluția culturii române în sec. XVIII. După sintezele capitale dedicate acestei epoci de Ovid Densusianu. N. Ior- ga sau D. Popovici. cărora le-a urmat în ultimii ani Literatura română 
premodernă de Al. Piru și tratatul de Istoria litera
turii române al Academiei această carte se înscrie pe de a si de per- acest româ- si o- cadrul epocii, cartea

Al. Dutu, unamai substanțiale din s-au scris cu privire e-'te cercetării cu în-

linia unui efort cunoaște mai adine a descoperi dintr-o spectivă complexă „secol al XVIII-lea nesc“. personalitatea riginalitatea lui în culturii europene aCeea ce distinge

lui cele cîte la această perioadă, împletirea meditația proprie tr-o largă perspectivă de cultură europeană — asupra căilor urmate de cultura noastră într-o etapă

țelor la „Minee" a fost folosită „Enciclopedia" franceză dirijată de Diderot. Am amintit aceste exemple pentru a atrage a- tentia că știința nu stă pe loc. că anumitecluzii ale cercetărilor anterioare pot fi revăzute la un nou examen al fap-con-

O La
18 ; 20,30.
• Pentru tncă puțini dolari
10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ;
— 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 16 ; 18,30 ; 21.
• Pașa : LUCEAFĂRUL — 9,30 ; 11,30 ;
18.30 ; 20,30, FESTIVAL — 9 ; 11 ; 13 ; 15
O Casa mamei noastre : VICTORIA —
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, SALA PALATULUI — 
(seria de bilete — 2758) ; 20,15 (seria de bilete 
2773).
• Primul învățător : CENTRAL — 11 ; 19.
o Cuțitul in apă : CENTRAL — 9 i 13 ; 15 ; 17 ;
O Expresul colonelului von Ryan: LUMINA 
8,30—13 în continuare, MOȘILOR : — 15,30 5 
DOINA — 13,45 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
• In orașul „S“ : MOȘILOR — 20,30.
« Viii șl morțll (ambele serii) : LUMINA — 15,45 ;
19.15.
e Dominika $ prietenii ei : DOINA — 8—12 in 
continuare.
• Feroviarul 1 CINEMATECA — 10 ; 12,30 ;
O Un om pentru eternitate : UNION —
20.30.
• Țara duhurilor din Mările Sudului >
NOI — 9—21 în continuare.
O Rols Royce-ul galben : FEROVIAR — 
continuare ; 18,30 ; 21, EXCELSIOR
14.45 ; 17,15 ; 19,45, MELODIA — 10 ; 13 ; 15,30 ;
20.30. MODERN — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ;
O „...Apoi s-a născut legenda" : GRIVIȚA —
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9—15,45 
continuare ; 18 ; 20,15.
O Căderea Imperiului roman : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE 
POPOARE — 15,30 ; 19.
• Astă seară mă distrez l BUZEȘTI — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Feldmareșala : DACIA — 8,15—16,30 în continuare;
18.45 ; 21, DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
• Bună ziua, contesă : BUCEGI — 9,30 ; 18 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, MIORIȚA — 9,30 ; 12,15 ; 15 ; 17,45 ; 20,30.
• Judoka, agent secret t UNIREA — 15,30 ; 18.
• Eu te-am Iubit t UNIREA — 20,30.
• Marele șarpe : LIRA — 15,30 ; 18 ; 20,15, POPU
LAR — 15,30 ; 18.
• Valea : POPULAR — 20.
0 Pantoful cenușăresel : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;
20.15, COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Becket: GIULEȘTI — 15.30 ; 19.
Acest pămînt este al meu : PACEA — 16 ; 18 ; 20.
Hombre s CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 ; ao,15.
Pensiune pentru holtei t VOLGA — 9—15,45 tn 

continuare ; 18,15 ; 20,30.
0 Testamentul unul pașă : VIITORUL — 15,30 ; 18 
20,30.
0 Planele mecanice t GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16
18.15 ; 20,30.
0 Rlo Bravo : AURORA — 9,30 ; 12,45 ; 16.15 ;
TOMIS — 8,45—14,30 în continuare ; 17,30 ;

Primăvara pe Oder : MUNCA — 14 ; 18.
Tudor : MUNCA — 18.
Samuraiul : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Un delict aproape perfect : FLACĂRA -
Colivie pentru doi : FLACĂRA — 20,30.
Urletul lupilor : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Noaptea î RAHOVA — 15,30 • 18 ; 20,30. 
profesioniștii t PROGRESUL — 15,30 ; II.
Prietenele : PROGRESUL — 20,30.

REPUBLICA — 8 
21,15 ; BUCUREȘTI

13,30 ; 16,15 ; 
; 17 ; 19 ; 21.

9 ; 11,15 ;

ALTEREAZA METAFORA

o Filarmonica de stat „George Enescu° (Ateneul 
Român — sala Studio) : Recital de pian susținut 
de Alexandru Demetriad — 20.
• Opera Română : Rigoletto — 19,30.
• Teatrul de Operetă : Voievodul țiganilor — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia): 
Heidelbergul de altădată — 19,30 ; (sala Studio) : 
Părinții teribili — 19,30.
o Teatrul de Comedie : Opinia publică — 20.
a Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala 
bd. Schitu Măgureanu) : D-ale carnavalului — 
(sala din str. Alex. Sahla) : Photo Finish - 
o Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Vijelie 
în crengile de sassafras — 19,30 ; (sala Studio) : 
Femei singure — 20.
• Teatrul Mic : îngrijitorul — 20.
• Teatrul Giulești : Cursa de șoareci — 19,30.
o Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Mult zgomot 
pentru nimic — 17,30.
• Teatrul „Țăndărică* (sala din Calea Victoriei) : 
Șoricelul șl păpușa — 15 ; (sala din str. Academiei): 
Băiatul șl vîntul — 17.
• Teatrul satiric muzical „C. Tănase» (sala Savoy): 
Cafeaua cu lapte de adio — 19,30.
• Circul de stat : Circul are cuvtntul — 19,30.

Nu se cere un efort deosebit din partea celui care urmărește constant mișcarea noastră literară pentru a observa diversificarea creației poetice din ultimii ani. Critica literară a simtit nevoia să afirme încă o dată că anul încheiat de curînd, deși remarcabil prin larga afirmare a romanului, rămîne totuși, prin continuitatea artistică la nivel superior, un an al creației lirice. Pe lîngă zecile de volume de poezii apărute anual — în fata unora, e cazul să subliniem si aici, ar fi fost necesară din partea editurilor o mai sporită exigentă — un rol deosebit în ‘ difuzarea creației poetice revine publicațiilor literare sau culturale care, periodic, inserează In paginile lor producțiile unui număr foarte mare de scriitori din cele mai diverse generații, de Ia Victor Efti- miu sau Alexandru Philippide, la tî- nărul abia centei.Privit în In mișcare porane își tică si de ardenta participare a scriitorilor la suflul înnoitor ce animă întreaga cultură română. Cea mai însemnată parte a poeziei apărute în reviste pornește de la necesitatea stabilirii unui dialog fructuos cu cititorii, pre- zentind publicului un conținut variat în forme accesibile. Creatorii autentici dintotdeauna ca si cei de astăzi si-au legat arta ___ aspirațiile celor multi, au fost susținătorii morali ai tuturor proceselor novatoare din viata unei societăți, împletind într-un tot existenta cu creația.In acest ansamblu unitar în datele lui fundamentale. în care diferențierile țin de personalitatea artistică a creatorilor. încercările de a îndepărta poezia de la rosturile ei. îndreotînd-o spre zonele sterpe si gratuite ale jocului formal, sau. în mai mică măsură. întoreîndu-se cu ostentație spre experimente demult infirmate de întreaga dezvoltare literară. constituie uneori care infructuoasă de a : universul poetic sămînta i neîmplinirii.O astfel de poezie își neori în paginile revistelor, reflec- tînd preferințele unor autori. încă insuficient formați, de a epata prin efecte formale sau. în alte situații, ilustrînd incapacitatea altora de a se detașa de modele prestigioase a- junse prin forța talentului la formule unice, irepetabile.Valeriu Oișteanu ne „România literară", nr. 1968, sub trei versuri :„Anticarul stampe / Șt asinii 7 De pe _______________ __________tului / Oricum n-ati observat detaliul / Femeii fotografice / A cărei croială nu depășește / Camuflajul carstic / Nu se mai pot neglija grilele fardate / Țipătul se răspîndește cu repeziciunea / Mecanismelor descompuse / Corolele dintate au o circulație precisă / Din buze întredeschise. în alte buze". Același autor ne oferă un alt exemplu asemănător. de astă dată în „Luceafărul", nr. 42/1968 :„Fecioarele cabrîndu-se sprintea- ză / Spre estuarul martial unde ) Receptoarele stau agătate de elefanți mustăcioși / Cînd se va termina hașurarea mansardei / A pude- lului rotit la căpătîi / Ca și cum u- verturile sale au fost Interzise / In zona cometelor cu urechi / Răzbate pînă la noi / Senzuala cută de varium / Pascal cu cozile Se ascunde în scoici / Cît fac dragoste / Sub averse / Mecanismul cocoșat de / Deschide ecluzele vizitiului". („Estuar"). Avem de-a face cu o poezie de factură modernă, ascunzînd un simbol numai uneori zia lui automat, hazardului interior ininteligibil. înlocuind permanent structu rile logice cu cele oferite de tribu

lațiile necontrolate ale subconștientului. Asemenea poezie se neagă nu prin faptul că ar fi „dificilă", din pricina unui univers dens, ci tocmai datorită absentei oricăror idei, fiind drapată în termeniinteligibili. Alteori, transmiterea i- deii poetice urmează căi labirintice și. în cele din urmă aceasta se pierde, strivită sub noianul falselor simboluri. Incifrarea artificială sterilizează de fapt poezia de substanța ei și o supune unor rizibile alcătuiri. Ce poezia Iul publicată „Ateneu" ? „ , ________ ________cumva pe-acolo, / scriind pași sonori fără moarte, / unde nici-o mamă cu puiul în talpă / nu mai năpîrlește prin mîlul de departe / / Chiar cînd tușește tandru cenușa celor /pentru care duminica nu-i prea lungă / sub rîsul strepezit al stelelor moarte crescute luncă..." („Pînă la unul"). Că poetul dorește să se mai scuture puțin praful adunat de-a lungul a- nilor într-un anumit gen de poezie mi se pare o dorință legitimă. Dar cum 1 Trecînd de la vechituri a căror „cenușă", „tușește tandru" la „noutăți", purtînd pecetea teribilismului cu „o mamă cu puiul în talpă" care „nu mai năpîrlește prin mîlul de departe" ? Eludarea măsurii si a clarității nu constituie nicidecum o constantă a valorii estetice si cu atît mai puțin nu asigură poeziei originalitate și profunzime. Astfel de producții nu mai au darul de a șoca pe nimeni, cu atît mai mult cu cît literatura noastră a cunoscut cu decenii în urmă asemenea experiențe, unele justificate istoric, și deci acceptate, altele ilariante și inutile. Cuvîntul în devine materie, obiect si se alimentează prin propria substanță. ignorînd rolulde purtător al ideii, al

nu. evoluția gustului pentru lectura „cărții de desfătare" astăzi am zice a cărții literare propriu- zise. evoluție absolut necesară apariției literaturii originale în accepția modernă a termenului. Elocventă ni se pare si analiza prefețelor Iui Chesa-
Alexandru DUfU Coordonate

ale culturii românești

in șacalul XVIII
modificări din- con- mă- ori-

de profunde structurale. Să numim tre aceste rezultate crete ale cercetării car două: identificareaginalului francez al cărt.ii brîncovenesti „Pilde filo- sofești" în „Les bons mots et Ies maximes des Orien- taux“ a celebrului orientalist Antoine Galland. traducătorul vestitei „O mie Si una de nopți", si dovada categorică (prin comparație de texte) a faptului că în redactarea prefe-

3SS

note de lector

telor si textelor. Deci, pentru a sublinia invitația la cercetarea ..de amănunt" care poate uneori schimba perspectiva sintezelor.De asemenea, e de remarcat modul cum urmărește autorul transformarea mentalității înceoînd din epoca lui Brîncovea-

rie la „Mineele" tipărite la Rîmnic, caracterizate ca primele „eseuri" din cultura română, și în care se identifică modul cum pasajele din „Enciclopedie" sînt folosite spre a continua vechea idee a originii latine. scumpă cronicarilor, într-un spirit accentuat 
politic. Este demn de subliniat totodată faptul că, ocupîndu-se rînd pe rînd de oameni, cărți si situații din Tara P.omânească, Moldova si Transilvania.

Al. Dutu fixează specificul și contribuția fiecăreia din cele trei țări românești. dar în același timp evidențiază unitatea structurală a evoluției culturii românești în ansamblul ei. Există o sincronizare semnificativă a tipurilor de fenomene, a momentelor, a tipurilor de cărturari, deși condițiile istorice concrete imprimă nuanțe evidente. In felul acesta, cartea lui AI. Dutu constituie o nouă dovadă a unității fundamentale a culturii românești peste granițele impuse circumstanțeleCartea lui Dufu respiră solida ___T___torului și bogata sa informație, dar și calmul cu care stabilește căile de evoluție ale culturii noastre pe coordonatele majore ale vremii. Se arată cum. limbaj „esopic" impus de suspiciunea regimurilor fanariot și hab- sburgie, cărturarii români au știut să-si transmită gîndurile lor în care se împletesc ideile mari ale epocii precedente — romanitatea, continuitatea, demnitatea poporului român — cu cele mai noi curente înnoitoare ale veacului. Acest proces de „osmoză" intelectuală în condiții destul de nefavorabile și apoi modalitatea de a transmite rezultatele lui unui cît mai mare număr de beneficiari face parte dintre aspectele •-

arbitrar de istorice.Alexandru nu numai cultură a au-
într-un uneori.

sine sens, lui lui __ r__________  __ _____ ___ sensului sau sentimentului în stare să sugereze organizarea text. In această vîntul devine liber terminări, capabil de așteptate, dar cel mai des e complet vidat de orice semnificație. Poezia nu mai reprezintă o structură semnificativă si se golește de orice conținut, cu toate că. asa cum constata George Călinescu, conștienți sau inconștienți, noi avem un conținut. Fiind un drum care nu duce nicăieri „sterilizarea duce în chip fatal — afirma același critic — la absurditate".Falsa profunzime a Ideii poetica este drapată adeseori în vălurile succesive ale unui metaforism prețios. Hipertrofierea metaforei, căutarea imaginii șocante, dar neadecvate, fac din unele producții publicate în revista „Orizont" de către Lucian Bureriu sau D. Petrovici gongorice exerciții de stil. Pentru sonoritatea și frumusețea unor neologisme i încearcă să acopere lipsa ideii, tez poezia lui D. Petrovici „Orizont", nr. 3/1968 : „Tu stal lebră într-un vis de nirvana / strălucitori îti șapă destinul
care . ci- din ce- leii ... __ ______________ cugheare de epidot / setea dintre sînii tăi e un canion mistificat / acum buzele mele ating noaptea de _ tur- malină / dar nici o stea leucorit nu se îndreaptă să-mi devoreze otrava / celebrele tale stele fricoase sînt și neputincioase / în urechile leilor

dorm cocoșii debarcați într-un altar străin / sînt eu mai stăoîn aici / decît stăpînul acestor locuri / visul tău ți-1 voi întoarce ca pe-un ornic / la fiecare înviere". („Țărm").Sărăcia si adesea inexistenta nei participări interioare, ca și senta unui conținut ideatic facasemenea producții exerciții sterile, dominate de haotica alăturare a cuvintelor nesupuse unui imperativ al gîndirii umane. Goana după Imagini și metafore, de dragul de a le inventa, inexistenta gîndirii poetice sau golirea ei de orice conținut fac ca o astfel de poezie să ancoreze fatal în propria el neputință de a acționa asupra sensibilității cititorului.Poezia noastră și-a demonstrat modernitatea nu prin jocul fortuit al formelor la modă, ci prin aderarea ei Ia spiritul într-adevăr nou al epocii în care trăim, printr-o pătrundere mai adîncă în universul da viată social și individual contemporan, singurul în stare să constituie Izvorul și substanța poeziei autentice. Tot ceea ce reprezintă delirul ilogic cultivat de către adep- tii unor tardive experiențe literare, tot ceea ce constituie podoabe pe trupuri amorfe este sortit să se piardă în efervescenta mișcării literare, deoarece publicul larg si creatorii autentici au văzut întotdeauna în poezie una din căile de cunoaștere deschise spre infinite spații, capabilă să sporească zestrea de frumusețe a lumii. Ceea ce, desigur, presupune din partea redacțiilor o exigență sporită față de producția lirică ce li se încredințează spre publicare. O revistă nu poate publica orice și oricum. A pune paginile la discreția oricăror înseilări nu înseamnă a promova noul ci reprezintă o atitudine pasivă în fața fenomenului literar ce intră în contradicție cu menirea unei publicații de cultură. O revistă are un rol activ în viața literar-artistică a unei țări. Ea selectează și dă girul numelui său numai producțiilor de înaltă valoare umană și estetică și nu încredințează tiparului acele lucrări ce contravin artei autentice. Profilul unei asemenea publicații rezultă din exigența cu care înfățișează cititorilor lucrări de o înaltă ținută literară, din atitudinea critică în fața șantierului literar, din eficienta cu care îndrumă colaboratorii săi pe făgașul artei de un larg ecou, artă de mare vibrație umană. Sub pretextul noutății, nu se justifică publicarea unor lucrări extravagante, devi- talizate, desprinse de fluxul viu, în permanentă mișcare înnoitoare. Caracteristica fundamentală a adevăratei poezii, a poeziei noastre contemporane este mesajul ei nobil, spiritul militant, legătura intrinsecă a acesteia cu sentimentele profund umane, ancorarea în atmosfera epocii în caro ne aflăm în scopul slujirii, prin modalitățile specifice artei, a acestei epoci.Urmărind îndeplinirea unor atari exigențe, publicațiile literare ar după cum au făcut adesea dovada, posibilități multiple să promoveze cu consecventă creații artistice de autentică valoare, cu perspectiva u- nel virtuale durabilități în timp.
Emil VASILESCU

roice ale muncii si luptei cărturarilor români ai veacului. si surprinde punîndu-1 __ ______________ .asemenea acuitate pentru' prima oară. Imaginea noastră despre secolul al XVIII-lea se îmbogățește si dobîndește perspective noi după lectura acestei cărți.Desigur, neavînd de-a face cu un tratat, ci cu o culegere de studii circumscrise fiecare la o anumită sferă de probleme, cartea nu examinează toate aspectele acestui extrem de complex secol al XVIII-lea. De altfel, autorul l-a prevenit pe cititor chiar din titlu si din subtitlu asupra intenției si caracterului cărții sale. Secolul XVIII înseamnă, firește, si Cantemir. si „Suplex li- bellus valachorum", si ,Ti- ganiada" si multe altele, pe care autorul nu le ignoră. dar asupra cărora nu se oprește acum special, direcțiile cercetării sale fiind precis delimitate. Dacă o privim, deci, ca pe o carte de „contribuții" la o viitoare mare istorie a literaturii românești în secolul al XVIII-lea, care va trebui scrisă la nivelul exigentelor științifice contemporane. lucrarea Iui Al. Dutu Coordonate ale cul
turii românești în secolul 
XVIII, publicată de Editura pentru literatură, își dezvăluie valoarea deosebită, consacrînd un nume și 
o vocație.

