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aeroport, înainte de plecare
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Dintre toate culturile care se în- B&mînțează în această perioadă, porumbul prezintă cea mai marș importanță pentru fiecare unitate a- gricolă în parte, pentru economia țării. Progresele mari care au fost obținute, în ultimii ani, în ce privește mecanizarea, chimizarea, extinderea irigațiilor șl generalizarea semințelor hibride fac cu putință să se obțină recolte mari de porumb la hectar. Aceste condiții pot fi fructificate pe deplin dacă, la această cultură, se aplică întregul complex de măsuri agrotehnice atît la semănat, cît și la lucrările de îngrijire. In momentul de față, oamenii muicii din agricultură deșfășoară Krt’ea bătălie pentru grăbirea și terminarea la timp a tuturor lucrărilor de sezon. In cadrul acestora, semănatul porumbului ocupă un loc important prin suprafața pe care o deține, circa 3,3 milioane de hectare. Această suprafață va trebui semănată în decurs de numai două săp- tămîni și chiar mai puțin.Trecerea în a doua perioadă a lunii aprilie a fost marcată, în întreaga țară, de creșterea temperaturii : primăvara a intrat în toate drepturile ei. Intr-adevăr, în cursul zilei de luni s-au semnalat temperaturi maxime de peste 20 grade in Muntenia, Moldova, Banat și Transilvania, exceptînd cimpia de vest a țării unde au fost cu cîteva grade mai scăzute. Este adevărat că, înce- pînd de ieri, s-au semnalat averse de ploaie, iar aerul s-a mai răcit. Meteorologii prevăd însă o nouă încăl- vre a timpului. Deosebit de impor- t> At este însă faptul că în ultimele zile a crescut foarte mult temperatura solului, ajungînd la 8—12 grade în sudul țări! șl Transilvania și 8—10 grade în Moldova. Acest element constituie cel mai precis indiciu că este momentul să se înceapă semănatul porumbului. Oamenii de știință recomandă ca această lucrare să se facă atunci cînd temperatura solului se menține cîteva zile consecutiv în 

limita a 8—10 grade. Or, acest lucru s-a realizat, fapt consemnat în buletinele din ultimele zile ale Institutului meteorologic. Deci, timpul însă- mînțării porumbului a sosit și de a- ceea trebuie să se treacă cu toate forțele la executarea âcestei lucrări.Referitor la această problemă am avut o convorbire cu prof. df. Ni- colac Hulpoi, director adjunct al Institutului de cercetări pentru cereale și plante tehnice, care ne-a declarat: „întrucît în zona Fundulea, temperatura solului a atins 9—12 grade am dat indicația să înceapă semănatul porumbului. Este cel mai indicat ca lucrarea să se facă acum cînd solul s-a zvîntat, iar mașinile pot fi folosite cu randament bun. Indicația de a începe semănatul porumbului este valabilă pentru toate zonele unde s-a realizai în sol temperatura optimă. Și trebuie știut că în cursul lunii aprilie orice intemperii ar veni nu pot -avea influențe negative asupra germinației. Vechile păreri potrivit cărora, pe timp umed și rece, porumbul ar mucegai în pămînt nu mai sînt valabile. Întreaga cantitate de porumb pentru sămință livrată unităților agricole a fost tratată cu substanțe chimice care împiedică mucegăirea. Nu sînt valabile nici ațele păreri potrivit cărora semănatul porumbului trebuie să înceapă cînd înfloresc unii arbuști. Niciodată nu este bine să se tină seama de acest element și mai cu seamă în acest an cînd, din cauza timpului rece, arborii și arbuștii abia acum pornesc în vegetație. Deci singurul element care trebuie avut în vedere la stabilirea momentului cînd să înceapă însămînțirea porumbului îl constituie temperatura solului. Intrucît aceasta s-a realizat în cea mai mare parte a țării, trebuie să se treacă cu toate cru".După cum am fost altfel, la Institutul de tru cereale și plante Fundulea a început, încă de 
forțele la lu-lnformați, de cercetări pen- tehnice de la luni,

semănatul porumbului în timpurile experimentale, iar marți — în cultura mare. Și din alte părți sosesc vești în care se arată că se lucrează Intens la semănatul acestei culturi. De exemplu, în cursul zilei de luni, după ce specialiștii au constatat că în sol s-a realizat temperatura optimă, în multe unități agricole din județul Constanța mecanizatorii au trecut la semănat, realizînd, în a- ceeași zi, o suprafață de 1 500 ha.

CONSILIULUI
Ambasadorul

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
Marii Britanii la București, Denis

Președintele Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit marți în vizită protocolară 
de prezentare pe ambasadorul 
extraordinar șl plenipotențiar al 
Franței la București, Pierre Pelen.
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Șeward Laskey, în vizită protoco
lară de prezentare.

La întrevedere, care a decurs 
într-o atmosferă cordială, a luat 
parte George Macovescu, prim- 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe.

I £=* ■■■ » •

La primire, care a decurs într-o 
atmosferă cordială, a luat parte 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe.

(Agerpres)

Marți dimineața a părăsit Ca
pitala primul ministru al Suediei, 
Tage Erlander, cu soția, care, la 
invitația președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Socialista
România, Ion Gheorghe Maurer, a 
făcut o vizită oficială în țara noas
tră.

Premierul suedez a fost însoțit 
de Torsten Nilsson, ministrul afa
cerilor externe, baronul Cari Rappe, 
ambasadorul Suediei la București, 
Ole Jodahl, secretar general în 
M.A.E., contele Wilhelm Wacht- 
meister, directorul afacerilor po
litice în M.A.E., Olof Landenius, 
șeful protocolului M.A.E., de con
silieri și experți.

De la reședință, primul ministru 
Tage Erlander și soția au fost în
soțiți de președintele Ion Gheorghe 
Maurer, cu soția, și de ministrul 
afacerilor externe, Corneliu Mă- 
nescu.

La aeroportul Băneasa erau pre- 
zenți, pentru a saluta pe oaspeți la 
încheierea vizitei lor în țara noas
tră, Ion -Crăciun, ministrul indus
triei ușoare, Bujor Almășan, mi
nistrul minelor, Octavian Groza, 
ministrul energiei electrice, Mihai 
Suder, ministrul economiei fores
tiere, Ștefan Bălan, ministrul în- 
vățămîntulul, Pompiliu Macovel, 
președintele Comitetului de Stal 
pentru Cultură și Artă, Miron Nl- 
colescu, președintele Academiei, 
George Macovescu, prim-adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
Eduard Mezincescu, ambasadorul 
României Ia Stockholm, membri ai 
conducerii altor ministere, condu
cători de instituții centrale, ziariști 
români și străini.

Au fost de față K. V. Măkela, 
ambasadorul Finlandei, R. W. Han
sen, însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Danemarcei, și membrii 
Ambasadei Suediei la București.

Pe clădirea centrală a aeropor
tului erau arborate drapele de stat 
ale României și Suediei.

După ce au fost intonate imnu
rile de stat ale celor două țări, 
primul ministru, Tage Erlander, șl 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, au trecut 
în revistă garda

Oaspeții și-au 
de la persoanele 
aeroport.

La despărțire, 
guverne s-au salutat cu căldură.

★
în’ drum spre patrie, primtil 

ministru al Suediei, Tage Erlan
der, a adresat, de la bordul avio
nului, președintelui Consiliului de 
Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, 
următoarea telegramă :

Domnule prim-ministru.
Părăsind teritoriul român, țin 

să vă exprim profunda recunoș-

te onoare, 
luat rămas bun 
oficiale venite la

cei doi șefi de

ce a fost 
ministrului

t’.nță pentru primirea 
rezervată soției mele, 
afacerilor externe, colaboratorilor 
mei, precum și mie însumi, în 
timpul vizitei mele.

Vă încredințez de sinceritatea, 
seriozitatea și profunzimea con
vorbirilor noastre.

Mă înapoiez în Suedia foarte

stat acel numitor comuna

impresionat de a fl văzut Româ
nia șl sper că fructuoasa coope
rare întreprinsă de țările noastre 
va continua în folosul reciproc al 
celor două popoare ale noastre, 
precum șl în avantajul unei în
țelegeri mereu mal profunde în
tre națiunile Europei.

Sezonul turistic
Conferința de presă

bate... la iși
SUCCES CONFERINȚEI a premierului suedez

neterminateNu peste multă vreme se va deschide oficial noul sezon de turism. Nenumăratelo locuri pitorești ale patriei vor consemna iarăși acel flux continuu de oameni veniți de peste hotare sau plecați dintr-o parte în alta a țării, pentru a-i cunoaște realizările și frumusețile, comorile datorate talentului creator al poporului. In acest moment cînd are loc, într-un fel, o adevărată „repetiție generală" în vederea debutului stagiunii turistice, ne-am hotărît să facem cunoștință cu „scena" acestuia, pe care urmează să se desfășoare multele acte ale stagiunii turistice. Desigur, nu am reușit să străbatem toate traseele de principal interes turistic — căci, fapt îmbucurător, aceste trasee s-au multiplicat continuu....Mat întîi, să consemnăm o veste de mult așteptată : zilele acestea a fost dat în exploatare un nou drum turistic prin pitoreasca Vale a Jiului. Astfel, numărul traversărilor carpatice care facilitează accesul spre litoral pentru cei veniți din vestul și nord-vestul țării a ajuns la patru. Cine a trecut prin Valea Prahovei sau a Oltului poate veni acum prin pitoreasca zonă a Hațegului cu milenarele ei vestigii isto- .rice, străbătînd bazinul carbonifer și poposind la Tg. Jiu, în preajma operelor nemuritoare ale lui Brâncuși. Spre Poarta Sărutului, Masa Tăcerii sau Coloana Infinitului se poate ajunge străbătînd și o altă zonă turistică a țării, dominată încă de lucrările marelui șantier de la- Porțile de Fier.Dar să vedem dacă și orașul Tg. Jiu este pregătit să se afirme ca o gazdă ospitalieră pentru numeroșii vizitatori care doresc să cu

noască, la fața locului, celebrele opere brâncușiene. Tovarășul Alexandru Mladin, vicepreședinte al Consiliului popular al județului Gorj, ne spune că orașul are asigurat un viitor turistic de prim rang. Si nu numai orașul, ci Gorjul întreg. Peștera Polovragi, Cheile Oltețului, Peștera Muierii, Tismana, Valea Sohodolului și a Galbenului, Băile Săcelu, stațiunea climaterică Rînca, casa memorială Tudor Vladimirescu din Viadimiri, Cula de la Curțișoara, îndeamnă la popas în această zonă plină de pitoresc. Ni se arată și proiectele unui mare număr de panouri care urmează să popularizeze cele mai importante dintre ele. Directorul Băncii de investiții, tovarășul Ursă- țeanu, ne semnalează însă întîrzierea cu care se realizează hotelul turistic ai O.N.T.-uiui, care trebuia să fie gata încă din toamna trecută.Oricît de frumoase ar fi panourile, ele nu vor putea asigura condițiile de cazare și deservire necesare. Organizatorii locali au datoria să ia cele mai urgente măsuri pentru a îmbina extinderea traseelor și îmbunătățirea* propagandei turistice cu o eficientă dezvoltare a bazei materiale, domeniu în care sînt intenții lăudabile, dar nu șl realizări pe măsura lor.Despre același subiect, despre ră- mînerile in urmă în domeniul bazei materiale, despre construcții, hoteluri, vile, restaurante, moteluri ni s-a vorbit și la Sibiu, și Ia Rîmnicu Vîlcea, făeîndu-se, de asemenea, referiri la întîrzierl de proiectare, de predare a documentațiilor, la neglijențe ale constructorilor. In orașul Rm. Vîlcea, important centru de
(Continuare în pag. a n-a)