Dan ZAMFIRESCU

Secvenjâ din spectacolul Teatrului de Stat din Galafi cu piesa „Omul In 
robâ*

Scrieri despre artă
în Editura Meridiane au a- 

părut cîteva scrieri despre 
artă și artiști datorate unor 
personalități bine cunoscute în 
acest domeniu.

Sub semnătura arhitectului 
și scriitorului Leon Battista 
Alberti, renumit umanist ita
lian din epoca Renașterii, apa
re volumul intitulat „Despre 
pictură". Apreciată de istorio
grafia de artă modernă pentru 
ideile pe care le conține, car
tea este considerată primul 
important tratat de pictură al 
Renașterii. împreună cu tra
tatul despre sculptură și lu
crarea sa despre arhitectură, 
ea a consolidat faima de teo
retician în domeniul artei a 
lui Leon Battista Alberti, cu
noscut și prin planurile pe 
care le-a realizat pentru o se
rie de impunătoare monumen
te din Rimini, Florența, Man- 
tova.

Din limba franceză a fosâ 
tradus un studiu semnat de 
Roger Avermaete, dedicat lui 
Rembrandt și epocii sale. Au
torul — estetician și psiholog 
— prezintă creația lui Rem
brandt în strînsă legătură cu 
dramatica viață a artistului, 
cu epoca în care a trăit, stu
diul fiind extins și la o serie 
de artiști contemporani cu ma
rele pictor.

„Considerații asupra artei 
moderne" se intitulează volu
mul semnat de acad. George 
Oprescu. Rezultat al unui în
delung contact al autorului cu 
creația plastică modernă, folo
sind un amplu și bogat mate
rial de informație, lucrarea 
este o contribuție prețioasă la 
analiza începuturilor și direc
țiilor majore de dezvoltare ale 
artei moderne.
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CIVILIZAT
Implicați frecvent în vorbirea curentă, termenii „civilizație", „civilizat" se vădesc ușor, la o examinare cît de cît atentă, a face parte dintre acele vocabule despre care se spune că „toată lumea știe ce înseamnă dar nimeni nu le poate defini". Poate că „nimeni" e cam mult spus, dar, în orice caz, pentru verificarea afirmației de mai sus, am întreprins o îndestul de întinsă investigație... telefonică. Bineînțeles, am primit șl răspunsuri banale și răspunsuri neconcludente. Majoritatea lor ne-au demonstrat, însă, că subiectul propu3 este un subiect dezbătut de către cei chestionați, că ei aveau o opinie formată despre el. I-am rugat să răspundă întrebării „Ce înțelegeți prin om civilizat ?"Iată cîteva răspunsuri:MARIA LUPȘA: Un om cult, manierat, un om care știe poarte. Neapărat, un om de ter.CONST. DINU : Unii cred om civilizat este un om cu costum din stofă englezească și automobil. Eu cred că civilizația este o dimensiune a vieții sufletești. E cam deosebirea dintre diplomă și cultură : după cum un licențiat nu este neapărat și un om cult, la fel un om care se bucură de rafina- nentele confortului nu este neapărat un om civilizat.PAUL ȘTEFĂNESCU ! Un om civilizat este un om care nu-și trăiește viața la întîmplare și care are un ideal, altul decît exclusiv bunăstarea lui personală. De ce ? Pentru că orizontul limitat pe care îl conferă acest fel de trai este generator, în ultimă instanță, de acte necivilizate.IRINA NISTORESCU : Un om civilizat este un om care respectă regulile de conviețuire socială, legile în general, un om care cunoaște șl trăiește cu toată ființa lui normele de comportare în viața familială, la locul lui de muncă, așa cum ele au fost stabilite de practica socială.MIHAI PINTILIE : Un om civilizat este un om modern, un om care se folosește de toate înlesnirile materiale ale societății și înțelege să-i răspundă prin muncă șl cinste.GH. COMȘA î După mine, un om civilizat este mai întîi un om cult, deoarece cultura este aceea care îl ridică pe om din starea de necivilizație în aceea de civilizație.MARIN CALIN : Un om civilizat este In primul șl în primul rînd un om animat de omenie șl de bunăcuviință. Vă rog să subliniațl aceste două cuvinte la publicare (ceea ce am și făcut — n.n.). Prin omenie poporul nostru înțelege suma valorilor umane și un om civilizat este, neapărat, posesorul acestor virtuți. Poate că și buna- cuviință se cuprinde în omenie, dar am ținut să vorbesc separat despre ea pentru că pe mine personal, dintre toate manifestările necivilizate, mă supără cel mai mult necuviința.Am consemnat răspunsurile care sni s-au părut a fi cele mai semnificative. Mărturisim că ele ne-au contrariat într-o oarecare măsură și — într-o măsură mult mai mare — ne-au bucurat. Ne așteptasem — falsă impresie ! — ca mult mai mulți dintre interlocutori să caracterizeze civilizația exclusiv prin factori materiali ; ni s-a relevat că această eroare este mult mai puțin curentă decît am crezut inițial. Ceea ce reiese cu limpezime din ancheta noastră este deci ideea că noțiunea de civilizație mod de a fi precădere al al mișcărilorReașezarea șl om-dm pe lismul, orînduirea chemată să realizeze omul total preconizat de Marx. implică mutații profunde în însuși conceptul de civilizație. înstrăinarea omului, caracteristică o- rînduirilor întemeiate pe exploatare, face ca noțiunea de civilizație să nu capete un sens plenar, sensul propriu, decît în socialism.Construirea unui nou tip de relații interumane, relațiile socialiste dintre oameni — iată suprema operă civilizatorie a omului; nu greșim dacă spunem că firul roșu al civilizării, așa cum trece prin istoria lumii, este umanizarea țel și prin mijloace, seamnă civilizație.Etica socialismului etică umană ; cerințele morale pe care orînduirea socialistă le pune în fața membrilor el, pe care ea le naște necesarmente din firea relațiilor de producție ce domnesc în sî- nul ei, sînt, în cele din urmă, cerințele morale ale omului liber, adică ale Omului.— Civilizat sau necivilizat măsoară, înainte de orice, gradul în care un om corespunde celor mai înalte cerințe morale ale societății vremii «ale. Cum vedeți această relație ?— Este și firesc să fie așa — ne-a răspuns prof. univ. Edmond Nicolau. Procesul educativ, așa cum se desfășoară el de mii de ani în societate — adică o activitate conștientă, dirijată spre a face din valorile spirituale, cele mai înalte și, uneori, singulare, valori curente, deci de a le răpi caracterul de excepție și a le propaga în folosul întregii societăți — este tocmai o permanentă luptă pentru civilizație. Omului îi este proprie tocmai propensiunea către ideal, către un țel superior. Faptul că noțiunea de civilizație (ca noțiune) a apărut în secolul luminilor nu este lipsit de interes. El indică o credință rațională în progres, în capacitatea omului de a infringe stările retrograde, de a păși necontenit către mai bine și mai frumos.— Noțiunea ca atare este labilă sub raport istoric.»

să se carac-că un

descmnează un anume al omului concret, cu comportamentului său, sale sufletești.relațiilor om-socletate care o operează socia-

el

omului. Prin socialismul îneste singura

■— întocmai ; un exemplu : în vremea Regelui-Soare, la curtea Franței singur suveranul era cel care se mai spăla din cînd în cînd pe față. Pe dinți, nici el măcar. E greu de crezut — și totuși așa stăteau lucrurile. Astăzi, gradul de civilizație al unei colectivități se judecă și după consumul de pastă de dinți pe locuitor. Am dat un exemplu din zona materială fiindcă îmi este mal ușor : saltul făcut în două secole și jumătate, numai din acest punct de vedere, are un adevărat caracter de explozie. Putem foarte bine, rămînînd în același cadru, să ilustrăm cu folosirea expresiilor argotice. Cuvinte care astăzi apar în rare, foarte rare texte beletristice printr-o inițială urmată de puncte puncte, erau folosite curent la aceeași curte a Franței. Astăzi vorbirea argotică este caracteristică unui om necivilizat, unui om înapoiat, fără finețe sufletească.
ancheta socială

o vreme civilizația greco-romană au sfîrșit, în cele din urmă, prin a se topi și a se subordona ei. însuși faptul că Roma a fost pentru ele un miraj indică ascendentul civilizației asupra opusului ei. Istoricește vorbind, civilizația învinge întotdeauna.— Ce diferențiază un om civilizat de un om necivilizat ?— In nici un caz nivelul material. Există nelegiuiri provocate de mizerie, dar cel puțin tot atîtea provocate de opulență. Nu judecăm prin excepții. Ceea ce diferențiază o entitate civilizată de una necivilizată este un alt simț al valorilor, o altă ierarhie a lor. Necivilizația înseamnă brutalitate, grosolănie, mișcări sufletești primare, primatul instinctului asupra rațiunii, lipsă de autocontrol, lipsă de ideal; civilizație înseamnă capacitate de gîndire și de autogîndire, înseamnă un sistem de valori consolidat în lumina valorilor perene, un ascuțit simț de echitate, simț al frumosului și așa mai departe. înseamnă un efort continuu unei personalități monios dezvoltate, tații socialiste.— Putem spune, civilizat este totmodem, cu un om al societății noastre, așa cum dorim fiecare dintre noi să fim.— Exact. Dar, ca dascăl, aș vrea să semnalez, cu titlu de contradicție, dacă vreți, că printre studenții mei, printre unii tineri deci, stăruie o imagine falsă despre omul modern. Ei și-1 închipuie ca pe un... necivilizat. Imaginea omului modern este pentru unii imaginea de import a individului brutal care năvălește în viață, care o violează, pur și simplu, „durul", care aruncă peste bord un sistem de valori pentru a-șl satisface poftele, sublimate sau nu. Este tocmai necivilizația, îmbrăcată în poleiala secolului nostru.— Cum l-ați definit, conchizînd, p« omul civilizat ?— Este omul animat de profund respect pentru semenul lui, călăuzit în toate actele sale de această trăsătură socială.Pe planul Ideilor sau pa planul vieții de toate zilele, în agora sau în forul nostru șl noncivilizația tinuă. Progresul cletățil noastre unul permanenttare în care aspirația către forme superioare de viață este principalul motor al valorilor civilizației socialiste.

pentru crearea multilaterale, ar- a omului socie-
— Cum vedeți relația dintre baza materială a civilizației și spiritul civilizat ?— Răspund tot cu un exemplu : a avea un apartament cu baie este un Indiciu de civilizație, nu-i așa ? Dar îl poți numi om civilizat pe cel care utilizează cada băii ca să crească un porc în ea ?— Cineva ml-a răspuns la întrebare cu o glumă : civilizație înseamnă a avea baie, iar om civilizat 

a face baie. Ca glumă, nu-1 rea...— E bună ; e un cuvînt de spirit care prinde foarte bine ideea că civilizația este și o trăsătură morală, o necesitate internă a omului. A fi civilizat «■ a răspunde nevoii de bine, de frumos, de curățenie, de ordine care există în societate și în fiecare om.— Ca istoric — a opinat conf. univ. Dumitru Almaș — aș spune, cu titlu de metaforă, că Întreaga istorie a o- menirii este Istoria luptei pentru civilizație, atît pe plan material cît șl pe plan spiritual. Curba ascendentă a lumii este curba care duce de la non-civllizațle la civilizație. Exami- nînd mileniile, vedem, desigur, că au fost și perioade de întunecare temporară, așa cum s-a întîmplat în Europa, din secolele III—IVla Renaștere, dar nu elipse au dat sensul pînă aceste e- general al istoriei lumii. Chiar și în procesul la care ne referim victoria a fost în cele din urmă a civilizației. Migrațiile care au întunecat pentru

deci, că un om una cu un om

interior, civilizația duc o luptă con- multllateral al so- este o ilustrare a proces de decan-
George-Radu CHIROVICI

în vara anului 1967 era adus la Institutul de reeducare pentru minori delic- vențl din orașul Alexandria, un băiat slăbuț, cu privirea speriată. Noul sosit abia împlinise 14 ani. în expozeul sentinței penale aflate la dosar se a- răta că „...Boldei Emanoil (numele băiatului — n.a.) este îngrijit de bunica sa, deoarece tatăl este despărțit de mamă de 12 ani. Tatăl îl plătește bunicii minorului cîte 200 lei lunar, dar bunica nu se poate o- cupa de minor, astfel că băiatul își neglijează obligațiile școlare. Se opinează pentru internarea lui într-un institut de reeducare, deoarece împreună cu alți copii a început să săvîr- sească anumite sustrageri". Intr-o altă piesă a dosarului — ancheta socială întocmită de autoritatea tutelară — se preciza de a- semenea : „...Nici unul dintre părinți nu s-a ocupat de minor, ambii fiind lipsiți de simțul răspunderii față de creșterea și educația fiului lor".Aici se impune, credem, precizarea că bunica este în fapt mama adoptivă a tatălui minorului în discuție. Ea l-a îngrijit pe copil dintr-un firesc sentiment matern, cu toate că era singură, că avea condiții de locuit necorespunzătoare și un venit modest. Sub raport juridic însă, ea nu avea nici un fel de obligații față de copil, cu atît mal mult cu cît ambii părinți ai acestuia erau în viață, tineri si valizi.O dată cu internarea minorului, tatăl a sistat orice ajutor către mama sa a- doptivă și s-a mutat de la vechea adresă fără să-și anunțe noul domiciliu. Bunica i-a pierdut definitiv urma, iar scrisorile trimise de băiat tatălui au fost re- turnate cu mențiunea „necunoscut". Abandonat de ambii părinți — despre mamă nu mai știa nimic de mai bine de 10 ani — el a continuat să corespondeze cu cea care l-a crescut. In anul școlar trecut, a urmat cursurile clasei a Vl-a, iar anul acesta urmează clasa a Vil-a, avînd note bune. Caracterizările întocmite pentru acest copil de internarea lui și pînă prezent de către cadrele ducative care l-au avut supraveghere îl prezintăpe „un elev disciplinat, activ la orele de clasă, cu o mare putere de concentrare", dar „închis, nesociabil, ușor Irascibil, continuu frămîntat de ceva". In cel aproape doi ani cît au trecut de la internare nu a fost vizitat de nimeni, nici unul dintre părinți nu s-a interesat vreodată de el. Dar oare Boldei Emanoil este într-adevăr, fără familie ? Un copil al nimănui 1Am hotărît să rezolvăm acest caz și am pornit pe

urmele părinților. Aflînd, băiatul l-a adresat mamei o scrisoare mișcătoare :„Dragă mamă, Cu toate că nu te nosc, îți transmit cele mai sincere urări de bine, cred să mă mai ții minte, dar eu voi căuta să-ți reamintesc pe cît pot despre mine. Acum zece ani cînd am venit cu bunica la dumneata eu eram tare mic. Altceva nu mai știu de dumneata decît din ce mi-au spus vecinii care te

cu-Nu
gătură cu bunica aflată Ia aceeași adresă.După ce am obținut adresa tatălui, într-o duminică de februarie, am sunat deci la ușa apartamentului de la parterul imobilului din strada Flnta nr. 1 din București, pe care era prinsă o tăbliță cu numele locatarului principal: Boldei Dumitru. Ne-a deschis un bărbat brunet de 36—37 ani care, după ce ne legitimăm, ne invită amabil înăuntru. E un interior confortabil.
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cunoșteau șl din cîte ml-a povestit bunica. Acum, dragă mamă, să știi că nu mal sînt copilul de acum zece ani, am crescut și îmi dau bine seama de ce am făcut și ce o să fac de acum încolo..." .. .La puțină vreme am fost anunțați că mama minorului, Maria Nicolae, zisă Daiciu, locuiește în comuna Plătărești, satul Cucu- ieți-Sudiți, județul Ilfov, că i s-a înmînat scrisoarea fiului ei, pe care-1 recunoaște, și a promis că-i va scrie. După numai cîteva zile, s-a primit într-adevăr o scrisoare din partea mamei, adresată însă școlii, în care se spunea între altele : „Eu țin să vă mulțumesc din tot sufletul, tovarășe director, că v-ațl gîndit să-i redațl (fiului — n.a.) legătura cu mama lui, să poată a-șl relua dragostea, mîngîierea și ajutorul cuvenit de la aceea care II așteaptă, îl dorește și îl caută de atlta timp...".Scrisoarea aceasta care •-a bucurat, ne-a trezit șl ............................................Co- timpul cunoș- unde-I în
negrești nedumeriri, pilul s-a aflat tot la adresa pe care o tea foarte bine și abandonase cu 14 ani urmă, iar după internare, el a ținut o permanentă le