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Vă mulțumesc sincer, tovarășe președinte al Consiliului de Miniștri, 

pentru compasiunea exprimată și condoleanțele cordiale transmise în le
gătură cu tragica catastrofă aeriană.

JOZEF CYRANKIEWICZ 
președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Polone

UNIUNII ASOCIAȚIILOR
STUDENȚILOR DIN ROMÂNIA!
Astăzi se deschide, In Capitală, cea de-a VII-a Conferință a Uniunii Asociațiilor Studenților din România, eveniment important în viața și activitatea tineretului din instituțiile noastre de învăță- mînt superior. Reunind reprezentanții studențimii din întreaga țară, bucurîndu-se de participarea unor membri marcanți ai corpului profesoral universitar, Conferința va analiza pe larg activitatea desfășurată de U.A.S.R.în România socialistă, tineretului îl sînt deschise larg toate drumurile spre culmile cele mai înalte ale științei șl culturii. Partidul și statul au creat condiții tot mai bune de muncă și de viață studențimii, au permanent în atenție modernizarea procesului de învățămînt în ritmul impus de cerin-

țele dezvoltării susținute a societății noastre socialiste, de dezvoltarea științei și tehnicii contemporane ; nu este precupețit nici un efort pentru a se asigur» fiecărui tînăr dornic și capabil, de învățătură condiții prielnice de pregătire temeinică și dezvoltare multilaterală a personalității sale.Salutînd deschidere» lucrărilor celei de-a VII-a Conferințe a U.A.S.R., ziarul „Scînteia" urează tuturor studenților mult succes la Învățătură, în îndeplinirea năzuinței lor firești de a se consacra plenar luptei pe care întregul nostru popor o duce, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru progresul continuu și înflorirea multilaterală a României socialiste.

al tinereții avtntate
Palatul Marii Adunări 

Naționale Găzduiește. în- 
cenînd de azi. lucrările 
Conferinței Uniunii Aso
ciațiilor Studenților 
România. Conferința 
loc in condițiile în 
întregul ponor este 
gajat cu toate forțele în ■ 
înfăptuirea obiectivelor 
stabilita de Congresul al 
IX-lea fi de Conferința 
Națională a P.C.R., ho
tărît să întîmpine prin 
realizări- remarcabile e- 
venimente memorabile 
ale istoriei sale contem
porane — cea de-a 25-a 
aniversare a eliberării 
patriei si pregătirile pentru Congresul al X-lea 
al partidului. Firesc, 
munca si activitatea stu
denților se află sub 
semnul acestor eveni
mente. perseverenta și 
profunzimea în pregăti
rea profesională, atitudi
nea cetățenească. adînc 
responsabilă fiind, după 
cite am avut prilejul să

din 
are 

care 
an

Convorbire cu tovarășul Ion ILIESCU
prim-secretar al C.C. al Uniunii Tineretului

Comunist, ministru pentru problemele tineretului

constatăm în institutele 
de învătămînt superior, 
coordonate definitorii ale studențimii. Pentru a sintetiza nrincipalele obiec
tive și drbbleme. ce vor 
sta în centru', dezbateri
lor Conferinței studenți
lor. ne-am adresat tova
rășului ION ILIESCU, 
prim-secretar al C.C al 
U.T.C.. ministru pentru 
problemele tineretului.„Conferința a VII-a a Uniunii Asociațiilor Studenților din România, ne-a spus tovarășul Ion 'Iliescu — reprezintă un moment important în viata studențimii noastre, a Uniunii Tineretului Co-

munist în general. Conferința va constitui un prilej deosebit pentru a- firmarea prezentei studențimii noastre în viata social-politică a tării, a manifestării sale ca forță socială cu o atitudine matură, responsabilă, cu o poziție consecvent militantă — calități care i-au adus o unanimă apreciere. Reprezentată în Fi-ontul Unității Socialis- te prin Uniunea ; Asociațiilor Studenților , din România, studențimea va demonstra și prin lucrările Conferinței care se deschide său fată profund

partidului, poziția sa politică înaintată, izvorînd din aspirația de a sluji cu devotament și responsabilitate civică idealurile nobile ale poporului, cauza socialismului.In mod deosebit aș dori să relev faptul că aceasta este prima conferință a studenților care are loc după Plenara din 29 noiembrie—1 decembrie 1967, în care s-a stabilit un amnlu program de măsuri pentru ridicarea eficientei activității organizațiilor de tineret, a Uniunii Tineretului Comunist. constituind o vie expresie a grijii partidului, a conducerii sale în frunte cu tovarășul Nicolae Ceausescu, secretarul ge-

înainte do a părăsi România, primul ministru al Suediei. Tage Erlander. Împreună cu ministrul externe. Torsten nit la reședință 
si corespondențiîntr-un scurt premierul suedez a declarat: pentru mine personal, pentru nistrul afacerilor externe si. îndoială, pentru colegii noștri din călătoriile cele mai frumoase Si interesante pe care le-am făcut în cursul celor 23 de ani de cînd îndeplinesc funcția de prim-ministru.Ceea ce m-a impresionat au atît primirea care ne-a fost zervată din partea guvernului român și a autorităților locale, cît frumusețile si tezaurul artistic tării dumneavoastră. Apreciem mod deosebit eforturile făcute guvernul și poporul român pentru a păstra aceste frumuseți tate cu multă competentă ... tatorilor străini. E firesc ca toți oamenii din Europa să fie I râti guvernului român pentru tentla acordată conservării si prezentării monumentelor istorice. Pentru noi a fost, de asemenea, deosebit de interesant să constatăm „pe viu" realitățile care stau în spatele cifrelor, cunoscute de noi. cu privire la ritmurile de dezvoltare a economiei române — cu ramurile sale diversificate — și aspectele sale pozitive asupra dezvoltării societății românești contemporane.Insă aspectul principal al călătoriei noastre în România nu a fost eel turistic. Împreună cu ministrul, afacerilor externe si cu ceilalți colegi suedezi, am avut prilejul de a avea convorbiri, desfășurate într-un mod cît se poate de deschis, conducătorii poporului român, cadrul acestor convorbiri, care început de fapt încă din momentul sosirii noastre în România, am putut constata că. în ceea ce privește marile probleme ale omenirii contemporane — mă gîndesc la problemele dezarmării, păcii sl secu-

de Nilsson, s-au întîl- cu ziariști români ai presei străine, cuvînt introductiv. Esteuna
fostre-sl al în deprezen- și vizi-îndato-a-

cu în

azi atașamentul de politica patriotică a (Contlnuare 
în pag. a VII-a)

ritățil — vederilo noastre șl alt guvernului român sînt foarte apropiate.Considerăm că In momentul d® fată, cînd cu toții resimțim îngrijorarea în legătiiră cu evoluția situației internaționale, trebuie să a- cordăm o atentie deosebită problemelor securității ceea ce privește problema zarmării, cred că să reamintim aici colaborarea foarte bună care a existat întotdeauna între delegațiile română si suedeză în cadrul conferinței pentru dezarmare de Ia Geneva, pentru a se trage concluzia că pozițiile României șl_ Suediei sînt foarte apropiate.Primul ministru suedez a răspuns apoi la întrebările puse de ziariști. Referlndu-se la rezultatele convorbirilor avute în România, oaspetele a făcut următoarele precizări'; Au fost convorbiri între reprezentanții unor guverne care reprezintă țări mijlocii și — deși nici una din țările noastre nu face parte din categoria superputerilor — aiuns la concluzia că si unii alții resimțim responsabilitatea care o avem pentru a face ca venimentele internaționale să la

europene. In de- este suficient

am si pe e- ocale care să fie acceptabilă pentru toate statele lumii — mari și mici. La baza convorbirilor noastre a stat acel numitor comun care se numește dorința de pace, ceasta ne-a permis să abordăm preună șl celelalte probleme de teres reciproc. Intre Suedia România nu există nici o neînțelegere. guvernele român și suedez nu au probleme litigioase bilaterale de rezolvat. Părăsim acum România cunoscînd cu mult mal aprofundat concepțiile guvernului si poporului român cu privire la principalele , probleme actuale ale situației internaționale. Sînt fericit să subliniez că între modul de a vedea rezolvarea acestor probleme al guvernului nostru și al guvernului
(Continuare în pag. a Vil-a)

Telegramă

A- îm- in- sl
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Tovarășului MEHMET SHEHU
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania

TIRANA
în legătură cu cutremurul de pămînt din zona Mallakaster-Tepelena, 

In numele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, vă 
exprimăm dv. și persoanelor sinistrate întreaga noastră compasiune.

ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Socialiste România

i
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PROBLEME DE ETICĂ 

In beibâ jeseâ 
iNVĂȚĂMiNTULUI DE PARTID

| Noutăți
de sezonDe la întreprinderea de a- grement ni se comunică cîteva dintre surprizele sezonului cald. In incinta patinoarului Flo- reasca se va amenaja încă în cursul lunii acesteia un punct de agrement dotat cu scutere, mașinuțe de carting și jocuri automate în aer liber. Tot în Capitală. în afară d'e caruselul deschis în grădina Cismigiu, se vor înființa centre asemănătoare în Herăstrău precum și în alte cută !P. S. Pentru venită pe parcurs (am mai pă- tit-o !) ne declinăm orice răspundere.

parcuri. Petrecere plă-E vorba de proiecte, orice schimbare inter-
La dosar

A lucrat ca tehnician timp 
de șapte ani la mai multe în
treprinderi : Schela de extrăc- 
tie. Întreprinderea de transpor
turi auto și baze tubulare. în
treprinderea de foraj (toate din 
Moinesti). întreprinderea regio
nală de electricitate Bacău. Si 
poate mai avea de gînd să se 
angajeze pe undeva. Peste 
tot. sub diferite pretexte, pre
zenta în loc de diplomă, copie 
autentificată sau fotocopie. De 
original nici pomeneală. De 
curînd s-a stabilit că nici nu 
poseda vreo diplomă. Cele pre
zentate — și luate de bune de cei ce-l angajau — erau fal
suri în toată regula. Constantin 
Tîntovan. căci despre el e vor
ba, nu avea nici o calificare. 
Cum i-o fi dus de nas pe atîti 
oameni care au avut sarcina să 
verifice legalitatea actelor pre
zentate ? Cu el lucrurile sînt 
clare. Sentința o va primi în 
original. Dar cu cei ce au „căs
cat gura", cum rămîne ? Lor li se „oferă" o... copie ? nu

Care
din două?Cu două luni în urmă, criti- j cam faptul că la eboper.ătivă de consum din Orăștie . vîriza- rea unor produse ei-â condiționată de achiziționarea penelor de păsări. Răspunsurile primite ne pun în dilemă. Pe de o parte Uniunea județeană a cooperativelor de consum Hunedoara afirmă că s-au luat măsuri ca „astfel de aspecte să nu se mai repete, achizițiile de pene urmînd să se facă numai cu acordul cumpărătorului". La rîndul său. cooperativa ne răspunde: „Căutăm să satisfacem în primul rînd pe cel care valorifică produsele prin cooperativă si apoi .cerințele celorlalți cetățeni". Pe cine credem 7 Cu asemenea stil muncă n-ar fi de mirare „se-aleagă fulgii". Firește, concursul cui trebuie.

să de să cu

înaintarea țării noastre pe calea desăvîrșirii construcției socialiste solicită organizațiilor de partid desfășurarea unei intense și multilaterale activități de formare și dezvoltare la comuniști, la toți oamenii muncii a trăsăturilor morale proprii omului nou, înaintat, a unor convingeri și atitudini ferme, principiale în întreaga lor activitate — la locul de muncă, în familie, în societate. După cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „este necesar ca 
organizațiile de partid să dezvolte 
o puternică opinie împotriva menta
lităților înapoiate, a viciilor, să des
fășoare o largă activitate educativă 
pentru dezvoltarea spiritului de răs
pundere cetățenesc, pentru respec
tarea secreiului de partid și de stat, 
pentru cultivarea unor trăsături mo
rale înaintate, ca modestia, cinstea, 
sobrietatea, dragostea față de patrie 
și popor".Preocuparea organizațiilor de partid pentru a răspunde acestor exigențe se reflectă puternic și în învă- țămîntul de partid. Este semnificativ în acest sens că numărul celor care studiază în acest an probleme de etică și educație moral-cetățenească în învățămîntul de partid aproape s-a dublat în comparație cu anul precedent — de la 89 000 Ia peste 162 000. La aceasta se adaugă faptul că programa diferitelor forme de studiu în învățămîntul de partid conține una-două teme consacrate în mod special problematicii etice.Ce se întreprinde pentru ca această amplă activitate să se soldeze cu rezultate efective cît mai fructuoase?Important, după părerea mea — arăta tovarășul Ion Barna, secretar al Comitetului de partid al Sectorului 7 — municipiul București — este ca în această activitate, organizațiile de partid să urmărească permanent un dublu țel : înarmarea cursanților cu cunoașterea principiilor și normelor moralei socialiste și, în același timp, transformarea lor în propagatori activi, militanți hotărîți pentru afirmarea acestor înalte principii și norme în gîndirea și comportarea membrilor colectivului trăiesc și muncesc.Firește, la realizarea unui nea deziderat contribuie în rînd, acele expuneri, conferințe, dezbateri etc. care abordează, într-un accentuat spirit analitic, teme ce 
răspund direct unor necesități reale 
pe planul moralității, izvorîte din 
viața de zi cu zi a acestor colective.Tocmai înțelegînd faptul că nu o tratare abstractă, didacticist-morali- zatoare a valorilor etice înaintate, ci numai legarea lor de aspectele curente ale comportării oamenilor, poate asigura o eficientă sporită muncii de educație comunistă, unele comitete de partid — printre care cel al întreprinderii „Tehno-metal" din sectorul 8 al municipiului București — au imprimat un pronunțat caracter critic dezbaterii în diferite forme de învățămînt a temei privind trăsăturile morale ale comuniștilor. De pildă, expunerea elaborată de tovarășul loan Baraghin pe această temă și prezentată în cadrul ciclului de conferințe din întreprinderea amintită nu s-a rezumat la evidențierea mobilurilor principiale, teoretice ale unei conduite morale ireproșabile a comuniștilor în întreprindere ci a încălcări mai ale disciplinei de parale disciplinei în produc- întîrzieri, absențe nemo- folosirea neintegrală, ine- a timpului de muncă, neso- părerilor și sugestiilor tova- de muncă etc — a reliefat

Se aude? careInsuficienta atenție de dau dovadă cei chemați să supravegheze receptionarea mărfurilor creează posibilitatea sustragerii unor materiale. Așa au procedat Marin Brezoi — manipulant la Fabrica de confecții șl tricotaje București, și șoferul Dumitru D.R.T.A.-Neamt. ambalaje pentru si fibre sintetice tre ambalaje a ____ ____cuns un balot de material praelastic. Prinși în flagrant delict, cei doi au recunoscut că nu este pentru prima dată cînd procedează astfel. Amîndoi își vor primi pedeapsa pe care o merită. Cei ce asigură controlul la ieșirea din întreprindere nu au nimic de spus ? Tăcerea e și ea un răspuns.

Pleșca de la care încărcau Uzina de fire Săvinești-. în- fost găsit as- su-

S-au raz.
bunat!Direcția județeană P.T.T.-Ga- • lăți avea nevoie de treizeci de 
rame pentru afișarea unor panouri pripind paza contra in
cendiilor. S-a adresat în acest scop cooperativei „Arta lemnu
lui" care execută astfel de co
menzi. Spre surprinderea lor, 
chiar a doua zi. nota de co
mandă le-a fost înapoiată cu 
următoarea apostilă (o redăm 
tn întregime): „Deoarece am 
servit telefoanele în nenumă
rate rînduri cu diferite lucrări 
si le-am solicitat un telefon 
pentru legătoria din strada 
Mihai Bravu negăsindu-ni-se un 
număr de 8 luni de zile, nu le 
facem, nici noi. nimic". Cre- 
zînd că-i o glumă, direcția 
P.T.T. a reînnoit adresa. Răs
punsul a sosit la fel de prompt: 
„Se va executa numai 
va instala un telefon 
da Mihai Bravu". Cu 
vinte — „ne instalați 
vă executăm comanda, 
privește !“. Originală optică. Me
rită. neapărat, pusă „în ramă". 
Să fie la vedere ! (Eventual, a 
forurilor tutelare).

după ce 
în stra- 
alte cu- 

telefon. 
Nu ? Vă

de

cu
„Scînfeii'
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Sezonul turistic
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UTIL Șl EFICIENT IW
(Urmare din pag. I) din care cea mai mare parte în oraș, pentru a suplimenta deficitul de spații hoteliere (urmează să mai contracteze încă vreo sută cincizeci) — la 

Tîrgu Jiu, oraș fără hotel turistic și fără un „hinterland" de moteluri sau campinguri care să-1 degajeze, fie șl parțial, de solicitări, nu s-au contractat decît... 24 de camere, iar la Km. Vîlcea și Tr. Severin doar cîteva zeci de locuri. Bineînțeles că aceasta nu corespunde nici posibilităților orașelor respective, nici solicitărilor sezoniere.Am reținut, de asemenea, în raidul nostru, ca un fapt pozitiv, că pentru o seamă de unități, campinguri sau cabane pe traseele de mare circulație, aparținînd cooperației de consum sau întreprinderilor balneoclimaterice, în funcție de solicitările de anul trecut, se urmărește o adaptare la cerințe prin amplasarea unor noi zone de căsuțe camping și prin sporirea confortului oferit. Enumerăm printre acestea campingurile de la pădurea Balota, lîngă Turnu ■ Severin, Gura Motrului, pe șoseaua ce duce spre Craiova, unitatea de la , marginea orașului Tg. Jiu, campingurile de la Căciulata, Lotrișor, Olă-, nești, Miercurea (Sebeș), Dumbrava 
și altele.Dar lucrările de dezvoltare și amenajare la o serie de unități care trebuie să fie date în exploatare pînă la începutul acestui sezon sînt în- tîrziate, vina fiind atribuită, de regulă 1 timpului nefavorabil, precum și constructorilor. O analiză mai atentă a lucrurilor dovedește că în general nu s-au asigurat Ia timp suficiente forțe de muncă, ori 'asigurarea cu materiale este deficitară, în sfîrșit, că diferite formalități nu au fost îndeplinite, iar controlul la fața locului se face superficial, fără eficacitate. In ziua raidului nostru, pe șantierul hanului turistic de la Rîul Vadului, la ora patru după-arriiază, erau doar trei muncitori și șeful de echipă. Firește că într-un astfel de ritm de muncă este greu de crezut că lucrările vor fi gata la început de sezon. O situație similară prezintă și lucrările la motelul de la Horezu, care trebuia să fie terminat încă în toamna trecută.Pe noul traseu prin defileul Jiului, unde nu există nici o unitate cit de cît importantă de deservire . turistică, semnalăm un alt aspect : durează de cîteva luni pertractările între C.F.R. și întreprinderea balF‘J '». turistică locală pentru preluarea U'HC-i clădiri la Lainici, unde s-ar putea amenaja, cu puține cheltuieli, un hotel cu o sută de locuri și un restaurant de capacitate medie. Practic, nu este prezentă peste tot înțelegerea importanței deosebite pe care o reprezintă turismul, nu numai ca prilej de recreare, ci din punct de vedere economic — și nici înțelegerea că a- cesta, ca și, de pildă, agricultura are un caracter de sezon.Măsuri hotărîte sînt de așteptat șl în direcția extinderii unor servicii. De exemplu, este cunoscut faptul că există încă puține autoservice-uri, ; care sînt supraaglomerate. Firește că peste noapte, pînă la începerea sezonului, această rămînere în urmă, care pune frîne în calea turismului automobilistic intern și de peste hotare, nu va putea fi recuperată. Dar unele servicii, mărunte, cum ar spălatul și gresatul, pot fi oferitei scară mult mal largă — /șl pentru ele nu trebuie să se aștepte numaidecît proiecte de amploare, studii șl aprobări speciale. Nu se cere decît amenajarea unui colț asfaltat sau betonat, cu o gură de apă curentă, un furtun și o scurgere, în apropierea hanurilor și campingurilor existente aparținînd cooperației de consum sau întreprinderilor balneare. Asemenea puncte s-ar putea amenaja și în apropierea unor stații de benzină, a unor bufete sau restaurante de pe trasee. Locuri ca acelea de la intrarea și ieșirea din zona Porților de Fier, la joncțiunea unor drumuri neasfaltate, mai intens circulate, cu altele modernizate. Ia intrările în marile centre sînt mult solicitate din .acest punct de vedere.Toate aceste situații, anomaliile existente, care împiedică darea în folosință la timp a unor importante obiective turistice, de mare interes pentru economia națională, impun o intervenție mai hotărîtă din partea organelor județene. Este de așteptat, de asemenea, un spirit de inițiativă mai pronunțat din partea organelor comerțului de stat și ale cooperației de consum, o mai bună valorificare a posibilităților organizatorice ale O.N.T.