Sufrageria, unde poftiți, are mobilă pe jos — un covor _ . .pe o măsuță — un televizor, pe o servantă — un a- parat de radio, în cuierul din hol — o haină de piele. Cal care ne-a deschis, tatăl băiatului, poariă un inel din aur masiv cu iut,..ițvr»- mă. Interlocutorul lucrează, ne spune, ca muncitor calificat la întreprinderea pentru distribuirea gazelor și cîștigă „destul de bine". Soția (e recăsătorit de cîți— va ani) a lucrat la I.T.B., acum stă acasă. Au o fetiță de cîteva luni. In această ambianță de familie, în care totul exprimă mulțumirea și bunăstarea, îmi răsare fără să vreau în memorie figura speriată a băiatului adus pentru internare — unic fiu al a- cestui tată tînăr, în plinătatea forțelor sale — pentru întreținerea căruia a- runca bătrînei, cînd șl cînd, o sută-două de lei!După o sumară discuție preliminară, intrăm direct în subiectul care formează scopul vizitei:— In afară de fetiță mal aveți un băiat, nu ?— Nu mai știu nimic de el de doi ani, de cînd a fost dus la reeducare. Pare brusc stînjenit și ne

sîntem nouă, plușat,

răspunde cu o ușoară Irî- tare : De-ațl ști dumneavoastră cîte necazuri ml-a făcut băiatul ăsta I... Că n-a vrut, tovarășe, aă mă asculte... Nu era un copil la locul lui.— Observ că repetați în- tr-una că „n-a vrut să mă asculte". Dar în afară de sfaturi, ce ați mai făcut pentru el ?Răspunsul nu se lasă așteptat :— L-am bătut, domnule, uite, vă declar cinstit, l-am bătut.Nu ne îndoim că pînă să ajungă la bătaie tatăl va fl încercat să-i transmită fiului cîteva reguli de conduită, dar puteau fi oare suficiente în împrejurarea dată ? Doar e știut că deprinderile frumoase nu se însușesc prin simple îndemnuri, prin cuvinte ori- cît ar fi ele de alese, atîta timp cît conduita părinților nu constituie modelul corespunzător pe care copilul să-î urmeze...— Ce aveți, totuși, de gînd pentru viitor 7A tresărit :— Nu, nu. Ia mine să nu vină ! Eu nu pot să-1 primesc. N-am unde 1 Poate să treacă așa, din cînd în cînd ; dar să stea aici, nu. Să se descurce cum o ști ' E mare acum. Treaba Iul IDeși n-a fost vorbaun lucru iminent (pînă la împlinirea majoratului lui Emanoil mai sînt aproape doi ani), tatăl dintr-o dată propria liniște bruăc de toate părintești.De la vizita tălui pînă la data definitivării acestui articol au trecut mai bine de trei săptă- mîni. Emanoil Boldei a primit între timp un colet și o scrisoare de la mama sa : tatăl n-a dat nici un semn de viață. Ne facem o datorie reamintindu-i că abdicarea în mod deliberat de Ia îndatoririle părintești e- lementare față de propriul copil este considerată un act de imoralitate și are un pronunțat caracter antisocial.Societatea nu tolerează abandonul familial. Răspunderea pentru destinul ființei căreia i-ai dat viață este o obligație mal mult decît elementară șl nimeni nu se poate prevala de nici un fel de justificare atunci cînd abdică de la ea. „Pînă și lupoaica își hrănește puii..." — spune, cu mîh- nire, țăranul atunci cînd viața îi scoate în față cîte o asemenea întîmplare. îi reamintim această vorbă și lui Dumitru Boldei. Considerăm că nu estă prea tîrziu...

și-a văzut amenințată șl a uitat îndatoririlefăcută ta

Ion VLAICU
directorul Institutului spe
cial de reeducare pentru 
minori-Alexandria

s £■
Ș Cu ochii deschișiAm citit cu mare interes articolul „Cînd 

Ciclopul închide un ochi". Sper că lucrurile nu se rezumă numai la publicarea articolului. Vă rog să comunicați în ziar ce măsuri s-au luat pentru curmarea a- cestei situații intolerabile. (Teodor POPESCU, București, str. Puțul cu plopi. 4).După mine, miercurea este, Indiscutabil, ziua paginii a cincea : „Omul față în față cu el însuși" își justifică din plin existența. Dar nu-și justifică existența, în cadrul acestei pagini, articolul despre „Ciclop". Ni se relatează, pe o jumătate de pagină, niște matrapazlîcuri. Cum a fost pus omul față în față cu el însuși T Care este eficiența acestui articol ?Poate ar fi fost mai bine ca reporterul să sesizeze pe cei în drept și să scrie după ce oamenii necinstiți au fost puși la punct. (T. GRIGORE, Alba Iulia, str. Mihai Viteazu, 17).Răspuns : Eficiența unui articol nu se 
apreciază numai după măsurile luate în
tr-un loc, ci după răsunetul lui general; 
dacă „Ciclop" ar fi fost singurul loc unde 
se desfășoară astfel de „reparații", argu
mentul dumneavoastră ar fi fost valabil. 
Cum însă mai sînt și alte locuri, scopul 
a fost — pe lingă luarea unor măsuri la 
„Ciclop" — trezirea unui sentiment de 
neîmpăcare față de practicile incorecte 
existente și în alte locuri.

Indiscutabil. este o minune a timpurilor moder
ne Super-Tîrîie-Brîul. El 
reprezintă un stadiu supe
rior, este — în compara
ție cu modestul tîrîie-brîu 
de altădată — ca un duce 
pus alături de un baronet, 
o gripă de Hong-Kong fa
tă de un guturai oarecare.

Marea măiestrie a 
Super-Tîrîie-Brîu stă 
talentul de a-ți da impre
sia că muncește. Are o 
gură extrem de activă. Dar 
nu se mulțumește cu vor
ba. Tocmai asta e partea 
îngrozitoare : trece la fap
te.

Dacă e administrator de 
bloc și observă că s-a de
fectat clanța ușii de la in
trare. constată că de vină 
sînt cei care au trîntit-o. 
Pune imediat un aviz. 
Convoacă o adunare gene
rală a locatarilor. Lan
sează un regulament de 
funcționare a ușii. La ur
ma urmei. într-un bloc nu 
locuiesc mai mult de trei 
sute de familii, 
tatorl nu există 
de trei mii de 
și închideri pe 
num un milion 
orari pe an. Soluția e sim
plă. Dacă toți acești tova
răși care vin cu butelia de 
aragaz în spinare s-ar 
opri să citească regulamen
tul. dacă cei cîteva sute 
de copii ai blocului ar în
văța mai repede alfabetul

lui în

Cu vizi- 
mai mult 
deschideri 
zi. maxi- 
de mane-

POȘTA PAGINII
Organele de stat să cerceteze și să sancționeze exemplar elementele necinstite de la ..Ciclop". La C.F.R., gestionarului care are pe luna în curs o lipsă mai mare de 200 lei, i se dresează acte de dare în judecată, iar aici unul singur primește cîte un ..ciubuc" de 300 de lei, ba încă i se mai pare că așa e „normal" ! Fură și statul, și pe omul venit la reparație. Legea trebuie să-i trezească la realitate ! (Alexandru STAN, Stația C.F.R. Lugoj).

dacă ar exista mal multe instructaje practice și piese de schimb.Vreau acum să vă semnalez, redacției 
și conducerii Automobil Club, cu date și fapte precise, chiulurile pe care le trag pe teren unele echipe rutiere de asistență tehnică. (Urmează un șir de exemple. Re- daoția a trimis scrisoarea, spre control, conducerii A.C.R. — Nota redacției). (Stelian GEORGESCU, Pitești, str. Negru Vodă, bloc C 4).Sînt membru al Automobil-clubulul. Articolul despre „Ciclop" îmi scăpase, dar un coleg de serviciu, și el membru al A.C.R., mi-a pomenit de acest articol și l-am citit dintr-o răsuflare. La Auto- service din Pitești, primul l-a citit un electrician, i-a spus responsabilului, iar acesta a trimis iute un om să cumpere cîteva ziare, să facă o lectură cu întreg personalul.Cred că abuzurile pomenite sînt și un rezultat al încetinelii cu care cooperația înființează ateliere de reparații. In orașele unde se produc aglomerări, clienții aleargă după meșteri și supralicitează neprincipial, de multe ori pentru reparații pe care le-ar putea face singuri,

Faptele citate în articolul despre „Ciclop" m-au revoltat, ca pe toată lumea. Părerea mea e că trebuie neapărat să arătăm că astfel de situații nu-s fatale, că există soluții. De aceea, organele tutelare ar trebui să procedeze deosebit de operativ, iar eu îmi permit să-i rog, pe autor și redacția, să publice un al doilea articol, cu ce s-a făcut acolo. (Mihal 
ONICA, Banca agricolă Tecuci).

unor cititori, publicate în ziar, pe marginea acestui articol.Cred că „ecourile" publicate au privit chestiunea dintr-un singur unghi. Tuță Florea n-are nici o scuză — aici lucrurile îmi sînt foarte clare. Dar de ce Maria Popescu a consimțit să ia un om cu 12 ani mai tînăr decît ea ? La vîrsta de 34—35 de ani, trebuia să dea dovadă de mai multă maturitate decît el, mai ales că nu se afla la prima căsnicie.' Nu s-a gîndit că soțul ei va avea cîndva 48 de ani — om încă în puteri — iar ea va avea 60 ? Pasiune ? Mie căsnicia asta îmi pare a avea — și din unghiul soției, nu numai al lui — un iz de aventură. Există femei care, cu o situație materială bună, achiziționează temporar cîteva clipe de „fericire", pe care mai tîrziu le răscumpără cu vîrf șl îndesat. Părerea mea este că de la început se contura calea acestei 
căsătorii, ca fiind fără perspectivă și cu un final evident. (Coriolan TODAN, Sebiș 538. județul Arad).

reconstituim, după atîția ani, ce imbol
duri reale au stat la baza acestei căsnicii. 
Tocmai de aceea articolul a căutat să dea 
prioritate faptelor și citatelor exacte. Scri
soarea dumneavoastră cuprinde însă și un 
element de generalizare, în privința dife
renței de vîrstă la orice căsnicie. Aici lu
crurile nu sînt atît de clare cum vi se 
pare, pentru că ființa umană e foarte 
complicată și de multe ori sfidează impo
sibilul.

Din generalizarea pe care ați făcut-o, 
un lucru ni se pare însă sigur: acolo unde precumpănesc interesele bănești, șansele de ratare a căsniciei sînt cele mal mari.

Comentarii la comentariiAm urmărit cu interes nu numai „Ar- 
ghirofilul fi pîrîta", dar șl comentariile

Post scriptum. Poate că părerile mele nu coincid cu ale celor mulți, dar eu așa văd lucrurile. V-am scris numai pentru că asupra mea a lăsat o impresie deosebită finalul din „poșta paginii" („Scîn- teia" nr. 7981), în care se arăta că dialogul cu cititorii presupune un schimb real de puncte de vedere.Răspuns : în cazul dat, e foarte greu să

Nu sînt de acord că „arghirofilul* ar reprezenta un caz banal, care nu merita publicat. Cred că e un procedeu de a polariza pe cei drepți șl cinstiți contra celor ce săvîrșesc fapte reprobabile. Chiar dacă n-ar exista decît un singur caz, tot ar merita publicat, ca să ne ferim de apariția altora.La fel, „Capriciosul" mi se pare util: o însumare de observații concrete, îmbrăcate în haina generalizării. Recepționînd, cititorul efectuează un proces invers, de „dezbrăcare" din haina acestei generalizări, și recunoaște în jurul său unii ca- pricioși „concreți" în stare nudă.Nu mi-a inspirat simpatie procedeul celor ce v-au scris o anonimă. Drept caro semnez : Sevastian MARINESCU, Școala generală Ursoaia-Cotmeana (Argeș).
și nu s-ar comporta față 
de ușă ca niște copii, clan
ța nu s-ar mai 
deea că. dintr-un 
cazuri, se va ivi 
unul de trîntire 
de neconceput; 
trebuie să pornească 
la acest caz inevitabil 
să instaleze un arc sau

strica. I- 
milion de 
inevitabil 
a ușii e 

ideea că 
de și 

o 
clanță mai rezistentă, pur 
și simplu îl înspăimîntă. 
Cum adică, o clanță mai 
solidă ? Întotdeauna, oa
menii sînt de vină. Orga
nizare înseamnă să știi 
pe cine să dai vina.

In concepția lui Tîrîie- 
Brîu totul e să nu dai im
presia că te opui, să pară 
că te ocupi. Intr-o între
prindere, Super-Tîrîie-Brîul se ocupă. Cînd îi vine în 
deplasare cineva de la 
minister prima lui grijă 
e să încerce o tratație de
centă Nu cine știe ce — 
nici să scoată ochii oame
nilor nu e bine — dar da
că organizează o mică gus
tare. înseamnă că e bun 
organizator. Pe urmă, o 
mică vizită în expoziția 
întreprinderii. Expoziția e 
întotdeauna bine organiza
tă — înseamnă că si pro
ducția e bine organizată.

Că nu se găsesc produ
sele si pe piață "> Vai de 
mine, cei de la comerț sînt de vină Organizare 
înseamnă să știi pe cine 
să dai vina Noi avem pro
duse suficiente. Dacă nu

mă credeți, n-aveti decît 
să mă puneți la încerca
re : comandați orice pen
tru copiii dumneavoastră, 
pentru nepoții dumneavoa
stră. pentru unchii dum
neavoastră. si veți vedea 
că vă livrăm pe loc. Pu
tem executa și comenzi speciale. Avem o organi
zare specială, care ne per-

practică principiile învă
țate pe la cursuri, toți a- 
cestia „nu cunosc realită
țile". Numai 
te. Numai el 
poate.

Extrem de 
știind tot ce 
— Super-Tîrîie-Brîul 
află într-un 
război, nemărturisit.

el le cunoaș- 
Știe că nu sa
competent — 
nu_ se poate 

se 
permanent 

cu

dă seama că adversarul 
lui are și o propunere bu
nă : să zicem, desființarea 
unei părți inutile de 
hivă. Dîndu-și seama 
propunerea e utilă, îl 
afară pe cel care a 
cut-o. declarînd că era o 
propunere destructivă. A- poi. după un timp, cînd a- 
facerea a fost uitată, reia

ar-că 
dă 
fă-

„Vom lua problema în 
studiu!“. Sună competent. 
Nu se mai poartă pripea
la si metodele de asalt: 
cine poate să-ți reproșeze 
că. în loc să te grăbești, 
ai luat problema în 
diu ? Tîrîie-Brîul are 
reu în studiu zeci de 
bleme. Am greșit:
Cînd e întrebat ce se mai

stu- 
me- 
pro- 
sute.

SUPER- TÎRIIE- BRÎU
mite să întrerupem pro
ducția de serie pentru a 
satisface gusturile 
neavoastră.

Super-Tîrîie-Brîul 
omul unor pasiuni 
mari: totuși. în adîncul i- 
nimii. îl mistuie o sfîntă 
antipatie fată de „cei ca
re nu cunosc realitățile". 
Cei care au urmat cursuri 
de organizare si conduce
re științifică — la 
CEPECA să zicem — cei 
care studiază manuale de 
știință a muncii cei care 
fac anchete si investigații 
și mai ales cei care în
cearcă să transpună în

dum PORTRETE SATIRICE
două categorii de adver
sari „care nu cunosc rea
litățile".

Există, mal tntîi, „cel 
care-nu-cunoaște-realități- le-și-e-mai-mtc-în-grad". Cu 

acesta, S.T. Br. e necruță
tor : îl acuză că vrea să 
dezorganizeze producția. îl 
declară utopic. îl mută prin 
munci mai mărunte. Une
ori însă. într-o străfulge
rare, Super-Tîrîie-Brîul își

inu- 
treiSu

pe cont personal aceeași 
propunere, cu unele îm
bunătățiri adăugate de el: 
să desființăm hârtiile 
tile, dar să ne facem copii după fiecare.