circulație turistică, s-a construit un loc,al cu specific tradițional, îndeosebi pentru cerințe turistice, „Casa vîlceană", care a costat cîteva milioane. Este adevărat că orașul ducea lipsa unul local „reprezentativ". Dar neexistînd nici un hotel care să găzduiască turistul peste noapte (micile unități existente nu satisfac nici cerințele obișnuite), cine va mai rămîne seara chiar într-un local atît de plăcut cum e „Casa vîlceană" ? Concluziile asupra ordinii de preferință pentru investiții se impun singure.Un obiectiv turistic de mare interes pe care l-am vizitat în traseul nostru este si stațiunea de la Hercu- lane. Aci, dacă activitatea de tratament balnear nu contenește în tot cursul anului, în schimb sînt minime preocupările pentru crearea unor posibilități care să permită turistului rămînerea, fie si pentru cîteva ore, pentru cunoașterea istoriei acestor locuri. Pentru cei aflați în tratament problemele sînt, în general, rezolvate — dar pentru turist lipsesc locuri de parcare a mașinilor, condiții convenabile de servire a mesei, pliante sau hărți, îndreptare pentru vreo excursie pe muntele Do- mogled sau mai departe, pe Valea Cernei. Sînt ani de zile de cînd hotelul .,Cerna" cu restaurantul și locul de parcare respectiv nu mai pot face față solicitărilor de sezon. După cum ne spunea tovarășul Constantin . Crangă, președintele consiliului popular, numai vara, în această stațiune 
cu 2 000 de locuri pentru trimiteri 
organizate, populația care face tratament balnear se dublează, aglome- 
rind pînă la refuz puținele unități 
comerciale și de alimentație publi
că existente. Dacă adăugăm la a- ceasta și unele carențe de aprovizionare, cu greu putem pronunța cu- vîntul ospitalitate. Aprovizionarea se face și prin Caransebeș, și prin Turnu-Severin, dar mult mai necorespunzător decît odinioară prin Orșova. Localitatea fiind lipsită de spații comerciale adecvate, de depozite, de o bază frigorifică cît de cît corespunzătoare, de mijloace de transport suficiente, se resimte acut an de an lipsa produselor lactate, a fructelor _ . . .Lipsesc, de asemenea, amenajările de agrement și de divertisment turistic. Cîndva a existat, e drept, o popicărie, dar s-a desființat ; a existat și un muzeu local, despre a cărui reînființare doar se vorbește. Cu puțină fantezie și inițiativă, Grota 
Haiducilor și alte locuri ar permite amenajări de localuri atractive. Numeroase amenajări ar putea fi realizate pe Valea Cernei. în amonte de localitatea azi extrem de aglomerată. De altfel, foraje recente au depistat acolo o nouă și bogată sursă de apă termală, care s-ar preta la amenajarea unui mare ștrand în aer liber, de tipul^ aceluia de la Băile Felix.Am poposit și la Turnu Severin. Prin poziția lui deosebită si monumentele de care dispune — urmele Podului lui Apolodor, ale castrului Drobeta, ale cetății Severinului — monumente bine conservate șl îngrijite, prin posibilitățile unor deplasări pe Dunăre și împrejurimi, existența unor ape minerale hipo- termale de mare debit. încă neex- nloatate • dar exploatabile (cel puțin pentru un ștrand) — orașul Turnu- Severin începe să se afirme ca o prezentă de prim rang pe harta circulației turistice a țării. Recent s-a dat în folosință aici un hotel, creîn- du-se un bun început de bază materială pentru turism. Se cer însă exploatate la maximum posibilitățile enumerate, precum și altele, mai puțin cunoscute. Merită amintite peștera de la Topolnița — 11 km de frumuseți speologice, una din cele mai înzestrate de natliră Peșteri dih Europa, cula lui Tudor Vladimirescu și biserica fortificată de la Cerneți ș.a. Deocamdată însă trebuie să consemnăm întîrzieri în efectuarea lu
crărilor de amenajare turistică a 
insulei Simian, care va „reproduce" aspecte legate de ocupațiile, de viata spirituală a populației de' pe insula Ada-Kaleh, făcînd ca, practic, insula ce va dispare sub apele Dunării să-și înceapă o nouă existentă.In unele localități pe care le-am vizitat, pornind de la estimarea numărului de turiști ce vor solicita găzduire în sezonul ce urmează, s-au luat măsurj de creștere a spațiilor de 
cazare prin încheierea de contracte 
cu cetățenii, inițiativă care și-a dovedit pe deplin utilitatea în anii precedențl. Dar, în timp ce Agenția O.N.T. din Sibiu a contractat cu cetățenii peste 800 de locuri de cazare,

menține- locuințe, _____ _____________________ există un mijloc eficient: ventilatorul de masă.„Electromotor“-Timișoara livrează unităților comerciale de desfacere două tipuri de ventilatoare de masă : V.M.3 și V.M.4. Primul este prevăzut cu grătar de protecție la elice și funcționează în d°uă turații. Elegant și ușor de manevrat, reglabil pentru diferite unghiuri pe verticală, îndreaptă curentul de aer în direcția dorită. Un suport special permite instalarea lui și pe perete.Ventilatorul de masă tip 4 este o construcție simplă și estetică, cu un suport din sîrmă cromată. Oscilează în suport, permițînd dirijarea curentului de aer în direcția dorită.Vopsite în culori pastel, aceste două tipuri ' de ventilatoare sînt echipate cu electromotoare de calitate superioară, cu axul pe lagăre autolubrifiante, care asigură o funcționare ireproșabilă la tensiunea nominală de 220 sau 120 v.

Pentru asigurarea și rea igienei aerului din birouri, restaurante etc.— ne spunea în aceeași ordine de idei lectorpl Ana Mureșanu, locțiitorul secretarului Comitetului de partid al organizațiilor din unitățile comerciale ale orașului București — că este nu numai mult mai . ușor, dar și incomparabil mai eficient din punct de vedere social și educativ să prevenim, decît să sancționăm o greșeală săvîrșită și să îndreptăm prejudiciul moral sau material adus de cei ce încalcă normele socialiste de comportare. Iată de ce îndrumăm organizațiile de partid din comerț să nu reducă munca de educare comunistă la intervenții „pompieristice", „post-factum", doar atunci cînd într-un anumit colectiv s-a comis deja un caz de încălcare gravă a normelor eticii socialiste, ci să o desfășoare continuu, permanent. în a- cest sens, în diferitele cercuri de educație moral-cetățenească din întreprinderile comerciale ale Capitalei au l’ost dezbătute teme ca apărarea și dezvoltarea avutului obștesc — îndatorire cetățenească fundamentală ; cinstea, corectitudinea și principialitatea — însușiri de bază ale omului societății socialiste ; noul Cod Penal— puternic instrument de legalității socialiste ș.a.Am remarcat și faptul organizații de partid nu tematicile acestor forme de învăță- mînt imuabile, ci dimpotrivă, în ra-. port cu problemele ce se ivesc pe parcursul anului, introduc în dezbatere teme adecvate. La întreprinderea de administrație locativă nr. 4 din Capitală, de exemplu, s-au semnalat manifestări de lipsă de solicitudine, neglijență, birocratism în comportarea unor salariați față de public. Organizația de partid a inițiat atunci -dezbaterea în cercurile de educație moral-cetățenească a u- nor probleme privind raportul dintre funcționarul de stat și cetățeni, rezolvarea operativă a cererilor și sesizărilor oamenilor muncii ș.a.Din păcate, însă, extinderea stu
diului problemelor de etică nu este 
însoțită peste tot și de preocuparea 
organizațiilor de partid pentru asi
gurarea unei calități înalte, a unui 
bogat conținut de idei expunerilor, 
dezbaterilor.Surprinde faptul că, în unele locuri, unde se manifestă abateri de la normele socialiste de comportare, învățămîntul de partid nu le supune sub conul de lumină al unei analize principiale, temeinice, sau dacă le abordează, face acest lucru într-o manieră abstractă, la modul „general", ferindu-se parcă să pună punctul pe „i“.La ciclul de conferințe de Ia Grupul 1 Construcții-Ploiești, o expunere despre proprietatea socialistă— temelia progresului societății noastre, a constat în citirea „pe sărite" a unui „text" plin de generalități, după care cei prezenți au enumerat, întocmai ca într-o consfătuire de producție, cîteva din neajunsurile semnalate pe șantier. Ar fi fost, deși-. gur, mai util ca propagandistul — ajutat de cursanți — să reliefeze exigențele care se ridică în ce privește atitudinea înaintată fată de proprietatea socialistă în prezent — cînd o asemenea atitudine nu poate fi concepută fără eforturi pentru însușirea tehnicii noi, pentru realizarea unei înalte eficiente a activității productive ; o analiză a activității pe șantier făcută în această perspectivă ar fi putut să deschidă cursanților orizonturi noi.în alte organizații de partid se consideră realizată legătura studiului cu viata, dacă, după înșiruirea cî- torva norme generale ale moralei socialiste, se mai spune că „x“ ori „y“ au respectat sau nu una sau mai multe dih. aceste norme șl, cu aceasta, „discuția" se încheie fără nici d concluzie mai profundă, mai mobilizatoare.în județul Olt, la ciclurile de conferințe, se citesc, de regulă, texte pe teme de morală, avînd cîte 10—15 pagini, adesea de către oameni care nici nu sînt propagandiști (de exemplu, în comuna, Tătulești). Acestea abundă în generalități, înșirate declarativ, pe un ton moralizator. Ce eficiență pot avea asemenea „texte" elaborate nu prin sintetizarea unui material de viață din organizațiile de partid respective, ci prin înșiruirea de para

întărire acă multe consideră

grafe rupte din contextul unor broșuri pe teme de etică, ori al unor lucrări de specialitate în acest domeniu, din care sînt „detașate" fragmente întregi, ’extrem de pretențioase pe care ascultătorii și uneori chiar cel ce le citește nu le pricep ? (în comuna Spineni ș.a.).De altfel, în multe organizații de partid se manifestă tendința de a 
renunța la discuții, la dezbateri — 
care solicită puterea de gîndire a 
participanților, adoptîndu-se calea, 
desigur mai ușoară, de a solicita 
conferințe de Ia centrul de județ.Este bine cunoscut că mersul învă- țămîntului de partid într-un curs ori cerc de etică ori educație moral-cetățenească depinde, în mod precumpănitor, de-a lungul unui an, de priceperea ori nepriceperea lectorului, propagandistului. Unii dintre propagandiștii cercurilor de etică nu au suficientă experiență — este doar o formă nouă de învățămînt — dar, în chip paradoxal, aceștia nu sînt sprijiniți cu atenție de unele organe locale de partid. în multe locuri instruirea lor, informarea lor de ținută a fost pur și simplu abandonată. In alte locuri, pregătirea propagandiștilor Îmbracă o haină generală, ineficientă. Caracterul abstract în care se desfășoară dezbaterile în unele cercuri și cursuri de etică imprimat, de multe ori, de chiar unii dintre cei chemați să facă pregătirea, informarea lectorilor și propagandiștilor acestor forme de studiu. Ceea ce lipsește mal ales în cadrul acestor instruiri este pregătirea metodologică, îndrumarea concretă a- supra modului în care propagandiștii ar trebui să se documenteze la fața locului, să abordeze problemele în strînsă legătură cu viața și activitatea cursanților.

■Arîn însemnările de mai sus am surprins doar cîteva aspecte ale modului în care sînt abordate în învățămîntul de partid problemele educației moral-cetățenești. Domeniul de preocupări este, firește, incomparabil mai vast, mai complex. Cu toate acestea, sintetizîndu-le, se poate desprinde concluzia că eficiența dezbaterii acestor probleme în învățămîntul de partid nu trebuie să rămînă doar o noțiune vagă, abstractă — cum se mai întîmplă în multe organizații de partid — ci să constituie obiectul unei preocupări atente, susținute. Mai multă atenție pentru pregătirea lectorilor, a propagandiștilor din partea comitetelor județene, municipale- și orășenești de partid, atragerea în rîndurile lor a unor oameni cu o bună pregătire, cu însușiri pedagogice și putere de convingere și avînd o comportare morală ireproșabilă, reprezintă cerințe de prim ordin pentru succesul cursurilor și cercurilor de etică.
Dr. Vincențiu PIUCA 
Gheorghe ZAMFIR

în careaseme- primul
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și legumelor proaspete.
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analizat critic unele frecvente tid și ție — tivate, ficientă cotirea— rășilor consecințele practice negative, daunele provocate pe plan economic, social, moral de asemenea abateri.Un spirit critic și autocritic exigent a caracterizat și dezbaterile conduse, pe teme asemănătoare, de propagandistele Maria Baciu — la Fabrica de tricotaje „Someșul", și Silvia Prenslavski — la Fabrica „Clujana" — ambele din Cluj. Sublinierea îndatoririi comuniștilor de a nu trece nepăsători pe lîngă fenomenele de încălcare a normelor etice socialiste, relevarea modalităților de a spori rolul lor în formarea tineretului a dat și mai multă consistentă acestor dezbateri.Nu trebuie să uităm nici o clipă
Izvorînd din înalta rațiune a orîn- duirii noastre, din grija pentru sănătatea oamenilor — asistența me- dico-s^pitară la locul de muncă, ca ramură specializată a medicine!, a cunoscut o largă dezvoltare atît prin asigurarea unor condiții materiale din ce în ce mal bune cît și prin distribuirea în a- ceastă rețea a unor cadre medicale cu pregătire superioară. „Existența acestei rețele și în județul nostru — ne -șpune dr. Sabin Cimponeriu, in

spector la Direcția sanitară județeană Constanța — și asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea activității curativo-profilactice, s-au concretizat în evoluția favorabilă a unor indicatori de sănătate, cum ar fi scăderea, an de an, a îmbolnăvirilor profesionale și menținerea la un nivel scăzut a morbidității cu incapacitate temporară de muncă. Experiența a dovedit că numai pe baza cunoașterii complexe a stării de sănătate a salariaților, a cauzelor care dau naștere la îmbolnăviri și accidente, pot fi luate cele mai potrivite măsuri igienico-sanitare, tehnico-or- ganizatorice și de protecție a muncii"Cartea de vizită a asistenței medicale din întreprinderile portului Constanta este rezumată de cîțiva indicatori care compun oglinda stării de sănătate a celor aproape 20 000 de salariați ai portului. In anul 1967 au revenit, în medie de salariat 4,74 zile de concediu de boală, pentru ca în anul trecut acest indice să scadă la 4,70 zile. Dacă numărul accidentelor de muncă a fost în anul 1967 de 177, cu 4 872 zile ' de incapacitate, în 1968 numărul accidentelor a scăzut la 127, cu 3 980 zile de incapacitate de muncă. Există un secret al acestor rezultate ?Examenul medical de angajare — importantă măsură profilactică — care în unele locuri este o operație pur' formală dacă nu lipsește cu de- săvîrșire (e Suficient să amintim aici că șantierul 1014 Medgidia aparți- nînd Trustului 1 construcții București a angajat peste 700 muncitori fără examen medical) se bucură, în întreprinderile portuare, de un tratament judicios ; este, de fapt, un test complex de sănătate a angajaților.

Consultația de angajare — ne spune dr. Nicolae Lcca, medic de medicină a muncii — este diferențiată : pentru locurile de muncă simple. care nu prezintă noxe, pericole de accident sau de suprasolicitare și la care angajatul poate face față cu calități naturale obișnuite ; și consultația solicitanților pentru locuri de muncă speciale, cu solicitări predominant neuro-psihice : macaragii, conducători auto și de utilaje, personal navigant, manipulatori la sec-

țiat devine pentru noi prima pagină a cărții de sănătate a noului angajat, la care avem posibilitatea să raportăm schimbările produse în capacitatea lui de muncă, posibilitatea de a depista, cunoscînd și celălalt termen al ecuației (ambianța locului de muncă), mobilurile acestor schimbări și administrarea tratamentului corespunzător, necesar recuperării sau chiar îmbunătățirii stării de sănătate inițiale, la angajare.în primul rînd, activitatea noastră

in stațiuni cu tarif redus»Cei interesați sâ-și petreacă zilele de concediu într-una din pitoreștile stațiuni balneoclimaterice au acum, în sezonul de primăvară, condiții a- vantajoase.Agențiile și filialele Oficiului Național de Turism oferă locuri pentru odihnă — pînă la 31 mai cu tarif redus — la Sinaia, Borsec, Bușteni, Predeal, Sovata, Tușnad și Lacul Roșu. Există și 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.In fotografie: Vedere din Sovata.

ținute și preocupările existente, apropie mai mult de sarcinile complexe puse în fața asistenței medicale la locul de muncă de către Directivele Comitetului Central al partidului cu privire la îmbunătățirea asistenței medicale a populației. In viziunea acestor Directive, i se cere medicului de întreprindere să 
fie un veritabil consilier în pro
blemele de sănătate al conducerii 
tehnico-administrative. Altfel (așa cum se mai întîmplă încă în multa
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ÎNTREPRINDERE
torul automatizat al silozurilor etc. Chiar în cadrul acestei categorii examenul este, la rîndul său, diferențiat. De exemplu, exigențele examenului oftalmologie sînt de un fel pentru un macaragiu care lucrează la 30 m înălțime și de alt fel pentru un muncitor de pe o macara auto care lucrează la 3—4 m înălțime.într-un cuvînt, testul de sănătate al angajatului se face cu precădere prin verificarea stării de sănătate a acestuia în funcție de factorii nocivi sau de condițiile specifice de la locul de muncă. Atenția deosebită acordată examenului medical la angajare este motivată atît de grija expresă față de sănătatea solicitantului, cît și de -ostul medicului de întreprindere de a asigura plasamentul selectiv al angajaților la locurile de .muncă* unde randamentul lor, condiționat de starea sănătății, să fie maxim. Mai mult de- cît atît, examenul complex, diferen-

este o activitate profilactică prin control periodic, mai ales pentru sa- lariații care lucrează în locuri de muncă pe care vi le-am numit speciale. Rezultatele acestor examene periodice, trecute pe fișe, sînt comparate cu parametrii stabiliți la examenul de angajare interpretarea rezultatelor permițînd stabilirea de măsuri eficiente. Administrarea la timp a unui tratament medical în condiții de muncă preîntîm- pină concediile medicale fortuite, expedierea, prin necunoașterea factorilor care au favorizat diminuarea capacității de muncă, la policlinicile specializate, cu risipa de timp și diversele inconveniente pe care le presupune aceasta.
★Am insistat asupra activității medicului de întreprindere din portul Constanța deoarece activitatea practică a acestuja, după realizările ob-