Mal greu îi este lui
per-Tîrîie-Brîu să lupte cu 
„cel care-nu-cunoaște-rea- 
litățile-dar-e-mai-mare-în- 

grad". Orice i-ar pretinde 
acesta. S.T. Br. declară pe 
loc. fără nici o ezitare:

aude, răspunde simplu: 
„Am dat-o în lucru. E pe 
drumul cel bun. Dar nu 
sînt încă pe deplin mul
țumit". Apoi își cheamă 
colaboratorii și le spune:

— Iată ce ni se cere. Vă 
rog să-mi prezentați pînă 
în cinci zile cinci proiecte 
cu cinci alternative, ca să 
avem de unde alege.

Colaboratorii se 
peste cap și. în cinci 
în loc să aducă un 
iect unic și bun. aduc
proiecte, toate slăbuțe.

— Lăsați-le aici, zice 
S.T. ~

Timp de cîteva săpti-

dau zile. 
pro- 
cinci

Br.

mâni — sau luni — își tî- 
rîie brîul peste toate cinci. 
Se ferește să dea v-eun 
răspuns. îi lasă pe cola
boratori să-l asalteze cu 
întrebări. în sfîrșit. încol
țit, le răspunde. Un Super- 
Tîrîie-Brîu nu zice 
odată da sau nu:— Mai gînditi-vă. 
căutați. Mai faceți 
variante.Da sau nu ar fi ____
culos. Trebuie să ai cum 
s-o întorci. Dacă iese bi
ne, să însemne că ai fost 
pentru. Dacă iese prost, 
fuseseși contra de la în
ceput. dar ai așteptat să 
se dovedească. Deci, toate 
trebuie amînate. la infinit 
— nici da, nici nu — pînă 
cînd gradul superior își 
pierde răbdarea și cere să 
vadă_personal totul. Pen-

s

nici'Mai 
cîtevaperi

tru Tîrîie-Brîu acesta 
momentul suprem:

— Vi le dau direct, n-am 
apucat încă să-mi arunc o 
privire. Eu le-am dat bă
ieților îndrumări amănun
țite. (Asta pentru cazul că 
iese bine: nu e meritul 
băieților, ci al îndrumări
lor). Nu știu însă cum s-au 
descurcat fără mine... 
(Pentru cazul că lese rău).

Super-Tîrîie-Briul nu e 
lesne de înlăturat își tî- 
rîie brîul prin destule 
locuri: dacă se întîmplă să calci din treșeală pe brîul

lui, s-ar putea să aluneci și să cazi. Trebuie să ai 
oarecare greutate, ca pi
ciorul să nu ti se lase an- 

■ trenat de tîrîitul brîului.
Noi — mă refer la au

torii de articole — cînd 
scriem despre asemenea 
tipuri, ne exprimăm sentimentele de indignare și 
convingerea că nu 
dăinui mult. Cred că, a- 
pelînd la sentimenta. 
facem un serviciu.

Sentimentele prind bine, 
dar nu rezolvă orice. Cred că în cazul lui Super-Tî
rîie-Brîu, ca și tn alte ca
zuri, leacul e la organizare. Să opunem vor
băriei lor o organizare 
într-adevăr științifică: 
să-i punem în situații or
ganizatorice în care nu pot 
fi evazivi, trebuie să spu
nă da sau nu. să avem 
criterii precise și totodată 
elastice de analizare a u- 
nei munci în raport cu 
scopul și rezultatele. E un 
lucru care cere obligatoriu 
descifrarea principiilor de 
organizare științifică 
concretul muncii de zi cu 
zi. S.T. Br. motivează: ..în teorie, organizarea «ca la carte» e splendidă; practică însă, fac si eu ce pot" E un mod de a gîndi 
a cărui falsitate se cera 
dovedită.

pot

ls

iri

in
Sergiu FARCAȘAN
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despre

a stelelor

„materia primă

Dr. V. REDDISH
Observatorul astronomic din Edinburgh — Anglia

V

Astronomii englezi, prof. Fred Hoyle și dr. N. C. Wickramaslnghe, de la Institutul de astronomie teoretică de pe lingă universitatea Cambridge și dr. V. Reddish, de la Observatorul astronomic din Edinburgh, 
au prezentat recent o teorie care susține că formarea stelelor și evoluția galaxiilor ar putea fi reglate de hidrogenul intrastelar. care îngheață, transformîndu-se în granule solide.Hidrogenul este cel mai abundent element din Univers, reprezentînd două treimi din masa stelelor și o proporție similară a gazului intrastelar. Temperaturile stelelor sînt atît de ridicate, îneît hidrogenul din ele se găsește sub formă atomică. Numai în straturile exterioare ale celor mai reci stele el se combină, formînd molecule din gazul intrastelar. Aici, densitățile (în medie circa 1 atom pe cmc), ca și temperaturile (circa 100°K — zero absolut, O°K, fiind egal cu —273° C) sînt foarte scăzute.Posibilitatea ca o parte a hidrogenului să înghețe, formînd granule solide, a fost constatată doar în urmă cu cîteva luni, ajungîn- du-se concomitent la înțelegerea unei largi game de fenomene, care pînă acum nu puteau fi explicate într-un mod coerent. Intr-adevăr, se pare că hidrogenul solid exercită o acțiune regulatoare remarcabilă asupra formării stelelor șl 

a evoluției galaxiilor, poate chiar asupra evoluției Universului însuși.In norii interstelari mai denși (unde există cîteva zeci de mii de atomi de hidrogen pe cmc), hidrogenul îngheață, formînd granule solide la o temperatură de circa 3°K. Atomii nu se pot combina direct pentru a forma granule, avînd nevoie în acest scop de prezența granulelor compuse din grafit, cu învelișuri de gheață. Acestea au un diametru de circa 30 milionimi de cm și se numără doar unul la fiecare milion de milioane de atomi de hidrogen. Ca urmare, atunci cînd hidrogenul îngheață pe grăuntele din grafit, fiecare granulă se acoperă cu un milion de milioane de atomi. Astfel, grăuntele crește pînă la dimensiunea de cinci miimi de cm.Atunci cînd hidrogenul îngheață pe granule, presiunea hidrogenului gazos este înlăturată și norul se prăbușește, dezintegrîndu-se în fragmente, care apoi se contractă, formînd stele. Acest proces de fragmentare și formare a stelelor este reglat de abundența granulelor de grafit cu gheață, într-un mod care influențează vital evoluția fiecărei galaxii stelare.Să ne închipuim că avem un nor de hidrogen gazos, suficient pentru formarea unei galaxii de un milion de milioane de sori și conți- nînd o dispersiune de granule de grafit acoperite cu gheață. Granulele își pierd prin iradiere căldura. Cînd atinge 3°K, hidrogenul îngheață pe ele, în părțile mai dense ale norului. Aceste părți se fragmentează, se prăbușesc și formează stele. Energia emisă de stele încălzește granulele. Hidrogenul nu mai poate îngheța pe ele și toate granulele de hidrogen solid din norii care nu s-au contractat încă pentru a forma stele se evaporează. Formarea stelelor se oprește. Stelele mai luminoase își epuizează stocurile lor de combustibil nuclear într-un milion de ani, cele mai puțin luminoase necesită mai puțin timp. Treptat, energia emisă de stele scade și granulele se răcesc din nou. Cînd ating 3°K, procesul începe din nou.Sistemul se autoreglează, exact în același mod în care un termos- tat menține temperatura camerei la o valoare prestabilită. Dacă temperatura crește peste această valoare, căldura se oprește. Valoarea prestabilită în Univers este temperatura de congelare a hidrogenului, la densitățile gazului intrastelar, adică 3°K. Viteza de formare a stelelor, care pot fi create numai din nori de granule de hidrogen solid, este, în toate galaxiile, exact la nivelul necesar alimentării cu cantitatea de căldură corectă, pentru menținerea temperaturii „de cameră" a Universului, la 3°peste zero absolut.Căldura trebuie alimentată continuu. deoarece Universul este în expansiune. Camerele pot avea pereți perfect izolați, care nu lasă căldura să se piardă, dar dacă o cameră crește mereu, ea trebuie alimentată cu tot mai multă căldură, pentru a menține temperatura la valoarea stabilită. Cunoaștem viteza cu care Universul se extinde din măsurătorile vitezei de retragere a galaxiilor îndepărtate. Căldura conținută în orice volum dat al Universului, în acest moment, se va împrăștia într-un volum de zece ori mai mare. în zece mii de milioane de ani.Putem calcula viteza cu care trebuie să se facă alimentarea cu căldură, pentru a înlocui această pierdere. Știm că această căldură furnizată de reacțiile nucleare stele, reacții care sintetizează liul din hidrogen. Ca urmare, . tem prevedea cantitatea de heliu pe care ar trebui să o găsim, în medie. în orice volum dat al Uni-
este din he- pu-

versului : este cam un atom la fiecare zece milioane de cmc. Heliul nu se combină cu sine însuși sau cu alți atomi pentru a forma molecule. El nu poate îngheța pe granule. Putem de asemenea calcula viteza de formare a stelelor. Vom face și constatări concordante cu observațiile asupra galaxiei noastre stelare și a altora. Aceasta furnizează'o explicație a unui fenomen pînă acum neelucidat : de ce viteza de formare a stelelor în galaxii de tipuri foarte diferite este direct proporțională cu cantitatea de gaz interstelar din ele.Am arătat că granulele Influențează vital evoluția galaxiilor, prin influenta lor asupra procesului de formare a stelelor. în regiunile mai reci, hidrogenul îngheață mai repede, presiunea din ele scade foarte repede. Presiunea se exercită apoi asupra unei structuri celulare — foarte asemănătoare cu a unui fagure de miere — și norul se fragmentează. Dacă abundența de granule de grafit cu gheață este redusă, temperatura granulelor este uniformă pe distanțe mari, norul se fragmentează și formează stele cu masă mare. Invers, dacă abundenta granulelor este ridicată, atunci se formează stele pitice. Granulele de grafit cu gheată se formează din carbon și oxigen, sintetizate prin reacțiile nucleare din stele și proiectate în norii intrastelari. Pe măsură ce formarea stelelor continuă, crește și abundența granulelor.Masele stelelor care se formează sînt de aceea reglate chiar de produsele stelelor. Am văzut că viteza formării stelelor este reglată de temperatura de congelare a hidrogenului. Recurgînd la aceste concepții de curînd a fost posibilă calcularea evoluției unei galaxii de stele utilizînd doar datele fizicii de laborator. Rezultatele sînt destul de conforme proprietăților galaxiei noastre și altor galaxii.Cursul evenimentelor este pe scurt următorul. începînd cu o densitate scăzută și o abundență de granule redusă, se formează mai întîi obiecte supermasive — de zece milioane de ori, sau chiar mai mult, superioare masei Soarelui. Acestea produc cantități mari de heliu și ceva carbon. Pe măsură ce densitatea și abundența de granule de grafit din nori crește, masele stelare se reduc. Cînd trec prin gama de mase a supernovelor — stele explozive, care sintetizează 5 la sută din masa lor în elemente grele ca fierul — are loc o producție explozivă de elemente grele, urmată de formarea unui mare număr de stele pitice pe o perioadă de timp îndelungată. Tocmai într-o astfel de perioadă a galaxiei noastre s-au format Soarele și planetele.Descoperirea hidrogenului solid intrastelar ne-a permis să bazăm calculele noastre asupra formării stelelor și evoluției galaxiilor în mod ferm pe cunoștințele noastre despre fizica de laborator. Probabil că în viitoarele luni vom putea ajunge la înțelegerea tipurilor foarte diferite de galaxii din Univers, înțelegere care pînă acum ne lipsește.

în ultimii ; ani,' tehnologia prelucrării metalelor s-a îmbogățit substanțial. S-au găsit căi de aplicare practică puternicelor descărcări electrice, cîmpurilor intense acustice și magnetice, undelor de șoc, fluxurilor de electroni, protoni, fotoni și multor altor cuceriri a- le fizicii moderne, tia sudurii cu și a tăierii cu zie, a ștanțării netice și a frezării ce oferă noi posibilități mai cu seamă în prelucrarea materialelor greu fuzibile, rezistente la temperaturi foarte mari și superdure, care nu se supun procedeelor clasice. Totuși, paralel, pe temeiul unor recente realizări științifice se perfecționează și metodele tehnologice tradiționale.Rațiunea principală a prelucrării metalelor este evident de a da materialului forma concepută de proiectant, de a-1 transforma într-o piesă cu o anumită configurație. Se reliefează îndeosebi trei procedee fundamentale : tăierea — prelucrarea u- nei bucăți solide de metal din care se îndepărtează tot ceea ce este de prisos ; turnarea — cînd forma definitivă este determinată de pereții vasului în care se toarnă metalul lichid și, în șit, lipirea — cînd figurația dorită se ține prin îmbinarea bucăți separate pe de sudare, nituire, presare, înșurubare etc. Gîndi- rea inovatoare se manifestă în toate cele trei direcții.în domeniul turnării, fizicianul leningrădean A- lexandr Stepanov a propus recent o metodă principial nouă și, în prezent, lucrează la perfecționarea ei. Noua tehnologie este excepțional de simplă. Introduceți într-un metal topit o bară solidă și apoi începeți să o scoateți cu prudentă din topitură. Bara va trage după sine o coloană lichidă care peste puțin timp se va rupe. Dar dacă veți opri bara la o anumită distanță de suprafața topiturii, coloana va fi cum nu se poate mai stabilă. Treptat partea ei superioară, care a- deră nemijlocit la bară, se va răci și se va întări. Acum, dacă vom începe să ridicăm bara încetișor în așa fel îneît limita dintre partea întărită și cea lichidă a coloanei să rămînă tot timpul la- același nivel, se vor so- . lidifica -treptat noi porțiuni "de metal, bara se va alungi tot mai mult. Procesul poate fi continuat la infinit. Metoda lui Stepanov, bazată pe a- cest fenomen permite să se obțină, în condiții industriale, profiluri extrem de variate : țevi cu muchii interioare și exterioare cu secțiune stelară ; țevi cu diametre diferite etc. Teoretic piese-
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le pot fi realizate din orice materiale — aliaje, săruri, minerale, mase plastice și chiar gaze lichide. Un alt exemplu de tehnologie a turnării care are perspective de viitor îl constituie procedeul de turnare prin presare, propus de Leonid Nikolski și Evgheni Stebakov. Se știe că panourile cu pereți subțiri și gabarit mare au fost pînă acum călcîiul lui Achile în turnătorie. Noua invenție reprezintă o formă de turnare în care o fantă îngustă și lungă

le dinăuntru. Atomii exteriori în comparație cu cei interiori, dispun deci de o rezervă de energie. Dacă bucata de metal deformată este acoperită cu o peliculă extrem de subțire de material activ, e- nergia moleculelor exterioare descrește și deformarea este substantial u- șurată. Pe aceasta se bazează ideea academicianului P. Rebinder și a colaboratorilor săi de u- șurare a prelucrării metalului. Adausuri mici de substanțe superficial ac-

prelucrării

este loc pentru
inovație ?
Ing. Leonid MAXIMOV 

candidat în științe tehnice, Institutul Unional 
de cercetări științifice în domeniul construcțiilor 

de mașini pentru metalurgie — Moscova

poate fi umplută cu un șuvoi larg de aluminiu, oțel, fontă, aliaje rezistente la temperaturi foarte mari, practic vorbind de orice compoziție. Proprietățile mecanice ale pieselor turnate sînt admirabile, acestea devenind atît de flexibile îneît pot fi înfășurate în rulouri. Costul lor, în comparație cu sub- ansamblurile nituite, s-a redus de 6—8 ori. Se poa- , te trece astfel la turnarea'’caroseriilor de automobile, |£a. carcaselor, de mașini agricole, de frigidere etc.Altă metodă nouă se bazează pe faptul că păturile de la suprafața lichidelor și corpurilor solide se află în condiții e- nergetice deosebite : moleculele și atomii interiori sînt atrași în toate părțile de vecinii lor, în timp tului ce particulele stra- exterior doar de ce-

tive la lubrifianțil utilizați „înmoaie", plastifică stratul superficial al metalului, înlesnind ștanta- rea lui la rece și la cald, tragerea sîrmei etc.Un alt procedeu original constă în iradierea pieselor cu fascicole puternice de ioni, care despică suprafața metalului celui mai rezistent, așa îneît piesa poate fi prelucrată chiar și cu un tăiș „moale". ■ Pur și simplu metalul se dezghioacă. Focalizarea precisă a jetului ,de ioni cu» ajutorul unor * lentile magnetice permite ca numai sectoare riguros limitate ale suprafeței să fie tratate în așa fel îneît să devină casabile.Cu totul recent s-a e- mis și ideea tăierii unui metal aflat în stare tensionată (de pildă extins). Experiențele au arătat că în felul acesta eforturile de tăiere pot fi realmen-

te reduse cu 15—20 la sută. Ca surse de tensiuni suplimentare pot fi folosite forțe centrifuge, cîmpuri magnetice alternative, care duc la denaturări ale rețelei cristaline, cîmpuri magnetice puternice și constante care acționează asupra piesei, chiar în locul în care se află muchia de așchi- ere. Deosebit de eficientă se anunță a fi folosirea combinată a unora dintre aceste metode.In ultimii ani s-au înregistrat progrese și în domeniul ștanțării la cald a aliajelor greu deforma- bile. Unii specialiști au ajuns la concluzia că succesiunea tradițională a proceselor — încălzire, transportare și deformare a pieselor — uzitată la ștanțarea la cald, nu reprezintă nici pe departe soluția optimă. în prezent însă, indiferent de faptul dacă călzit în toare de sau băi, temperatura este zitivul prelucrat apoi fie la presă, fie la ciocan. în timp ce piesa este transportată, așezată în instrument și în sfîrșit deformată, ea se răcește fără întrerupere. Or, în ultimă instanță, aceasta înrăutățește calitatea producției și limitează posibilitățile tehnologice. Din cauza răcirii rapide lucrătorul se grăbește. Accelerarea deformării duce însă la consolidarea rapidă a metalului și solicită sporirea puterii presei, ceea ce creează dificultăți suplimentare la aliaje puțin plastice cum sînt cele pe bază de titan, nichel, cobalt, crom și magneziu, de mare însemnătate pentru energetică, aviație, construcția de rachete. Pentru ca prelucrarea să poată fi dusă la bun sfîrșit, piesele din aceste materiale trebuie încălzite de cîteva ori. Ca urmare crește apreciabil volumul necesar de muncă și, ceea ce este cel mai important, începe coroziunea intercristalină, se ard incluziunile prețioase de aliere care imprimă materialului calitățile sale superioare. S-a găsit însă și soluția : piesa brută nu trebuie transportată din dispozitivul de încălzire sub presă, ci Stanțată chiar pe loc, cufundată într-o topitură încălzită fără întrerupere, topitură alcătuită din săruri sau uleiuri rezistente .din punct de vedere termic.” Această . idee revoluționează literalmente tehnologia ștanțării și forjării.Așadar, procedeele tradiționale de prelucrare a metalelor, îmbogățite cu noile cercetări științifice și tehnice, în viitorul previzibil nu numai că-și vor păstra, ci și își vor consolida pozițiile.