locuri) fără a se angrena, conștient de rostul său, în problemele de producție ale întreprinderii unde activează informarea sistematică a conducerii întreprinderii asupra stării de sănătate a muncitorilor, ar avea de suferit, ar prejudicia luarea unor măsuri eficiente pentru preîn- tîmpinarea unor influențe nedorite a condițiilor în care se desfășoară procesul de producție asupra stării de sănătate.Ar fi însă păgubitor ca această relație — medic de întreprindere și conducerea tehnico-administrativă a acesteia — să fie unilaterală, sau să se transforme într-un dialog fără fi- • nalitate. Practica a dovedit că acolo unde se trece cu ușurință peste recomandările medicului de întreprindere au de suferit atît interesele producției cît și capacitatea de muncă a salariaților. în cîteva cazuri unele ministere sau conduceri de întreprinderi, cu de la sine putere, încâlcind

recomandările medicului de întreprindere, au hotărît să efectueze ore suplimentare peste orele aprobate în acest sens. Rezultatul ? La uzina La- romet din Capitală în .primele 11 luni ale anului trecut au fost efectuate cîteva mii de zile suplimentare și tot în aceeași perioadă au trebuit să fie acordate cîteva mii zile de concediu medical. Cauze asemănătoare au dus, la fabrica de încălțăminte ' Clu- jana, la creșterea incapacității temporare de muncă, de la 6,94 zile de incapacitate ce reveneau, în medie pe muncitor în semestrul I al anului 1967, la 7,37 în perioada corespunzătoare a anului trecut.' Aceste exemple pledează pen
tru audiența recomandărilor me
dicului de întreprindere la con
ducerea tehnico-administrativă a 
acesteia. Dar această audiență nu poate fi căpătată numai prin îmbunătățirea legislației existente în acest sens, ci. mai ales, prin 
creșterea autorității profesionale a 
medicului de întreprindere, prin continua sa specializare în problemele de muncă și de sănătate specifică întreprinderii în care-și desfășoară activitatea.Pentru a veni în sprijinul îmbunătățirii asistenței medicale la locul de muncă, noul regulament de funcționare al spitalului unificat a- duce noi completări cu privire la atribuțiile medicului de întreprindere. Paralel cu aceasta, Ministerul Sănătății urmează să ia măsurile necesare pentru asigurarea instruirii specializate a medicilor de întreprindere privind problemele e- sențiale de fiziologia și fiziopatologia muncii, evaluarea capacității de muncă și recuperarea acesteia, noțiuni de igiena și protecția muncii, cunoașterea legislației de asigurări sociale etc.„Rostul asistenței medicale la locul de muncă — ne spune dr. Dan Enăchescu, director al Direcției sanitare a Municipiului București — trebuie reevaluat în viziunea noilor sarcini, în sensul că ocrotirea sănătății muncitorilor să fie privită și ca parte componentă a organizării științifice a muncii în întreprinderi. In ceea ce ne privește am trecut la cîteva măsuri concrete de îmbunătățire a

asistenței medicale în întreprinderi dintre care aș aminti organizarea, prin rotație, cu toți medicii din a- ceastă rețea, a unor cursuri privind problemele activității curativo-pro- filactice, difuzarea unor scrisori metodologice la toate întreprinderile, dezvoltînd laturile profilactice ce trebuie să fie desfășurate, comasarea unor întreprinderi mici pe lingă policlinici uzinale (astfel, trei sferturi din întreprinderile de acest fel sînt acum în raza de activitate a Policlinicii uzinale 23 August) etc“.O problemă deosebit de complexă — așa cum a reieșit din ancheta noastră — este asigurarea în mod judicios și echitabil a necesarului de medici de întreprindere. în municipiul București, de pildă, sînt peste 100 posturi vacante de medici de întreprindere, iar 39 la sută dintre cel ce activează sînt pensionari sau pen- v sionabili, fapt care grevează asupra calității ocrotirii sănătății la locul de muncă. Soluționarea unei probleme ca aceasta, deosebit de complexă, prin viziunea superioară pe care o aduc Directivele și asupra organizării rețelei asistenței medicale în întreprindere, implică nu numai o operațiune competentă, responsabilă de distribuire judicioasă a cadrelor medicale existente, dar și continua lor specializare. Numai avînd în mînă argumente incontestabile, pe care 1 le oferă interpretarea specializată șl periodică a stării de sănătate a muncitorilor, medicul de întreprindere poate recomanda calificat conducerii tehnico-administrative a întreprinderii, fără a stînjeni procesul de producție, ci, dimpotrivă, stimulîndu-l, luarea unor măsuri de eradicare a u- nor cauze care favorizează bolile profesionale. Astfel, medicul de întreprindere nu se va mai afla, cum se mai întîmplă, în postura nedorită a unui specialist care prescrie medicamente pentru orice, și-și pune semnătura indiferentă pe certificate de concedii medicale, ci un specialist care, prin pasiune, pricepere și dăruire profesională, apără sănătatea muncitorilor și contribuie la realizarea sarcinilor economice ale întreprinderii.
V. ARACHELIAN
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ACCENTUEAZĂ RĂMlNEREA IN URMA 
t ■torul tehnic : de ce trebuie înscrise, în acest plan, niște obligații curente, de serviciu 1 Interlocutorul, vădit jenat, nu a fost decît parțial de acord cu acest punct de vedere. In schimb, tov. Vasile Ardeleanu, prim-secretar al Comitetului municipal Gh. Gheorghiu-Dej al P.C.R., ne-a relatat ':— Adevărul este că, dacă la acest combinat exista o mai intensă preocupare pentru respectarea întocmai a planului de revizii periodice și al lucrărilor de întreținere a instalațiilor, nu se ajungea ța „căderea" concomitentă a 14 reactoare. Deci, neajunsurile obiective reclamate de unii specialiști de aici ascund, în spatele lor, un mare procent de cauze subiective. Efectuarea riguroasă a reviziilor se impunea cu atît mai mult, cu cît, asemenea defecțiuni — e drept, în proporție mult mai redusă — s-au manifestat la Borzești, atît în 1967 cît și anul trecut.Nu intenționăm să căutăm nod în papură. Important este că aceste măsuri • de intervenție sau sar-

ca

utermc

La începutul lunii aprilie, comparativ cu planul de producție pe primul trimestru, Combinatul chimic Borzești consemna o restanță de 1 600 tone policlorură de vinii și de peste 300 tone tricloretilenă ; în aceeași perioadă, Combinatul chimic Victoria îndeplinise prevederile planului numai în proporție de 96,3 la sută, iar Combinatul de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul Gh. Gheorghiu-Dej înregistra o rămînere în urmă care măsura 548 tone de fenol șl 337 tone de acetonă. Cu atît mai de neînțeles apare această situație cu cît, după cum se știe, anul trecut colectivele celor trei combinate chimjce au obținut rezultate cu mult superioare sarcinilor de plan, chimiștii din Borzești fiind declarați chiar fruntași pe țară în întrecerea socialistă.De ce aceste mari și puternice unități ale industriei chimice nu și-au îndeplinit integral sarcinile de plan pe primul trimestru ? Borzeștiul acuză defecțiunile mecanice accidentale intervenite la reactoarele de sinteză a clorurii de vinii monomer. La Combinatul de cauciuc sintetic, pe primul plan al justificărilor se pune funcționarea cu debite reduse a instalației de fenol, determinată, pe de o parte, de neintrarea în funcțiune la termenul planificat — trimestrul IV 1963 — a unor capa- tăți de fabricare a benzenului, iar pede altă parte, de înfundarea coloanei de uscare a Înfundarea coloanei datora calității benzenului aprovizionat, care are un conținut ridicat de impurități. La Combinatul chimic Victoria, punctul vulnerabil l-ar constitui instalația de fabricare a metanolului. Neajunsurile ivite în funcționarea acestei instalații au generat unele opriri' accidentale, nu prea dese, dar suficiente pentru a face ca restanța, față de planul de producție pe trimestrul I, să urce la peste 300 tone de metanol.In cele trei combinate, la fața locului, am constatat amărăciunea specialiștilor, a multor maiștri șl operatori chimiști în legătură cu aceste rămînerl în urmă. „Trebuia să fim mal atențl, să nu slăbim asistența tehnică — ni s-a spus la Borzești. Economia națională, beneficiarii promiselor noastre nu au ce face cu justificările; oricît de bine formulate ar fi ele. Ei au nevoie de materii prime, de materiale. Nu de scuze și justificări". Așa stînd lucrurile, este de înțeles de ce investigațiile anchetei noastre le-am canalizat asupra acestei probleme: ce se întreprinde în prezent în cadrul celor trei combinate chimice și cum acționează comitetele lor de direcție pentru ca rămînerile în urmă față de plan, înregistrate în primele luni ale anului, să fie grabnic recuperate ?Lichidarea neajunsurilor și a restanțelor nu se poate asigura prin metode pompieristice și provizorate, ci prin aplicarea unor măsuri energice, bine precizate.— La noi, Imediat s-a trecut la stabilirea unor măsuri detaliate, judicioase, cu eficiență certă, care să fie aplicate riguros în etapa „contra- cronometru" ce o parcurgem pentru eliminarea restanțelor — ne-a răspuns tov. Ing. Teodor Haș, directorul tehnic al ~ ..............................~zeștl.Pentru procedat, directorul tehnic a acoperit o masă întreagă cu grafice extrem de amănunțite de recuperare, întocmite pe fiecare secție și produs. Ample planuri de măsuri însoțesc aceste grafice. Ne-am notat că unele dintre ele au un caracter inedit șl vizează îmbunătățirea tehnologiei. Este vorba, mai ales, de individualizarea reactoarelor și evitarea degradării uleiului folosit în a- ceste instalații. Altele se referă la acordarea asistenței tehnice permanente, la intervenția promptă pentru efectuarea întreținerii și a reparațiilor curente, la comasarea și întrajutorarea reciprocă a echipelor de intervenție, la organizarea și pregătirea judicioasă a reparațiilor generale, urmărindu-se reducerea duratei lor cu circa 9 zile, la creșterea răspunderii în supravegherea instalațiilor, în special din secția tricloretilenă.Evident, unele dintre aceste măsuri sînt, într-adevăr, de intervenție, altele, însă, nu-și aveau locul în acest program excepțional de lucru. Să fi urmărit, oare, conducerea combinatului să impresioneze ochiul celui care ar avea curiozitatea să-1 răsfoiască 1 L-am întrebat pe direc-
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acestui produs, de uscare s-ar