metalul este în- cuptoare, induc- înaltă frecvență după ce a atins fixată, ei extras din dispo- de încălzire și apoi fie

CONTR

Convorbire cu conf. dr. Emil R. POPESCU
directorul Centrului de hematologie — București

în arsenalul terapeutic al medicinii moderne — tratamente chi- mico-farmaceutice de înaltă eficiență, operații chirurgicale de mare amploare și finețe, izotopi radioactivi etc — a intrat în ultimul timp, ca un mijloc cu excelente perspective, folosirea chiar a produselor biologice umane în vindecarea bolilor, cel mai valoros din această categorie fiind sîngele.înființată acum 20 de ani, rețeaua de transfuzie din țara noastră însumează în prezent 30 de stații de recoltare și conservare de sînge, a căror activitate este coordonată de Centrul de hematologie din București, în care se desfășoară variate și rodnice cercetări în domeniul hematologiei și transfuziei. L-am rugat pe directorul centrului, conf. dr. Emil R. Popescu, să împărtășească' cititorilor ziarului cîteva dintre preocupările actuale și de perspectivă ale cercetătorilor acestei importante unități din rețeaua noastră sanitară.— Dacă acum două decenii terapia transfuzională aproape că nu era folosită în țara noastră, astăzi, datorită în bună măsură rezultatelor investigațiilor proprii, ea a căpătat o mare importanță în practica spitalicească zilnică, prin extinderea și îmbunătățirea tehnicilor de reanimare, susținerea intervențiilor chirurgicale, tratarea maladiilor sîngelui etc. Aspectele calitative ale produselor (injectabile, folosite în aplicații locale sau ca reactive), asigurarea cantității necesare de astfel de produse, precum și securitatea lor terapeutică I — acestea sînt, în linii mari, prin- i cipalele Obiective ,spre, care tind in- I vestigațiile-noastre. • Centrul de hematologie are, de asemenea, sarcini importante de producție, pentru a asigura aprovizionarea cu sînge și derivate ale acestuia pentru transfuzii și tratamente în spitalele din Capitală și trei județe limitrofe.Printre realizările importante ale centrului se numără activitatea de producere a derivatelor din sînge. Trebuie subliniat că din aceeași cantitate de sînge, datorită producției acestor preparate fractionate, poate fi tratat un număr mai mare de bolnavi. Astfel globulele roșii sînt indicate în tratarea anemiilor, fibrinogenul și palachetele în hemoragii, globulele albe și gama- globulina în infecții, plasma în arsuri și pentru refacerea volumului de lichid etc. Utilizarea produselor fracționate de sînge nu este doar economică ; anumite maladii nece- sitînd tratamente cu fracțiuni specifice, ea constituie o tendință modernă în hematologie, cu mari perspective în viitor. Din acest punct de vedere, aplicarea soluțiilor științifice românești a izbutit, să reducă substanțial importul unor astfel de produse, precum și cumpărarea de licențe străine, în multe cazuri acoperind complet necesitățile interne și întotdeauna cele de urgență. Printre produsele originale se numără gamaglobulina standard (polivalentă), preparată după un procedeu brevetat și foarte solicitată pentru valoarea ei imunologică, albumina umană, utilizată în stările de șoc pentru valoarea sa hemodinamică șl fără riscul de a transmite hepatita, sol- dextrină, înlocuitor al plasmei folosit la reanimări. Anual se prepară o mare cantitate de ser hemotest ABO (sistemul principal al compatibilității sîngelui, descris de Landsteiner), care, împreună cu cea produsă de alte stații, acoperă întreg necesarul pe țară. In producția de ser anti-Rhesus (cel de-al

doilea sistem de grupe sanguine), necesar practicii tranșfuzionale și controlului serologic al gravidelor, Centrul acoperă două treimi din consumul pe țară.— „Materia primă" a acestor ' produse fiind sîngele omenesc, estefiresc să fie larg susținută donarea acestuia.— Intr-adevăr, este singura sursă, sîngele neputînd fi sintetizat pe r altă cale decît de organismul omu- . lui. Tocmai de aceea metodele în < continuă perfecționare de recoltare < și prelucrare a sîngelui trebuie să < urmărească maxima lui valorifi- , care. 4Se știe că ori de cîte ori organis- Jmul omenesc pierde în timp scurt <o cantitate importantă de sînge, ca <urmare a unei nașteri complicate, <a unei răniri sau boli cronice (ul- <cer, varice esofagiene etc.), a unei țintervenții chirurgicale, inima pa- ,cientului nu poate să funcționeze <decît dacă în sistemul circulator se <restabilește prin injectare o canti- <tate de lichid corespunzătoare cu *aceea a sîngelui pierdut. în trau- 'matismele însoțite de hemoragii ,interne sau externe, în anemiile <grave. în intoxicații cu oxid de <carbon sau de altă natură. în ca- <zurile de boală hemolitică a noului ’născut, pentru functionarea apara- <tului denumit rinichi artificial etc. 4este strict indispensabilă utilizarea <sîngelui conservat, uneori de la <10—20 sau chiar 50 de donatori, <pentru salvarea unui singur bol- <nav. (De menționat că la 30 de mi- nute după donare masa sanguină 4se reconstituie integral, pe seama <apei din țesuturi, iar măduva osoa- <să a donatprului ,are.. posibilitatea <să refacă în cîteva zile cantități de 120—40 ori mai mari decît rata zii- <nică de globule distruse prin îm- 4bătrînire). <— Ce perspective deschid cerce- < țările moderne de hematologie ?— în prezent, pentru ca sîngele .p'să poată fi conservat o perioadă 4mai îndelungată, se amestecă cu 4substanțe anticoagulante și se păs- <trează în frigidere speciale, Ia <temperatura de +4°C. Firește, cel <mai bun sînge pentru bolnav este <cel propriu. în viitor, cînd sîngele *va putea fi conservat timp de ,10—30 de ani. fiecare va dona sînge ,„pentru sine însuși" care va fi de- 1pozitat și folosit la caz de nevoie. 1Noua clădire, în curs de con- 'strucție, la Fundeni, a Centrului de hematologie, cu capacitatea de 200 (de paturi, va fi dotată cu aparatură <modernă de investigații științifice (complexe, în valoare de cîteva zeci <de milioane lei. Ultracentrifugele ■de calibre mari, cu proprietăți spe- jciale de răcire, separare și păstrare (a sîngelui, întreaga aparatură de 1studiere și aplicare a criobiologiei, 1microscopul electronic etc, vor 4permite cercetătorilor noștri să-și <perfecționeze în continuare solu- <tiile originale de preparare a deri- <vatelor din sînge, să realizeze noi <progrese în cultura de țesuturi. De <pildă, este posibil să se cultive mă- <duva osoasă, dobîndindu-se astfel «o sursă permanentă de sînge. <Transplantarea de organe constl- 4tuie. de asemenea, o problemă bio- <logică în care hematologia are de «spus un cuvînt hotărîtor. în tot ca- «zul, baza materială de investigații Jde la Fundeni va permite Centru- <lui de hematologie să acopere in- <tegral necesitățile interne de sînge <și derivatele acestuia, să aducă un 4aport tot mai substantial la deser- 4virea medicală tregii populații

Radiațiile nuclearealîn-

acțiunea agrege experimen- protecție din

în descoperirea

I 
I

La Institutul de cercetări 
și proiectări pentru in
dustria electrotehnică din 
București sînt supuse ex
perimentării în „camera 
de ceață" sisteme izolan- 
te de înaltă tensiune ce 
urmează a fi folosite în 
condiții de atmosferă 

poluată

< Ilillj-.1 Mg1Idi v * exemplară a în- a tării noastre.
L. SACHELAR1E
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COMBATERE
UTILAJULUI PETROLIERIn sectorul de cercetare schelei de extracție Țicleni tenția specialiștilor este dreptată spre rezolvarea unor importante cerințe ale exploatării, printre care intensificarea extracției din zăcămintele vechi prin mărirea factorului final de recuperare a țițeiului, aplicarea unor mijloace variate de combatere a coroziunii utilajelor. O serie de cercetări — realizate în colaborare cu Institutul de cercetări pentru fo- raj-extracție din Cimpina — urmăreso astfel elaborarea teh-

nologiilor de aplicare a unor inhibitori cu eficacitate sporită în combaterea coroziunii utilajelor de fund. De asemenea, pentru combaterea coroziunii interioare ce se manifestă la conductele de transport a apelor reziduale, se experimentează protecția realizată cu a- jutorul unor pelicule de rășini și cauciuc. In ceea ce privește combaterea coroziunii exterioare, de la conductele îngropate, cauzată de sivă a solului, tează benzi de material plastic.
ULTRAVIDUL IN TRATAMENTUL TERMIC

REFRACTAREAL METALELORCentrul de cercetări al firmei franceze „Alcatel" a pus la punct două noi echipamente de ultravid pentru tratamentul termic al metalelor refractare. Instalația de pompaj permite să se efectueze tratamente termice
la temperaturi ridicate șl la presiuni foarte reduse, pe metale refractare, cum ar fi nio- biul. tungstenul, tantalul. Instalația are avantajul de a putea funcționa continuu timp de mai multe luni.

Neurolog
electronic**

Un nou model experimental de calculator electronic pentru investigații medicale a fost realizat în Polonia. După domeniul de utilizare căruia îi este destinat in mod expres, el a fost numit „neurolog electronic". Aparatul poate executa analiza electrică a sistemului nervos și muscular, permițînd medicilor și biologilor să observe cu mai multă precizie organismele vii. Tulburările cauzate de respirație șl de mișcările mușchilor sînt complet eliminate. Primele experiențe au dat rezultate satisfăcătoare.

O societate din Melbourne (Australia) a pus la punct un nou procedeu pentru descoperirea zăcămintelor subterane de minerale utile, fără a se face săpături. In acest scop, un aparat emite neutroni în direcțiazonei ce trebuie explorată, iar razele gama declanșate de straturile de minereu spre suprafață și captate oferă posibilitatea de a se stabili cu suficientă precizie nu numai existența ză- cămintului, dar șl concentrația, adîncimea la care se găsește etc.

0 NOUĂ UTILIZARE A
IN INDUSTRIA MASELORIn urma unor cercetări efectuate în S.U.A., specialiștii au elaborat un interesant procedeu de obținere a rășinilor po- licsterice expandate cu apă. Ca aspect, noile rășini se aseamănă cu ghipsul sau cimentul și pot fi utilizate datorită rezistențelor superioare pe care le prezintă ca înlocuitori ai lemnului, materialelor ceramice și cimentului, pentru o serie largă de obiecte decorative sau structură. Densitatea noilor de ră-

APEI
PLASTICEîn funcție de can-șini variază titatea de apă înglobată, iar rezistența la compresiune se apropie de cea a betonului, fiind de patru ori mai mare decît a lemnului. Noile rășini pot fi armate cu fibre de sticlă, obținindu-se obiecte cu rezistențe mecanice superioare. Este interesant de subliniat că în aceste rășini, avînd încorporată apă pînă Ia 60 la sută din masa lor, nu apar fisuri la temperaturi joase do pînă la — 30°C.

TEMPERATURA CEA MAI SCĂZUTĂLa Institutul de cercetări cleare de la Dubna, un i de savanți sovietici a reușit să obțină o temperatură de 0,008° Kelvin în regim staționar. Această temperatură, care este de circa 40 de ori mai mică decît aceea care s-a putut realiza cu ajutorul heliului. a fost obținută efectuindu-se un ames-

i nu- grun tec de izotopi „ușori" de heliu, cu heliu natural. Ea va permite studierea comportării și caracteristicilor materiei la temperaturi foarte scăzute. Prof. Malkov, director adjunct Institutului de fizică Academia de Științe consideră că acest putea deschide noi dezvoltarea fizicii solidelor.
M. al de pe lingă a U.R.S.S., succes va căi pentru
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PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL Cronica zilei
GHEORGHE APOSTOL

A DELEGAȚIEI FEDERAȚIEI
SINDICATELOR LIBERE GERMANE

La Invitația secretarului de stat 
al afacerilor culturale și informa
țiilor din Tunisia, Chadli Klibi, 
marți dimineața a plecat la Tunis 
o delegație condusă de Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă.

*

Recepție cu prilejul 
sărbătorii naționale 
a Danemarcei

• • viața internaționalăVENEZUELA:
Marți dimineața, tovarășul 

Gheorghe Apostol, președintele 
Consiliului Central al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor, a primit pe 
membrii delegației Federației Sin
dicatelor Libere Germane, condusă 
de Wolfgang Beyreuther, secretar 
al federației, care ne vizitează 
țara, la invitația Consiliului Cen
tral al U.G.S.R.

La întrevedere, care s-a desfă
șurat intr-o atmosferă caldă, prie
tenească, au luat parte Dumitru 
Gheorghiu, secretar al Consiliului 
Central, și Ion Tănăsoiu, membru 
supleant al Comitetului Executiv, 
șeful secției internaționale a Con
siliului Central al U.G.S.R.

*AGENDĂCu ocazia sărbătorii naționale a 
Danemarcei, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al acestei țări la 
București, Richard Wagner Han
sen, a oferit marți după-amiază o 
recepție în saloanele ambasadei.

Au participat Bujor Almășan, 
Adrian Dimitriu, Nicolae Giosan 
— miniștri, George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe, reprezentanți ai 
conducerii unor ministere și in
stituții centrale, oameni de artă 
și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

ir
Cu același prilej, însărcinatul 

cu afaceri ad-interim al Danemar
cei a rostit o cuvîntare la postu
rile noastre de radio și televiziune.

(Agerpres)

CONTEXT POLITIC
LA INSTALAREALa Institutul de geofizică apli

cată din Capitală au început marți 
lucrările ședinței Comisiei de geo
fizică a Asociației geologice car- 
pato-balcanice. Participă specia
liști din Cehoslovacia, Iugoslavia, 
România, Uniunea Sovietică și 
Ungaria. Ședința este urmată de 
un simpozion, la care specialiștii 
din cele cinci țări participante vor 
prezenta comunicări științifice din 
domeniile studiului seismic al 
scoarței terestre, paliomagnetismu- 
lui geotermiei și studii de sinteză a 
datelor geofizice.

gang Beyreuther, secretar al fe
derației, care ne-a vizitat țara la 
invitația Consiliului Central al 
U.G.S.R., a părăsit marți după-a
miază Capitala, îndreptîndu-se 
spre patrie.

în timpul șederii în țara noastră, 
membrii delegației au vizitat Com
binatul petrochimic de la Brazi, 
uzinele de utilaj petrolier „1 
Mai“-Ploiești, uzinele „Electroni- 
ca“-București, întreprinderea „Tri- 
codava" și hidrocentrala de pe 
Argeș. în același timp, au avut 
convorbiri la comitetele sindica
telor din unitățile industriale vi
zitate, precum șl Ia consiliile sin
dicale ale județului Prahova și 
municipiului București.

La Consiliul Central al U.G.S.R 
membrii delegației au avut ui
schimb de păreri asupra activi
tății șl preocupărilor sindicatelor 
din cele două țări, precum și a- 
supra dezvoltării în continuare a 
relațiilor bilaterale dintre sindi
catele din Republica Socialistă 
România și R. D. Germană.

NOULUI PREȘEDINTE
CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LAVASILEOROS

EXPOZIȚIA 
„CĂMINUL IDEAL 

DE LA LONDRA
în Venezuela a avut loc instalarea 

președintelui Rafael Caldera, lider 
al Partidului social-crestin. învingă
tor în alegerile de la sfîrșitul anu
lui trecut. Momentul politic impune 
atenției o serie de factori care ca
racterizează viata politici a tării. 
Dată fiind insuficienta reprezentare 
parlamentară a social-creștinilor (în 
alegerile legislative, desfășurate con
comitent cu cele prezidențiale, so- 
cial-crestinii nu au reușit să obțină majoritatea, primul loc fiind o- 
cupat de partidul „Acțiunea demo
crată"), se apreciază că noul pre
ședinte ar putea recurge la formula 
unei coaliții guvernamentale.

Caldera și-a desfășurat campania 
electorală promițînd schimbări în 
ce privește modul și ritmul de a- 
plicare a reformei agrare, accele
rarea industrializării, reforma admi
nistrativă. reformulări în ce pri
vește politica petrolieră și cea internațională. Pe olan intern, progra
mul noului președinte oferă posibilități de muncă ..pentru toți" si înlesniri în ce privește construcția de 
locuințe. îndeosebi în marile centre 
urbane. Referitor la politica petrolieră.

guvernare venezueleză. se afirmă că va fi menținut actualul procentaj 
de repartizare a beneficiilor, adică 
65 la sută din beneficii pentru sta
tul venezuelean si restul pentru 
companiile străine. Nu vor fi acor
date noi concesiuni societăților străi
ne care exploatează petrolul tării.

Un alt punct repetat insistent este 
promovarea de relații comerciale cu toate țările lumii, indiferent de sis
temul lor social-politic.

Este adevărat că unele promi
siuni de schimbări au figurat și în 
programul fostei administrații, dar 
numai parțial ele au avut parte de 
aplicare. Declarînd „război imobi
lismului". Caldera a reușit să ob
țină adeziunea alegătorilor.

In acest context, se pune între
barea : Ce grupări politice vor fi 
atrase în viitoarea coaliție 7 ~ 
lianță cu dreapta e socotită 
fără de discuție, fiindcă s-ar 
sprijinul popular. Pe de altă . 
versiunile despre o „deschidere spre 
stingă" nu au căpătat pînă acum 
vreo confirmare în declarațiile ofi
ciale. De aceea se consideră ca cea 
mai probabilă o coaliție cu „Acțiu
nea democrată".

(De la corespondentul nostru L. Rodescu). — La Londra se 
deschide miercuri expoziția „Că
minul ideal", organizată de zia
rul „Daily Mail". Anul acesta, 
pe lingă sute de firme britanice 
participă aproape 30 de țări — 
cel mai mare număr înregistrat 
în decursul a 61 de ani de la 
inițierea acestei expoziții.

Prezentă în fiecare an, înce- 
pind din 1963, România parti
cipă la „Căminul ideal" cu un stand complex, cuprinzînd ex
ponate ale întreprinderilor noa
stre de comerț exterior. Sînt 
prezentate diferite modele de 
mobilă, covoare, picturi și lu
crări de grafică, variate arti
cole de artizanat, ceramică 
neagră sl colorată, sticlărie și 
faianță decorativă, o gamă largă 
de produse alimentare etc.

Marți a avut loc la standul 
României o conferință de presă 
la care au participat reprezen
tanți ai ziarelor și publicațiilor 
de specialitate, cu care prilej 
directorul standului, Radu Tă- nase, a vorbit despre dezvolta
rea continuă a comerțului ex
terior al țării noastre, cit și des
pre posibilitățile de extindere a 
relațiilor comerciale româno- 
britanice.

GUVERNAMENTALE
JAPONEZE

★

(Agerpres)

*
Delegația Federației Sindicatelor 

Libere Germane, condusă de Wolf-

vremea

(Agerpres)

ACTUALITATEA
FOTBALISTICĂ

tea mai completă'

alevaloare
mereu, apărătorii să utilj-

„Optimile" Cupei României

care echipa

★
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a delegației Federației Sindi
catelor Libere Germane, ambasa
dorul R. D. Germane la București, 
Ewald Moldt, a oferit marți la a- 
miază un cocteil.

(Agerpres)

In atenția celor care doresc să participe
la tragerea la sorți pentru al doilea trimestru

al anului 1969 a libretelor de economii
pentru construirea de locuințe

PLECAREA DELEGAȚIEI 
ECONOMICE

Știri culturale
<v 4r

Marți după-amiază a părăsit Ca
pitala delegația economică guver
namentală japoneză, condusă de 
dl. Kogoro Uemura, președintele 
Federației organizațiilor economice 
din Japonia (Keindanren).

★
Președintele Camerei de comerț, 

Victor Ionescu, a oferit în cinstea 
delegației japoneze un dejun, în 
saloanele hotelului Athânee Pa
lace.

Marți după-amiază a avut loc la Cluj un simpozion științific consacrat celor mai noi cercetări în domeniul explorării Cosmosului, ji îndeosebi a satelitului natural al Pă- mîntului. Au vorbit, cu acest prilej, prof. dr. docent Gheorghe Chișu, directorul Observatorului astronomic al Universității „Babeș-Bolyai", prof, univ. Edmund Felszeghy și prof. Alexandru Bartha. Expunerile au fost completate cu diapozitive și filme color. La simpozion au participat cadre didactice și studenți, numeroși muncitori și funcționari.
O bogată expoziție de artă populară dobrogeană a fost deschisă în comuna Negru Vodă din județul Constanța. Ea cuprinde peste o sută de lucrări de tapițerie, ceramică și costume populare dobrogene.(Agerpres)

Ieri în țară : vremea a fost în general frumoasă, cu cerul variabil, mal mult senin. Vîntul 
a suflat slab pînă la potrNdt, cu intensificări locale în Banat din sectorul sud-estic. Temperaturile aerului la ora 14 oscilau între minus 6 grade la Joseni si plus 12 grade la Oravita. Banloc si Vărădia. Local, în Cîmpia Dunării, s-a produs ceafă. în București : vremea a fost frumoasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul a suflat slab. Temperatura maximă a fost de plus 6 grade.

Timpul probabil pentru silele 
de 13, 14 și 15 martie. în țară : vremea va fi schimbătoare, cOn-' tinuînd să se încălzească ușor. Cerul va fi temporar noros. Vor cădea precipitații slabe( mai ales sub formă, de ploaie, mal frecvente în jumătatea de nord- vest a țării. Vînt potrivit, pre- dominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor îi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade, iar maximele între plus 2,și plus 12 grade, local mai ridicate în sud-vestui tării. Ceață, dimineața și seara. în București: vreme schimbătoare, cu cerul temporar noros. Vor cădea precipitații slabe. Vîntul ' va sufla slab pînă la potrivit din sectorul vestic. Temperatura în creștere ușoară. Ceață, slabă.

Casa de Economii șl Con- •emnațiuni face cunoscut că libretele de economii pentru construirea de locuințe care dau dreptul titularilor să participe la tragerea la sorti pentru al doilea trimestru al anului 1969 se emit pînă la data de 31 martie a. c. inclusiv.După cum este cunoscut, depunătorii pe libretele de e- conomii pentru construirea de locuințe beneficiază de importante cîștiguri în bani, care se acordă de Casa de Economii și Consemnațiuni trimestrial, prin tragere la sorți.Totodată, titularii libretelor de economii pentru construirea de locuințe ieșite cîștigă- toare la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască lo-

culnțe proprietate personaid cu sprijinul statului, iar turna reprezentînd cîștigul nu acoperă prețul de deviz al locuinței contractate, beneficiază de credite în condițiile legii nr. 9/1968, in cadrul unui plafon de locuințe șl de credite aprobat anual în acest «cop.Este important de reținut că la tragerile la sorți trimestriale participă libretele acelor titulari care au păstrat la C.E.C. în tot cursul trimestrului pentru care se efectuează tragerea la sorți respectivă depunerile in sume fixe de 5 000 de Iei (libretele emise sau lichidate în cursul trimestrului pentru care se face tragerea nu participă la a- ceastă tragere la sorți).

punct esențial pentru oricare

Manevre

PRIMAVARA
Tarife reduse la casele
de odihnă și tratamentAer tonifiant, liniște, confort găsiți primăvara in stațiunile balneoclimaterice.Dacă doriți să vă petrecețl concediul într-una din pito- reștile noastre stațiuni, adre- sați-vă agențiilor sau filialelor O.N.T. Ele vă pun la dispoziție locuri pentru odihnă și tratament — pînă. la sfîrșitul lunii mal cu tarif redus — la Borsec, Bușteni, Predeal, So- vata, Tușnad, Bazna, Căciu- Iata, Călimănești, Eforie Nord,

Ocna Sibiu, Olănești, georz, Slănlc Moldova, Buziaș.Pentru stațiunile Govora, Vatra Dornei și 1 Mai găsiți bilete numai pentru lunile martie și aprilie.Există avantajul că se acordă reduceri de 50 la sută la transportul pe căile ferate și cu mijloacele de transport auto. Copiilor pînă la 7 ani li se asigură cazare gratuită și reducere de 50 la sută la plata mesei.

SPORT
„Echipa României a fost

O a- 
în a- 

pierde 
parte.

le guvernanților
saigoneziîntoarcerea în capitala S.U.A. vizita de patru zile făcută îndupă _____  _ _ .Vietnamul de sud, ministrul apărării al S.U.A., Melvin Laird, nu a făcut nici o declarație, ceea ce contrastează cu practica obișnuită a oficialităților americane. In general, de altfel, în tot timpul vizitei nu s-au dat amănunte, din surse oficiale, asupra convorbirilor pe care Laird le-a avut la Saigon cu reprezentanții a- mericani și cu liderii regimului sai- gonez. Se crede însă că generalul Abrams, comandantul trupelor americane din Vietnamul de sud, și ambasadorul Bunker au făcut o expunere, a situației militare 'și- politice în lumină' noilor acțiuni de luptă ale forțelor patriotice sud-vletna- meze, care au șubrezit și mai mult pozițiile precare ale administrației saigoneze. Agențiile de presă sînt de părere că șefii acestei administrații au încercat să profite de vizita lui Laird în scopul de a obține din partea Statelor Unite un sprijin sporit pentru pozițiile lor. Pe de altă parte, agenția France Presse a transmis din Saigon că guvernul „președintelui" Nguyen Van Thieu ar examina in momentul de față posibilitatea retragerii saigonezilor de la lucrările conferinței de la Paris, supoziție

de faptul că „coordonatorul" la această con-
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Comerțul Poloniei cu țările 
capitaliste a atins în 1968 suma de 3 926 milioane zloți valută 
la export șl 4 087 milioane zloți 
valută la import — se relevă 
intr-un comentariu al agenției 
P.A.P. referitor la dezvoltarea 
comerțului exterior al R. P. Po
lone. Polonia a aderat la 
G.A.T.T. și a participat la tra
tativele din cadrul „Rundei 
Kennedy". Principalii parteneri 
comerciali ai R. P. Polone din 
țările capitaliste sînt Marea 
Britanie, Austria si Suedia.

UN SEMINAR

Astăzi au loc meciurile „optimilor" de finală din cadrul „Cupei României" la fotbal. In Capitală este programat meciul dintre formațiile Chimia Suceava și A.S.A. Tg. Mureș. Jocul începe la ora 15 pe stadionul „Timpuri Noi" din Calea Du- dești.Iată orașele întîlnirilor din țară : CRAIOVA : Minerul Anina — Steaua ; SIBIU : Steagul Roșu Brașov — Universitatea Cluj ; PLOIEȘTI : Politchfiica Galați — Progresul București ; BRAȘOV : Metalul București — U. T. Arad ; CLUJ: Farul Constanta — Crișul Oradea ; RM. VILCEA : Jiul Petroșeni — Rapid București ; TIRGOVIȘTE : F. C. Argeș Pitești — Dinamo București.
Farul—Crișul 0—3? 

(în loc de 1—2)partida Farul-Crișul, desfășu- duminică la Constanța, în ca- campionatului diviziei A la una dintreîn rată drul fotbal, a fost încălcată prevederile fundamentale ale competiției. Cea care privește numărul i de jucători ce pot lua parte la un joc. După cum se știe, este admisă schimbarea, în tot timpul partidei, a doi jucători. Antrenorii Farului au procedat de-a lungul acestei partide la schimoarea a trei jucători.Pe teren, Crișul a cîștigat partida cu 2—1, realizînd surpriza etapei. Dar... după această ispravă a antrenorilor constănțeni (și, de ce n-am spune-o, și a arbitrului Gavrilă Pop, care a făcut deplasarea de la Brașov pînă Ia Constanța tocmai pentru a asigura o desfășurare regulamentară a partidei), care va fi rezultatul oficial al meciului... ? 2—1 pentru Crișul ? Sau 3—0 ? Comisia de competiții a forului de specialitate trebuie să-și spună cuvîntul.

PARIS (prin telefon de la trimi
sul nostru). — Specialiștii apreciază 
în termeni dintre cei mai elbqiosi 
frumosul succes pe ____ _-L“„
României l-a obținut într-una din 
competițiile de certă 
handbalului mondial: Tournoi de 
France. Edificator și totodată pe 
deplin îndreptățit. apare titlul 
„România, suverani în •Turneul 
Franței»", sub care „L’Equipe". ziar 
de largă circulație în lumea spor
tului mondial, comentează succesul 
românesc. Intr-o companie selectă, 
avînd de făcut față unor adversari 
dintre cei mai puternici — este 
vorba de campionii mondiali înșiși 
(cehoslovacii) si de handbaliștii 
vest-germani. cărora pînă la acest 
turneu nu le-a rezistat nimeni de 
peste un an — sportivii români au 
marele merit de a fi încheiat neînvinși marea competiție, ne care or
ganizatorii nu s-au sfiit să o su
pranumească 
mondial.

Finala de la Orleans a fost pen
tru echipa noastră un prilej de d-și evidenția încă o dată forțele, chiar în fața reprezentativei cehoslovace. Și examenul l-a trecut cu cel mai bun calificativ. Pentru că a-i întrece cu opt puncte diferență t>« 
handbaliștii cehoslovaci, pe teren 
neutru. în cadrul unui turneu in
ternațional, este o performantă re
marcabilă. Apreciind victoria, ma
niera în care românii și-au adju- 
decat-o. este de subliniat din nou 
caracterul ei net. Sub semnătura lui Jacques Marchand. „L’Equipe" 
subliniază: „Românii au încheiat 
turneul la Orleans prîntr-un veri
tabil week-end".

în această finală. în care nivelul 
tehnic poate n-a preocupat preg
nant partenerii de joc. „echipa 
României a fost cea mai completă, 
totdeauna mai proaspătă, eu forțele 
intacte. Ea s-a impus clar p« linia

un minicampionat

de 8 metri. pătrunzînd 
muncit, dar clar, printre 
cehoslovaci, puțind astfel 
zeze cu măiestrie forța si precizia 
suturilor la poartă". Apărarea româ
nilor a fost rar depășită. întrucît 
organizarea, ca si agresivitatea pro- 
priu-zisă a fost ireproșabilă, trioul 
de șoc advers Duda—Herman—Ha-
vlicek fiind astfel dezarmat. Remar- 
cînd spiritul colectiv, excelenta con
diție fizică, tactica adecvată folo
sită de români mai ales împotriva 
celor mai bune echipe ale turneu
lui, împotriva echipelor R.F.G. și 
Cehoslovaciei, ziarele sînt de pă
rere că unul dintre jucătorii cei mai buni ai turneului a fost Gruia. 
De altfel, sublinierea presei coincide 
și cu părerile unor specialiști cu care am stat zilele acestea de 
vorbă. ..Acest român înalt, oarecum 
indiferent---- scrie „l'Equipe" —
care își studiază fiecare gest. îna
inte și după marcarea golurilor, și-a 
atras definitiv simpatia publicului 
francez. Oricînd poate reveni în 
Franța : popularitatea îi este asigu
rată. Marcat strict, corp la corp, în finala de la Orleans. Gruia nu 
și-a pierdut calmul și zîmbetul; și-a 
lăsat coechipierii să joace, s-a de
mur cat atrăgînd asupra lui atenția 
adversarilor, apoi imediat derutîn- 
du-și urmăritorii, a intervenit pen
tru a participa la acțiuni decisive, 
cum a vrut și cînd a vrut, ca un 
veritabil matador. Gruia a dat un 
aspect vesel 
reia i-a fost 
brațele".

Interesant .... alături de meciul inaugural al tur
neului. acela dintre echipa Ceho
slovaciei și R.F.G., epilogul compe
tiției. meciul dintre România și (Ce
hoslovacia. a constituit cea mai in
teresantă dispută în turneul înche
iat duminică seara la Orleans.

I. DUMITRIU

SAIGON 11 (Agerpres).
cursul nopții de luni spre marți, 
peste 30 de poziții fortificate ale 
trupelor americano-saigoneze au 
fost supuse unor noi atacuri de 
forțele patriotice din Vietnamul de 
sud. Orașul Hue, fosta capitală im
perială, a fost bombardat cu ra
chete de detașamente ale Frontului 
Național de Eliberare, pentru pri
ma dată în decursul ultimelor două 
săptămîni. Patrioții au atacat, de 
asemenea, instalațiile militare de
ținute de forțele americano-saigo
neze în apropierea localităților Tay 
Ninh și Plelku.