Combinatului chimic Bor-
a ne convinge că așa B-a

E B O
(Urmare din pag. I)S-a lucrat intens îndeosebi în întreprinderile agricole de stat Poarta Albă, Independența, Peștera, • Agi- gea și în cooperativele agricole deservite de întreprinderile pentru mecanizarea agriculturii Topraisar, SJ- bioara și Castelul. Ca urmare a măsurilor organizatorice luate de către comitetul județean de partid, peste tot se muncește într-un ritm viu, realizîndu-se lucrări de cea mai bună calitate. După cum am fost informați de Ia Direcția agricolă, în aceste zile sînt prezenți pe teren specialiștii și conducerile unităților agricole, toți cei care îndrumă activitatea din agricultura județului Constanța. Au fost luate măsuri eficiente privind aprovizionarea cu carburanți, piese de schimb șl sămînță, de amenajare a atelierelor mobile pentru a se putea interveni operativ pe teren în vederea înlăturării defecțiunilor tehnice ivite. Toate măsurile converg spre folosirea fiecărei'ore bune de lucru în cîmp.Semănatul se desfășoară în ritm rapid și pe terenurile întreprinderilor agricole de stat și ale cooperativelor agricole din alte județe. In Teleorman, de exemplu, s-au reali-

cini curente, <5e serviciu, să fie aplicate, pas cu pas. Se pare că conducerea combinatului tocmai așa- procedează. O dovedesc rezultatele din prima decadă a lunii aprilie, cînd sarcinile suplimentate de producție primă mează P.V.C. iar la în august, toate restanțele vor fi recuperate și se intenționează ca, în final, planul anual la P.V.C. să fie depășit cu 506 tone. Borzeștiul nu-și dezminte nici în momentul de față renumele său și — după cum ni B-a spus în combinat — beneficiarii produselor sale pot conta pe materiile prime și materialele contractate.Se pot formula aceleași aprecieri pozitive și la adresa Combinatului chimic Victoria .sau Combinatului, .de cauciuc sintetic din orașul „Gh, Gheorghiu-Dej" ? Iată-ne la..-prima 1 dintre aceste mari unități chimice. Tov. ing. Virgil Folea, directorul general al combinatului, ne-a' arătat un plan de măsuri. El poartă data de... 7 ianuarie și se referă, în exclusivitate, la recuperarea pierderilor rezultate în urma defecțiunii petrecute, în primele zile ale lunii respective, la instalația nr. 2. Ne-am exprimat deschis dezacordul față de practica conducerii combinatului de a minimaliza necesitatea recuperării grabnice a restanțelor consemnate în primul trimestru. Pentru a ameliora discuția, ing. Emilian Achirii, șeful serviciului producție, ne-a încredințat că restanțele din primele trei luni ale anului vor fi recuperate pînă la 30 iunie. Ne-a prezentat chiar și un grafic cuprinzînd „cotele" intermediare care trebuie atinse în lunile următoare. Din păcate, cifrele respective nu au acoperire, nu șînt garantate de măsuri concrete, sigure ; se mizează prea mult pe-înlăturarea — de către factori din afară — a defecțiunilor de natură constructivă și prea puțin pe lichidarea neajunsurilor interne, pe valorificarea resurselor ce există în combinat.După cum ne relata tov. ing. Mil- 
tiade Dobrin, șeful secției : metanol, la ora actuală, personalul 'care deservește instalațiile de producție este slab pregătit. Nu posedă cunoștințele necesare manevrării acestor instalații ultramoderne și stăpînirii procesului tehnologic. Necorespunzătoare este și organizarea schimburilor, repartizarea oamenilor pe instalații, iar dotarea echipelor de intervenție cu aparate și piese de schimb este sub orice critică. Cu toate acestea, directorul general al combinatului flutură, în văzul lumii, un program de măsuri prăfuit, șeful serviciului producție se lansează în promisiuni fără acoperire, în timp ce în activitatea unor secții stăruie grave deficiențe tehnico-organizatorice.Intr-o anumită proporție, aceeași tărăgănare în stabilirea unor măsuri ferme, capabile să aducă revirimentul scontat în recuperarea restanțelor, am identificat și la Combinatul de cauciuc. Ne-am manifestat dorința de a cerceta planul de intervenție, de a face o comparație a prevederilor cu rezultatele obți-

au fost îndeplinite', tn această lună a trimestrului II ursă se recupereze 450 tone de (în grafic se prevăd 275 tone), tricloretilenă, 105 tone. Pînăa

nute în prima decadă a lunii aprilie. Tov. Teodor Marinescu, inginerul-șef al combinatului, ne-a arătat o foaie de hîrtie, cu cîteva cifre eșalonate pe luni. „Vom recupera totul pînă în trimestrul III", ne-a asigurat interlocutorul. Pînă una-alta, sub ochii noștri, a făcut niște „ajustări", sarcinile din luna mai fiind transferate în aprilie, cele din luna curentă trecînd în luna următoare ș.a.m.d. De ce acest „cadril" al cifrelor ? Pentru a ne dovedi că în aprilie se va realiza o substanțială recuperare. Potrivit modificărilor operate de inginerul-șef, .în prima decadă din a- prilie s-ar fi obținut o depășire a prevederilor de plan cu cîte 5 tone de fenol și acetonă. Nicidecum nu poate fi vorba de așa ceva. Iată care este adevărul: tov. 
Ion Pălăngeanu, adjunctul șefului serviciului plan, ne-a demonstrat că în prima decadă din luna în curs, comparativ cu planul inițial, nu s-au realizat 45 tone de fenol și 35 tone de acetonă. Așadar, restanțelor jjin trimestrul I, de 548 tone de fenol și 337 tone de acetonă li s-au adăugat altele, destul de consistente.Tendința de a îmbrățișa tactica „mersului de la sine", de a tergiversa lichidarea cu cea mai mare urgență a rămînerilor în urmă la . producția primuluiadus-o la cunoștința resort din. Ministerul mice. Ne-am adresat Oîteanu, directorul general al Direcției generale a industriei petrochimice, pînă la 1 aprilie a.c., for tutelar al combinatelor de pe Valea Troțușului. Interlocutorul ne-a amintit că, de la începutul acestei luni, cele două combinate fac parte din- tr-un grup industrial — Borzești — cu statut de centrală industrială. Nu am cedat „invitației" indirecte de a ne retrage. Și- aceasta, .cel puțin din cauză că restantele au apărut în primul trimestru, cînd nu se înființase centrala industrială și cînd d-sa, ca • director general al Direcției generale a industriei petrochimice, răspundea nemijlocit de activitatea celor două combinate. Cu tov. ing. Nî- 
colae Ionescu, adjunct al ministrului industriei chimice, nu am putut discuta. Totuși, vocea d-sale am auzit-o la solicitarea, în prezența noastră, a directorului general. Prin tel- cafon, indirect, ni s«-a recomandat să amînăm această discuție după sfîrșitul lunii aprilie. Se pare că numai atunci s-ar putea desprinde unele concluzii definitorii.Desigur, la sfîrșitul lunii aprilie vom reveni. Ce va întreprinde însă pînă atunci conducerea Ministerului Industriei Chimice ? Precizăm că activitatea celor trei mari unități ale industriei chimice nu și-a găsit cadența în prima decadă a lunii aprilie. De aceea, este absolut necesar ca măsurile de intervenție să cuprindă toată filiera : combinat,centrală industrială, minister, asi- gurîndu-se recuperarea neîntîrzia- tă a tuturor restanțelor Ia. producția planificată. Economia națională contează pe realizarea integrală a producției, la toate sortimentele, în cele trei unități ale industriei chimice.

Dan MATEESCU 
Nicolae MOCANU

trimestru, am unor foruri de Industriei Chi- tov. ing. Petru
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ctrvităt

Consiliul de Miniștri a a- 
probat recent o hotărîre privind 
acordarea creditelor de produc
ție pe termen scurt cooperative
lor agricole de producție, mem
brilor cooperatori și producăto
rilor cu gospodărie individuală.

Hotărîrea are drept scop spri
jinirea cooperativelor agricole de 
producție cu fondurile necesare 
asigurării bazei materiale pen
tru realizarea producției, în pe
rioada pînă Ia ■ valorificarea a- 
cesteiă și pentru acordarea de 
avansuri bănești pe măsura e- 
fectuării zilelor-murică. Cuantu
mul creditelor de producție pe 
termen scurt, de care pot bene
ficia cooperativele agricole 
producție pentru produsele 
care le valorifică pe bază 
contract, este de pînă la 60 
sută din valoarea producției 
contractate. Creditul se acordă 
eșalonat, în funcție de nevoile 
producției vegetale și animale^ 
precum și de stadiul de dez
voltare al acestora. Prima tranșă 
din credite se acordă în măsura 
în care acestea sînt necesare 
pentru procurarea de semințe, 
îngrășăminte sau pentru plata în 
bani a muncilor executate de 
către întreprinderile pentru me
canizarea agriculturii. Ea 
poate depăși însă 50 la sută 
creditul acordabil.

Cooperativele pot utiliza 
credite pînă la 40 la sută pen
tru plata în bani a zilelor-muncă 
și a retribuirii suplimentare cu
venite membrilor cooperatori.

Pentru a determina coopera
tivele agricole să gospodărească' 
cu chibzuință atît fondurile pro
prii cît și cele împrumutate, Ban
ca Agricolă 
dă de 1 la 
creditele de 
de 5 la sută 
restituite la termen.

în vederea dezvoltării activi
tăților anexe și a prestărilor de

pot 
de 

ne-

de 
pe 
de 
la

nu 
din

din

va percepe o dobîn- 
sută pe an pentru 
producție primite și 
pentru creditele ne

servicii în cooperativele agrico
le de producție se pot acorda 
credite pentru aprovizionarea cu 
materii prime și materiale cu o 
dobîndă de 4 la sută pe an, iar 
în situația nerambursării la ter
men cu o dobîndă majorată de 
6 la sută. în situația în care 
cooperativele agricole nu 
rambursa integral creditele 
producție primite datorită
realizării producției și venituri
lor bănești din cauze obiective 
(calamități naturale, epizootii etc.) 
Banca Agricolă va putea amîna 
pînă la un an ratele Scadente 
și nerambursate.

La cererea Consiliului Superior 
al Agriculturii, -Banca Agricolă va 
putea acorda cooperativelor a- 
gricole credite de producție, în 
limita unui plafon stabilit, pen
tru plata în bații a lucrărilor a- 
gricole executate de întreprin
derile " pentru mecanizarea agri
culturii, precum și pentru trans
porturile de produse agricole, în
grășăminte și alte materiale ne
cesare procesului de producție, 
chiar dacă cooperativele nu în
trunesc condițiile de creditare 
prevăzute în hotărîre.