Lupte violente între unitățile 
Frontului Național de Eliberare și 
trupele inamice au avut loc la 87 
kilometri nord-vest și la 43 kilo
metri nord-est de capitala sud-viet- 
nameză.

ar putea fi întărită Nguyen Cao Ky, delegației, saigoneze ferință, considerat ca partizan al unei asemenea acțiuni, a plecat de la Paris la Saigon, unde a sosit imediat după Laird. Cu alte cuvinte, guvernul saigonez ar încerca să atingă mai multe obiective: antrenarea Statelor Unite într-o nouă escaladare a agresiunii, torpilarea conferinței de la Paris șl întărirea propriilor poziții. Adoptarea unui asemenea curs ar însemna, după cum scrie cotidianul „Paris Jour", repetarea greșelilor vechii administrații americane. înacest context se așteaptă cu interes l eventuale amănunte asupra reco- ’mandărilor cu privire la măsurile imediate pe care S.U.A. ar trebui să le ia în legătură cu situația din Vietnam, recomandări pe care Laird le va face în raportul către președintele Nixon. Un indiciu l-ar putea constitui cele spuse de ministrul a- merican la baza de la Da Nang, cu prilejul unei conferințe de presă, în sensul că „nu există în prezent nici un motiv ca S.U.A. să procedeze la întărirea efectivului militar din Vietnamul de sud sau să trimită noi contingente în această țară", deși nu a exclus un „sprijin logistic (adică în materiale) suplimentar". O atare declarație poate fi interpretată în sensul că îndemnurile belicoase ale saigonezilor nu au obținut succesul scontat. Pe de altă parte, introducerea de material de război suplimentar nu poate contribui la soluționarea problemelor. De altfel, mulți comentatori au reamintit părerea, exprimată chiar de Laird pe cînd făcea parte din comisia pentru problemele apărării a Camerei Reprezentanților, că Statele Unite nu pot obține o victorie militară în Vietnamul de sud. Este o recunoaștere din care ar trebui în mod logic să decurgă concluzia încetării tuturor operațiunilor militare contra poporului vietnamez, a retragerii trupelor agresoare și a materialului de război american. O concluzie pe care șeful delegației R.D. Vietnam la conferința de la Paris, Xuan Thuy, o formula in mod lapidar arătînd că atît timp cit S.U.A. nu vor păși pe această cale „problema păcii în Vietnam nu va putea fi rezolvată".

AL ASOCIAȚIEI 
PRODUCĂTORILOR

COMERȚULUI EST-VEST

examinarea poslbl- 
extindere a comer-

AMERICANI CONSACRAT

La Washington s-a deschis un 
seminar al Asociației producă
torilor americani consacrat e- 
xaminării problemei „Comerțul 
între Est și Vest". In cadrul 
discuțiilor, senatorul Walter 
Mondale a declarat că restric
țiile asupra exporturilor spre 
țările din Est „țin pe loc dez
voltarea economică a S.U.A., 
nu a țărilor din Europa răsă
riteană". „Ministerul Comerțu
lui — a spus senatorul — tre
buie să promoveze comerțul cu 
țările din Europa răsăriteană, 
iar barierele în calea finanță
rii tranzacțiilor cu aceste țări 
de către Banca de import și 
export trebuie să fie abolite". 
Vorbitorul s-a pronunțat în 
favoarea acordării clauzei na
țiunii celei mai favorizate tu
turor statelor din Europa răsă
riteană. Reprezentanți ai gu
vernului S.U.A. au anuntat că 
apropiata revizuire a Actului 
de control al exporturilor (lege 
care expiră la 30 iunie a. c.), 
va permite 
lităților de
țului între S.U.A. și țările so
cialiste.

Conferința miniștrilor
africani ai muncii

Victoriei românești, că- tn același timp cavul simi se pare si faptul că.

La patinoarul din parcul sportiv „23 August" a început ieri cea de-a 3-a ediție a „Cupei orașului București". la patinaj artistic. La întreceri participă tineri patinatori din 
9 țări. După executarea primelor trei figuri obligatorii, la băieți conduce polonezul Jacek Tascher. urmat de Octavian Goga (România), Christian Greiner (R.D.G.), Peter Augustovici (Cehoslovacia). în concursul feminin, pe primul loc se află Pia Maria Linden (Finlanda), urmată de Elisabeta Lucinska (Polonia). Liliana Rehakova (Cehoslovacia). Doina Mitricică (Româiiia) ocupă locul 5.In fotografie, reprezentantul nostru O. Goga, în timpul executării programului de exerciții impuse.Foto : M. Cioc

Arestarea
secretarului general

al P. C. din Republica
Dominicană

CORESPONDENȚA DIN ALGER DE LA C. BENGA

ȘAH
O Turneul maeștrilor a fost cîștigat de Victor Ciocîltea, urmat în clasament de Th. Ghițescu. Ungureanu și Drimer.
o Turneul internațional de șah de la Manila (Filipine) a luat sfîrșit cu victoria marelui maestru român Florin Gheorghiu.

SANTO DOMINGO, 11 (Agerpres). — Ziarul „El Popular" anunță că secretarul general al Partidului Comunist Dominican, Narciso Pua Conde, a fost arestat de poliția dominicană în timpul unei demonstrații. Intr-un comunicat al P.C. din Republica Dominicană, publicat în „El Popular", se arată că represiunile care au loc nu vor putea să stăvilească lupta populației dominicane pentru eliberarea de sub dominația americană. Documentul cheamă toate organizațiile progresiste să inițieze o campanie pentru eliberarea lui Conde.

Palatul națiunilor de la Club des Pins de lingă Alger găzduiește in aceste zile cea de-a 8-a se- Biune a Conferinței miniștrilor africani ai muncii. Așteptată cu viu interes, actuala sesiune întrunește e- lemente suficiente pentru a putea fi considerată o etapă importantă pe calea rezolvării multiplelor probleme sociale aflate in fața Africii, in special în domeniul condițiilor de muncă, pregătirii cadrelor etc. Reprezentanți a 32 de state a- fricane vor examina timp de șase zile mai puțin de 30 puncte înscrise ordinea de zL
nu de 
pe

Trei dintre problemele ce urmează a fi discutate rețin în mod deosebit atenția participanților. Este vorba de proiectul de instituționa- lizare a conferinței, prevăzîndu-se crearea unui birou permanent, sub egida Organizației Unității Africane, unificarea mișcării sindicale panafrlcane și reforma Organizației Internationale a Muncii, pentru ca acest organism să corespundă transformărilor și structurilor lumii contemporane, în general, și Africii, in special.In discursul inau-

gural rostit luni, iul statului algerian, Houari Boumedienne, expunînd problemele care necesită a- tenția miniștrilor, a subliniat că pentru punerea pe picioare a unei organizații sindicale panafri- cane este necesară „eliminarea multiplelor obișnuințe nefaste înrădăcinate de colonialism*, zîndu-se din urmă acțiunii Houari a cerut adoptemună in legătură cu o serie de probleme tehnice cu care este confruntat in prezent continentul african.

reali- în cele „unitatea sindicale*. Boumedienne miniștrilor să o pozijie co-



GREVA DE MARE AMPLOARE ORIENTUL 0 ACȚIUNE

IN FRANJA

Parii. Trenuri imobilizate din cauza grevei în gara Montparnasse

APROPIAT
© DUEL DE ARTILERIE EGIPTEANO-ISRAELIAN
® ECOURI DUPĂ AGRAVAREA INCIDENTELOR IN ZONA 

CANALULUI DE SUEZ
O GOLDA MEIR VA FORMA NOUL GUVERN ISRAELIANCAIRO. — Forțele armate israe- liene au declanșat marți la ora 13,45 GMT un tir de artilerie și mortiere asupra pozițiilor egiptene staționate la Port Tewfik și El Shatt. anunță un comunicat transmis de postul de radio Cairo. Comunicatul precizează că forțele a_- mate egiptene au ripostat imediat. Duelul de artilerie s-a extins, cu- prinzînd o porțiune de aproximativ 112 kilometri.

Primul ministru britanic a exprimat sprijinul deplin pentru misiunea ambasadorului Jarring în vederea aplicării rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967.
WASHINGTON. — Statele Unite deplîng recentele violări ale încetării focului în Orientul Apropiat, cu atît mal mult cu cît ele au dus la pierderea unor vieți omenești, a declarat luni purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat. Robert McCloskey. în cadrul unei conferințe de presă.

CORESPONDENȚA DIN PARIS DE LA AL. GHEORGHIU

TEL AVIV. — Bateriile artileriei e- giptene au atacat marți după-amiază pozițiile israeliene, se arată într-un comunicat militar dat publicității la Tel Aviv. Comunicatulmenționează că forțele israeliene au ripostat la tirul artileriei egiptene. Potrivit comunicatului., duelul de artilerie declanșat de forțele egiptene s-a desfășurat pe o porțiune de aproximativ 100 kilometri.

CONTRARA
DESTINDERII
Șl PĂCII ÎN ASIA
© DECLARAȚIA M.A.E. AL 
R.P.D. COREENE ÎN LEGĂ
TURĂ CU MANEVRELE MILI
TARE AMERICANO—SUD- 
COREENE

11 (Agerpres). — In 
conferințe de presă, 
de cuvînt al M.A.E.

Congresul Uniunii
Comuniștilor

«Sg! SlgSSilgiffKl
ȘEDINȚA INAUGURALĂ

CONSACRATĂ ANIVERSĂRII
PARTIDULUI

Greva națională de 24 de 
ore. declarată la miezul nopții de 
luni spre marți, de către aproxi
mativ 10 milioane de oameni ai 
muncii afiliați la centralele sindi
cale C.G.T.. ■ C.F.D.T., Force
Ouvritire și Federația Educației Na
ționale, a paralizat majoritatea sec
toarelor economice ale Franței. 
Deși alte organizații sindicale, cum 
ar fi Confederația Generală a Cadre
lor, C.F.T.C. și Confederația Sindica
telor Autonome, nu s-au pronunțat 
în favoarea grevei, unele sindicate 
afiliate lor s-au alăturat totuși miș
cării.

Ieri a fost o sj fără trenuri, fără 
transporturi în comun, fără curier 
poștal. Ministerul Transporturilor a 
pus la dispoziția parizienilor un nu
măr de camioane militare pe princi
palele linii de autobuze. Comunica
țiile telefonice au fost perturbate în 
întreaga Franță. Curentul electric și 
gazele au fost reduse sau întrerupte. 
Mișcarea grevistă a cuprins de ase
menea băncile, spitalele, administra
ția publică, traficul aerian intern, 
școlile.

în sectorul particular, deși mai pu
țin afectat ca cel public și națio
nalizat, multe 
putut lucra, fie 
fie din cauza 
Ziarele nu au 
motive.

în întreaga tară au 
meroase mitinguri- 
după-amiezii. la Paris 
nizată o manifestație la care au 
participat peste 200 000 de oameni 
ai muncii din toate sectoarele de 
activitate, 
dezvoltării 
din mai anul trecut.

După cum se știe, greva a fost 
declarată în urma eșecului confe
rinței de săptămîna trecută dintre 
sindicate, patronat și guvern. Sin
dicatele au cerut tratative pentru 
satisfacerea revendicărilor oamenilor 
muncii din sectoarele public, națio
nalizat și particular : în principal a- 
cordarea unui spor de salariu de 
6 la sută care să compenseze scă
derea corespunzătoare a puterii de 
cumpărare a francului, ca urmare a 
creșterii prețurilor în ultimele 9 
luni; această creștere simțitoare de

prețuri a anulat în mare parte — 
au declarat sindicatele — sporul ob
ținut ca urmare a grevelor masive 
din mai anul trecut. Patronatul și 
guvernul au respins insă propunerea 
în vederea unor tratative globale 
pentru majorarea salariilor, afirmînd 
că aceasta ar periclita echilibrul e- 
eonomic .actual al Franței și ar slăbi, 
în consecință, francul.

Greva națională de marți, prima 
acțiune de o asemenea amploare de 
la evenimentele din mai anul trecut, 
a coincis cu alocuțiunea președintelui 
de Gaulle către națiune, în proble
ma referendumului din 27 aprilie.

LONDRA. — Intr-o cuvîntare rostită luni seara, primul ministru britanic. H. Wilson. a declarat : „Este sarcina comunității mondiale, din care face parte și Anglia, să sublinieze necesitatea unei reglementări urgente în Orientul Apropiat și să facă tot ce-i stă în putintă pentru a pune capăt violentei care, dacă ar continua nestingherită, ar putea să ducă la o nouă izbucnire a războiului". El a subliniat că ciocnirile dintre R.A.U. si Israel din ultimele zile de-a lungul Canalului de Suez evocă tragedia situației din Orientul Apropiat.
Anglia continuă să bată 

la „porțile" Pieței comune
întreprinderi nu au 
din lipsă de curent, 
grevei propriu-zise. 

apărut din aceleași

avut loc nu-
■ In cursul 
a fost orga-

în sprijinul apărării și 
cuceririlor muncitorești

LONDRA 11 (Agerpres). — Ministrul de externe britanic. Michael Stewart, a avut marți întrevederi separate cu colegii săi vest-german și olandez, Willy Brandt și Joseph Luns, cu care a examinat perspectivele candidaturii Marii Britanii la Piața comună. Potrivit cercurilor diplomatice, ei au ajuns la concluzia că nu există șanse ca în cunoscuta poziție a Franței în această problemă să intervină o modificare în viitorul apropiat. Michael Stewart. relatează cercurile menționate. . a discutat cu interlocutorii săi posibilitățile unor consultări politice mai strînse între. Marea Britanie și cei Piața Italia, burg......................Franței de a participa reuniuni ministeriale Europei Occidentale — nește Marea Britaniemembre ale Piețeiconsultările preconizate, servatorii. sînt de natură să adîn-

ceașcă divergentele existente între Franța și celelalte cinci țări din Piața comună.Ministrul de externe britanic a discutat, de asemenea, cu Willy Brandt si Joseph Luns posibilitățile de realizare a proiectului anglo- vest-germano-olandez privind construcția în comun a centrifugelor cu gaz pentru obținerea uraniului îmbogățit — element necesar producerii energiei nucleare industriale. dar care ar putea fi utilizat si în producția armei nucleare.
cinci parteneri ai Franței din comună — R. F. a Germaniei, Belgia. Olanda și Luxem- Tinînd seama de refuzul la recentele ale Uniunii care Intruși țările comune — spun ob-

R. F. A GERMANIEI
noului președinte G. HeinemannPresa și cercurile diplomatice vest—germane comentează cu interes declarațiile făcute de noul președinte al R. F. a Germaniei, liderul socialdemocrat Gustav Heinemann, la numai trei zile de la alegerea sa. Acesta a abordat într-o manieră considerată ca nouă, inedită, probleme politice dintre cele măi importante pentru viitorul statului vest-german.Mai întîi. într-un interviu acordat ziarului „Stuttgarter Zeitung", vorbind despre armata vest- germană (Bundeswehr), Heinemann a arătat că, în principiu, aceasta ar putea fi „repusă în discuție, în cazul cind s-ar contura o soluție politică mal a- vantajoasă". El a precizat în continuare în ce ar consta o asemenea soluție : renunțarea la politica de bloc, ieșirea din pactul militar nord-ațlantic. „Calitatea de membru al N.A.T.O., a spus el, nu trebuie să fie obiectivul final al politicii (vest) germane", în- trucît această situație împiedică reunificarea poporului german. „în principiu, - a precizat președintele nou ales, trebuie să fim gata să părăsim acest bloc".Asemenea aprecieri au determinat reacția cercurilor politice

strîns ancorate de concepțiile imobiliste ale fostului cancelar Adenauer.trul de finanțe Frantz Joseph Strauss a criticat declarațiile lui Heinemann cerîndu-i „să se abțină pe viitor de la orice încercare de a influența evenimentele politice". O poziție similară a adoptat șl ministrul- prezident al statului Baden—Wuertemberg, Filbinger, care a afirmat că există „o prăpastie" între concepțiile Uniunii Creștin Democrate șl ideile exprimate de noul sef al statului.Toate acestea au determinat o nouă luare de poziție a lui Heinemann care, într-un alt interviu, acordat de data aceasta cotidianului hamburghez „Die Welt", a ținut să precizeze că „nu a pronunțat aceste cuvinte în mod întâmplător". „Mi-a fost clar de la început, a menționat el în acest interviu, că înarmarea nu poate constitui o cale pentru restabilirea comunității poporului nostru și că, dimpotrivă, printr-o astfel de înarmare, scindarea Germaniei și chiar a Europei se va adînci, iar sarcina unei înțelegeri cu vecinii noștri din apus și din răsărit, sarcină ce ne revenea imediat după sfîrșitul

Astfel, minis- războiului, va fi stingherită sau cel puțin foarte îngreunată".Controversa este încă departe de a fi închisă. Ziarul „Frankfurter Allgemeine Zeitung” scrie că declarația lui Heinemann a aruncat coaliția guvernamentală într-o a- prigă dispută politică cu numai șase luni înainte de alegerile parlamentare. In general, se consideră că această controversă riscă să creeze o nouă situație de încordare între creștin-democrați și social-democrați.Presa vest-germană subliniază de altfel că poziția Iui Heinemann, care își va prelua funcția de președinte la 1 iunie, nu constituie o surpriză, cunoscută fiind demisia sa în 1950 din postul de ministru în guvernul lui Adenauer ca protest fată de politica de reînarmare a Germaniei occidentale. Declarațiile acestei înalte oficialități vest- germane. sînt considerate ca semnificative pentru starea de spirit a acelor cercuri din R.F.G. care, situîn- du-se pe o poziție realistă, sînt conștiente de efectele negative ale politicii înarmărilor și participării la blocurile militare.
P. STĂNCESCU

Viena. 11

ROMA — Ministrul afacerilor externe al Italiei, Pietro Nennig a dat instrucțiuni ambasadorilor țării la Tel Aviv și Cairo să exprime îngrijorarea guvernului italian în legătură cu agravarea în ultimele zile a incidentelor în zona Canalului de Suez.
LONDRA. — în cadrul convorbirilor dintre consilierul președintelui R.A.U. pentru probleme externe Mahmud Fawzi, și liderii britanici au fost abordate problemele bilaterale dintre cele două țări, precum și cea a deblocării Canalului de Suez și a degajării celor 14 vase (dintre care patru britanice) imobilizate în canal de la războiul israelo-arab.
LONDRA. — In drum spre New York, unde va face o ministrul de externe Abba Eban, a sosit Londra. Pe aeroport, ziariștilor că trimisul cretarului general Orientul Apropiat, Gunnar Jarring, i-a prezentat duminică un program arab pentru stabilirea păcii în această zonă. Noile propuneri arabe, a precizat Eban, resping în continuare ideea unor negocieri directe între părțile în cauză.

vizită oficială, al Israelului, luni seara la el a declarat special al seal O.N.U. în

TEL AVIV 11 (Agerpres). — Tn urma consultărilor — avute cu liderii partidelor reprezentate în parlament, președintele Israelului. Zalman Shazar, a încredințat marți sarcina formării unui nou guvern doamnei Golda Meir, care a deținut anterior postul de ministru de externe. Un comunicat prezidențial precizează că Golda Meir a întrunit sprijin din partea a 11 grupări politice, așteaptă ca lista noului cabinet fie prezentată Knessetului, joi.
MICHEL DEBRE: Interesul 

comun al țărilor europene

Se să

facilitarea cooperării economice, 
a înțelegerii intre Est și VestPARIS 11 (Agerpres). — Luni seara s-a reîntors la Paris, după vizita întreprinsă la Bonn, Michel Debre. ministrul de externe al Franței. Intr-o declarație făcută corespondentului din Bonn al radioteleviziunii franceze, Debrf a arătat că „dezvoltarea cooperării dintre Franța și R. F. a Germaniei este umbrită în de unele neînțelegeri".Răspunzînd unei întrebări toare la relațiile Est-Vest. Debre a declarat : „Noî considerăm că politica de reînviere a războiului rece ar fi în actualele condiții mult

prezentreferi- Michel

maî periculoasă. Avem certitudinea că interesul comun al țărilor europene este de a încuraja tot ce este posibil pentru facilitarea cooperării economice și comerciale, pentru înțelegerea între Est și Vest. Aceasta este, după părerea mea, singura politică valabilă pentru viitorul Europei".Vorbind despre N.A.T.O., Michel Debrâ a reafirmat din nou poziția Franței: apartenență la alianța atlantică, dar fără integrare militară, care, după părerea sa, ar însemna „abandonarea personalității naționale și a independenței".

PHENIAN 
cadrul unei 
un purtător 
al R.P.D. Coreene a făcut o decla
rație în legătură cu intențiile S.U.A. 
de a organiza între 15 și 20 mar
tie în Coreea de sud mari „ma
nevre mobile comune" americano— 
sud-coreene sub denumirea con
vențională „Focus retina". în a- 
cest scop, importante contingente 
de trupe și o mare cantitate de 
material militar vor fi transpor
tate pe calea aerului din S.U.A. în 
Coreea de sud.

Declarația subliniază că aceste 
manevre reprezintă o acțiune pro
vocatoare de natură să ducă la a- 
gravarea încordării în Coreea, pre
cum și o încălcare flagrantă a a- 
cordurilor de armistițiu, un joc ne
chibzuit cu focul, care amenință 
pacea în Asia și în întreaga lume. 
Guvernul R.P.D. Coreene și între
gul popor coreean, menționează de
clarația, condamnă cu hotărîre a- 
ceste manevre de război pe care 
le consideră drept o sfidare intole
rabilă la adresa popoarelor și a 
păcii în lume.
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îHOUSTON 11 (Agerpres). — 

Ziua de marți a început pentru 
echipajul navei spațiale „A- | 
pollo-9" la ora 9,30 GMT, cind 
cei trei cosmonauți au fost 1 
treziți de semnalele primite de 
la centrul de control din 
Houston (Texas), după 10 ore 
și 30 de minute de somn. Prin
cipala misiune în această zi a 
fost continuarea fotografierii 
Pămîntului. Majoritatea clișee
lor reprezintă regiuni din Sta
tele Unite. America Latină, Ja
ponia și Africa. Au fost efec
tuate o multitudine de clișee 
multispectrale. Oamenii de 
știință speră că prin interme
diul lor vor putea determina 
cauzele secetei și ale „bolilor" 
care afectează recoltele, pășu
nile și pădurile.

în timp ce misiunea navei 
cosmice „Apollo-9“ se apropie 
de sfîrșit. la Houston se fac 
ultimele pregătiri în vederea 
amerizării și recuperării capsu
lei navei și a celor trei cosmo
nauți. Spre locul fixat pentru 
amerizare în Atlantic, la circa 
300 km sud-vest de insulele 
Bermude. au fost deja trimise 
mai multe nave militare și e- licoptere. Aceste pregătiri sînt 

cauza
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I

I
I
I
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I.„Băieți^ (
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însă îngreunate din 
timpului nefavorabil.
dar aveți o adevărată furtună ; 
acolo jos", a exclamat cosmo- ț 
nautul McDivitt. tind ‘ 
pollo-9" a trecut pe c____ ,— .
insulelor Bermude. „De aici de l 
sus. a spus el. se văd nete mari de spumă".

nd „A- i 
deasupra '

Belgradul a trăit ieri o zi deosebită, 
înconjurat de atenția întregului po
por iugoslav, s-a deschis al IX-lea 
Congres al Uniunii Comuniștilor 
din Iugoslavia.

Casa Sindicatelor — loc tradițional 
al marilor manifestări politice care 
se desfășoară în 
vecine și prietene 
pată cu faldurile 
șil ale partidului.
și de altă a fațadei aflîndu-se 
două inscripții care sintetizează în
semnătatea evenimentului ce se pe
trece aici: „Al IX-lea Congres al 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia" 
și „A 50-a aniversare a Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia"- între 
aceste inscripții, un portret al pre
ședintelui Tito, iar deasupra, pe 
toată lărgimea clădirii, chemarea 
„Proletari din toate țările, uniți-vă !“ 

La congres participă 1093 de dele
gați, membrii Comitetului Central, 
ai Comisiei de Revizie, ai Comisiei 
de Control, precum și un mare nu
măr de invitați din toate republicile 
iugoslave. Sînt prezente delegații ale 
unor. partide comuniste și muncito
rești, partide socialiste, mișcări pro
gresiste și de eliberare națională. Cu 
îndelungi aplauze este salutată dele
gația Partidului ~ 
condusă de 
membru al 
Prezidiului 
P.C.R., din 
rășii Vasile Patilineț, secretar al 
C.C. al P.C.R., Ilie Făsui, membru 
supleant al C.C. al P.C.R-, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Ca- 
raș-Severin al P.C.R.

Ordinea de zi a congresului e cu
noscută. în cadrul lucrărilor lui se 
vor dezbate Raportul cu privire la 
activitatea C.C. al U.C.I. între con
gresele al VIII-lea și al IX-lea, un 
șir de proiecte de rezoluție ca „Dez
voltarea socialistă în Iugoslavia pe 
baza dutoconduceril si sarcinile Uniu
nii Comuniștilor", „Uniunea Comuniș
tilor din Iugoslavia în lupta pentru 
o colaborare internațională bazată 
pe egalitate în drepturi, pentru pace 
și socialism", „Baza ideologico-poli- 
tică a dezvoltării în continuare a 
U.C.I.", proiectul de statut al U-C.I.

în legătură cu toate aceste proble
me s-au desfășurat ample discuții, 
atît în presă, cît și în adunările co
muniștilor, la întrunirile oamenilor 
muncii din întreprinderi. în sindi
cate. în organizațiile de tineret etc.

înalta semnificație a ședinței fes
tive de marți este subliniată de 
prezența în sală a unui mare număr 
de veterani, membri ai partidului 
încă de la înființare, unii dintre ei 
participanți la Congresul de înte
meiere din 1919. Foarte mulți dele
gați și invitați sînt purtători ai or
dinelor și medaliilor republicii, dis
tincții ce semnifică în chip viu lupta 
eroică a popoarelor iugoslave care, 
sub conducerea comuniștilor, au dat 
un greu tribut de sînge pentru eli
berarea patriei lor de sub ocupația 
fascistă. Printre veteranii aflați în 
sală sînt mulți care au luat parte 
la cea de-a doua sesiune a Vecei 
Antifasciste de Eliberare Națională, 
din noiembrie 1943, ale cărei hotă- 
rîrț au pus bazele Iugoslaviei socia
liste de azi.

în uralele celor prezenți, tovarășul 
Iosip Broz Tito a deschis lucrările 
Congresului. Ședința festivă a fost prezidată de unul dintre cei mai 
vechi membri ai Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia. Rodoliub Ciola-

capitala tării 
— este dra- 
steagurilor ro

de o parte

Comunist Român, 
tovarășul Emil Bodnaraș, 
Comitetului Executiv, al 

Permanent al C.C. al 
care mai fac parte tova-

kovici. cunoscut scriitor și publicist 
revoluționar. Președintele ședinței a 
salutat delegațiile invitate la Con
gres. Puternice aplauze au subliniat 
salutul adus delegației Partidului 
Comunist Român.

Președintele Iosip Broz Tito a pre
zentat expunerea inaugurală a con
gresului consacrată celor 50 de ani 
de luptă revoluționară 
lor din Iugoslavia.

Schițînd un tablou 
evoluției partidului de 
rile sale vină în prezent, președin
tele Tito s-a oprit îndeosebi asițvra 
momentelor care au marcat în l 
esențial creșterea si maturizi, rea 
politico-ideologică a partidului, ro
lul său conducător în marile bătălii 
ale clasei muncitoare din Iugosla
via-, consacrind o parte însemnată 
a cuvîntării eroismului si abnegației 
de care au dat dovadă comuniștii, 
în fruntea popoarelor Iugoslaviei, 
în luptele înverșunate pentru alun
garea cotropitorilor fasciști «l in
staurarea puterii populare în Iugo
slavia. Vorbitorul a făcut apoi o 
amplă prezentare a bogatei activi
tăți desfășurate de comuniștii iugo
slavi în anii de după război pentru 
refacerea economiei naționale si 
pentru edificarea orînduirii socialis
te. „Partidul Comunist din Iugoslavia 
— a subliniat tovarășul Tito — a fost 
factorul cel mai puternic ai dez
voltării noastre sociale. Forța sa a 
constat în voința membrilor săi de 
a îndeplini, 
sacrificiu, 
construirea

s-a referit la o serie de pro- 
actuale ale societății iugo- 

precum și la probleme ac- 
ale mișcării comuniste si

a comuniști-

edificator al 
la începutu-

prin spiritul lor de 
rolul de avangardă în 

noii societăți". Expu-
nerea 
bleme 
slave.
tual e
muncitorești internaționale. Toate a- 
cestea vor face obiectul dezbateri
lor din zilele următoare ale con
gresului. în ședințe plenare șl pe 
comisii.

*
Seara, Comitetul Central al Uniu

nii Comuniștilor din Iugoslavia a 
oferit o recepție cu ocazia celei de-a 
50-a aniversări a înființării Pa/rT-J - 
lui Comunist din Iugoslavia 
de-al IX-lea Congres al U.C.I. Au 
participat delegați și invitați la 
congres, membrii delegațiilor străi
ne participante, printre care si ai 
delegației P.C.R.

agențiile de presă transmit
Consiliul din Okinawa 

pentru retrocedarea acestei 
insule către Japoniaa elaborat un program în vederea intensificării campaniei pentru abolirea tratatului de securitate japono—american și pentru anularea cît mai urgentă a articolului nr. 3 al tratatului de pace semnat de cele două țări, în baza căruia Insula Okinawa a trecut sub administrația S.U.A. Consiliul a cerut, totodată, lichidarea bazelor nucleare americane amplasate pe teritoriul Okinawei.

Conferința generală pen
tru dezvoltare a țărilor 
membre ale Organizației 
comune airicano-malgase (O.C.A.M.jNiamey, sub președinția lui Hamani Diori, președintele Republicii Niger. Participă toate cele 15 state membre, precum și aproximativ 30 de organizații internaționale.

și-a început lucrările la

La Ciudad de Panama a 
fost arestat Jorge Adames, care a deținut funcția de ministru al finanțelor în guvernul fostului președinte Arnulfo Arias. Potrivit agenției Associated Press, se consideiă că ares-

tarea lui Adames de către garda națională panameză este pusă în legătură cu știrile privind o intensificare a activităților armate ale sprijinitorilor lui Arias.
Corespondentul Agerpres 

H. Liman transmite : Sub aus
piciile Agenției elvețiene de 
turism „Consultas", au avut loc 
la Zurich, Berna, Basel și Ge
neva manifestări de popu
larizare a turismului în Româ
nia, Cu aceste prilejuri, Gri- 
gore Lucaș, consilier la O.N.T., 
a vorbit reprezentanților presei, 
oficiilor de publicitate și agen
țiilor de turism despre posibili
tățile turistice ale României în 
anul 1969. Filmele documentare 
„Litoralul Mării Negre" și „Ex
cursii pe litoral", prezentate 
participanților, s-au bucurat de 
mult succes.

La Mulheim, in regiune» Ruhrului, a fost arestat fostul general SS Werner Best, unul din principalii organizatori ai Gestapoului hitlerist. Best, în ultimul timp consilier juridic al unei întreprinderi, este acuzat de a fi condus, în cursul celui de-al doilea război mondial, operațiunile de exterminare a aproximativ 11000 de deținuți polonezi.

Cinci persoane au fost ucdse de o puternică avalanșă în apropierea văii Oppdal, situată la aproximativ 90 km de localitatea norvegiană Trondheim. Alte 11 persoane au fost acoperite de zăpadă, dar patru dintre ele au izbutit să se salveze și să cheme echipele de ajutor, a căror intervenție a salvat și pe ceilalți șapte oameni.

După închiderea
„dosarului Ray“Așa cum s-a anunțat Tribunalul din Memphis (statul Tennessee) a condamnat pe James Earl Ray la 99 ani închisoare. după ce acesta a declarat că l-a asasinat pe Martin Luther King, liderul populației de culoare din S.U.A. (recunoașterea vinovăției fiind singura modalitate pentru Ray de a evita execuția pe scaunul ■ electric). Presa americană a comentat astfel închiderea „dosarului Ray“ :

„NEW YORK TIMES" I

„Procesul Ray — înăbușit tn fâșii 
— este o dovadă evidentă de rea 
credință fată de întreaga populație 
americană. Porțile tribunalului nu 
ar fi trebuit niciodată să fie închi
se asupra faptelor, motivelor șl 
presupunerilor care există în legă
tură cu oribilul asasinat de la Mem
phis... îndoielile vor plana asupra 
acestui proces de mai multe ori a- 
mînat și în cele din urmă închi» 
brusc".

„DAILY- NEWS" t
„După părerea noastră, acest pro

ces nu a fost dzcît o operație scan
daloasă de camuflaj și «punere a 
botniței- omului care ar fi putut să 
denunțe pe membrii unui complot 
de proporții'.

£3

Marți a părăsit Moscova 
Abdelaziz Bouteilika, membru al Consiliului Revoluției, ministrul afacerilor externe al Algeriei, care a efectuat o vizită oficială de cinci zile în Uniunea Sovietică. In timpul vizitei, Abdelaziz Bouteflika a fost primit de Leonid Brejnev, Nikolai Podgomîi, Alexei Kosîghin și a avut convorbiri la Ministerul Afacerilor Externe al U.R.S.S.
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COLABORARE 
ÎNTRE RASIȘTICAPETOWN 11 (Agerpres). —• La Capetown au avut loc convorbiri între primul ministru sud- alrican, Vorster, și premierul rho- desian, Jan Smith, sosit într-o vizită particulară în Republica Sud-Afrieană. Deși oficial nu s-a comunicat nimic în legătură cit natura schimbului de păreri dintre cei doi lideri ai regimurilor rasiste, se presupune că ele s-au referit, în special, la „extinderea colaborării și coordonarea acțiunilor comune ale celor două regimuri rasiste în scopul reprimării mișcării de eliberare națională a populației de culoare din Rhodesia și Republica Sud-Africană“.
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