De asemenea, Banca Agricolă 
poate acorda credite de produc
ție pe termen scurt membrilor 
cooperatori și producătorilor cu 
gospodărie individuală, care con
tractează cu organizațiile socia
liste livrarea de produse agri
cole. Creditele se pot acorda 
pînă la 45 la sută din valoarea 
producției contractate cu o do
bîndă de 1 la sută pe an și de 
5 la sută în cazul nerambursării 
la termen a acestora.

Noul sistem de credite pentru 
producție pe termen scurt înlo-' 
cuiește reglementările anterioa
re privind acordarea unor cre
dite și avansurile pentru con
tractări.

Tn continuarea acțiunii de îmbunătățire . a sistemului de salarizare și majorare a salariilor, care a cuprins pînă acum industriile alimentară, ușoară, locală, a fost dată publicității Hotărîrea Consiliului de Miniștri privind generalizarea . experimentării noului sistem de salarizare și majorare a salariilor, începînd de la 1 mai, în întreprinderile industriale și Centrala industriei poligrafice, aparți- nînd Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Prevederile noii hotă- rîri au fost primite' cu vie satisfacție de cei peste 23 000 de muncitori, tehnicieni, ingineri și funcționari din a- ceastă ramură, ale căror venituri vor fi anual cu aproximativ 38 milioane lei mai mari decît cele realizate înainte de 1 august 1967 și care văd în această măsură o nouă dovadă a consecventei cu care conducerea partidului și statului aplică hotărîrile Congresului al. IX-lea al partidului privind creșterea nivelului de trai al oamenilor muncii.„Cu cei peste 4 000 de salariați al noștri — ne informează directorul personalului și salarizării de la Combinatul poligrafic „Casa Scînteii", Constantin Voieuiescu — avem ponderea cea mai mare în ramura poligrafiei. Sporul de salarii ce ne revine în baza noii hotărîri se ridică la peste 5,6 milioane lei anual. Au fost alcătuite comisiile de încadrare pe secții, care vor asigura o cît mai corectă așezare a salariilor tuturor, ținînd seama de specificul și complexitatea activității muncă, de căruia"..„Fiecare
la diferitele locuri de aportul individual al fie-

(Agerpres)

■ Gi %

Datorită 
Craiova

„Independența
de urzit instalate în secția preparație Foto : M. Andreesculucrărilor de dezvoltare și modernizare efectuate în ultimii ani, fabrica textilă 

și-a dublat capacitatea de producție. în fotografie: noi mașini

„Fiecare dintre noi se bucură de noua măsură — subliniază și ing. Constantin Duțescu, Șeful secției zețărie a Cpmbinatului — unul din elementele cele mai prețioase ale hotărîrii fiind caracterul ei stimulator. Ea îndeamnă, prin legătura directă și imediată pe care o stabilește între calitatea muncii și rezultatele ei materiale, la realizarea sarcinilor cotidiene la un nivel cît mai înalt. Creșterea medie a salariului este de 10,1 la sută, dar ea nu presupune o împărțire automată a sporului. Astfel, din cei 87 de zețari ai secției, mai bine de jumătate sînt în categorii superioare de salarizare, iar aceștia vor cîștiga cu 300—400 de lei mai mult lunar".„în familia mea — ne spune zețarul Constantin Popescu — sîntem trei acum care beneficiem de sporirea salariilor. Fiica mea, Adriana, care lucrează la Fabrica de produse zaharoase București, primește de cîte- va luni un spor de aproape 200 del lei, probabil cam tot atît va primi și soția mea, care lucrează la legătorîa Combinatului, iar eu, fiind încadrat la categoria maximă, voi beneficia de un spor și mai mare. La acesta se adaugă. în continuare, sporurile acordate pentru condiții deosebite de muncă".La întreprinderea poligrafică „13 Decembrie" din București, noul sistem de salarizare a fost introdus, cu titlu experimental, începînd cu luna iunie a anului trecut. Efectele sînt deosebit de favorabile atît producției, cît și cîștigului personal al fiecărui salariat. „Pentru noi — ne spune zețarul Aurel Tomcscu — a- vantajele noii salarizări au fost evidente încă din prima lună de experimentare. Salariul meu a crescut da la 1 387 la 1 887 lei, incluzînd, bineînțeles, și primele pe care înainte le primeam cu probabilitate. Totodată, faptul că fiecare grupă de salarizare cuprinde mai multe trepte'intermediare creează posibilitatea încadrării fiecăruia potrivit gradului de calificare și aportul muncii, stimu- . lează capacitatea și, activitatea noastră. Noul sistem a sporit mult cointeresarea tuturor pentru bunul mers al producției, salariile fiind strîns legate de, îndeplinirea planului integral și pe secții".„Cred că nu exagerez cînd afirm
O o

că noul sistem de salarizare a contribuit și Ia înlăturarea unor practici învechite, care grevau asupra producției și rezultatelor ei — ne spune inginerul șef Elena Tătaru. Să dau numai un exemplu : înainte, aprecierea rezultatului muncii noastre depindea de îndeplinirea planului pe întreprindere. Dar planul era adeseori îndeplinit „în general", în timp ce unele secții rămîneau în urmă. Exista posibilitatea compensării de la o secție la alta și a derogărilor pentru acordări de prime, indiferent de rezultatele obținute. Astăzi, întreprinderea trebuie să-și îndeplinească planul în toate compartimentele sale. De aici și stimulentul pentru o mai bună organizare a producției pînă în cele mai mici amănunte. Trebuie să menționez că încă de la începutul aplicării noului sistem s-au introdus în întreprindere peste 3 000 de norme fundamentate științific. In prezent, analizăm cu minuțiozitate fiecare loc de producție și ne străduim să introducem pretutindeni cele mai avansate procedee tehnologice".„Un calcul estimativ arată că, după introducerea noului sistem de salarizare în întreprinderea , noastră, cîștigul salariaților a crescut cu 11,3 la sută — ne spune economistul Ion Buda. Majorarea salariilor reprezintă 150 000 lei lunar și aproximativ 1 800 000 lei anual. De retinut că suplimentarea fondului de salarii n-a afectat cu nimic prețul de cost și beneficiile întreprinderii. Prin creșterea randamentului muncii fiecărui salariat și a eficienței activității în general, am obținut, la sfîrșitul anului — după 7 luni de experimentare — un beneficiu peste plan de 434 000 lei. Anul trecut și în trimestrul I al anului de față, întreprinderea și-a îndeplinit planul la toți indicatorii".La Galați, primii au luat cunoștință de prevederile hotărîril linoti- piștii, paginatorii șl mașinlștil care au lucrat noaptea la apariția ziarului județean „Viața Nouă". „Este un stimulent deosebit pentru noi, tipografii, ne spune zețarul Nicolae Tudor. Prevederile hotărîrii reflectă pe deplin principiul nic, statornic în perfecționare, ai corespunzător, noastră lucrează" aproape, 70 la sută din totalul sala- riaților. Noua hotărîre creează un cadru favorabil deplinei lor afirmări. Aceasta impune însă obligații sporite din partea conducerii întreprinderii de a urmări cu atenție creșterea pregătirii lor profesionale".Aceeași vie satisfacție a manifestat-o colectivul întreprinderii poligrafice din Cluj. „Socotim — ne spune ing. loan Rădnțiu, directorul întreprinderii, că la noi au fost create toate condițiile pentru experimentarea și generalizarea noului sistem de salarizare. Nu de mult a intrat în funcțiune o nouă secție de ziare, dotată cu o rotativă de mare productivitate și un depozit de hîr- tie, iar în ultima vreme și celelalte secții au fost dotate cu mașini moderne, fiind mecanizate operațiile grele. Este în curs de reorganizare sectorul editură, prin care se urmărește creșterea productivității muncii, a eficienței economice, crearea unor condiții de lucru optime". „Am retinut cu deosebire, din hotărîrea Consiliului de Miniștri — ne declară maistrul Cornel Cristoreanu — că în condițiile noului sistem de retribuire, salariul plătit este inseparabil legat de realizările efective în . producție. Această măsură ne va , pune în special pe noi, maiștrii, să căutăm mereu noi posibilități de organizare superioară a muncii, să propunem mecanizări și perfecționări tehnice, pentru a înlesni muncitorilor să lucreze cu o productivitate tot mai ridicată".
loan Lăpușan, șeful serviciului organizarea producției, a ținut să precizeze că hotărîrea sb adresează și personalului tehnico-administrativ. „Specialiștii noștri au încheiat activitatea de normare a producției, ’ de așezare a normelor1 pe baze teh- nico-științifice. au elaborat un număr însemnat de măsuri tehnice șl organizatorice cu o mare eficientă în producție. Va trebui să facem e- forturi pentru o aprovizionare ritmică, pentru o cît mai bună organizare a producției și îmbunătățirea calității".„In toate sectoarele întreprinderii se lucrează cu spor pentru înfăptuirea sarcinilor de plan — ne spune zețarul Constantin Dănceanu, de la întreprinderea poligrafică din Suceava. în primul trimestru al acestui an colectivul nost.ru și-a îndeplinit în mod exemplar nu numai planul de tipărituri, dar și angajamentele luate în întrecerea cu alte ■ întreprinderi similare din țară".Aprecierile făcute de interlocutorii noștri sînt argumente puternice pentru intensificarea eforturilor de ridicare a nivelului activității economice a întreprinderilor de poligrafie. Introducerea noului sistem de salarizare și majorarea salariilor va contribui la stimularea eforturilor tuturor . lucrătorilor din industria poligrafică pentru realizarea și depășirea sarcinilor de plan la producția în continuă creștere de ziare, reviste și cărți, la îmbunătățirea substanțială a calității tipăriturilor.

echității. Ești har- meserie, dornic de dreptul Ia un cîștig în întreprinderea foarte multi tineri.

v» na Obținerea unor recolte mari de porumb este hotărîtă, în cea mai mare măsură, de executarea semănatului la un nivel calitativ înalt. Este vorba, în primul rînd, de pregătirea în cele mai bune condiții a patului germinativ, ținîndu-se seama de indicațiile date, în această privință, de Consiliul Superior al Agriculturii. în ce privește semănatul propriu-zis. să se urmărească în mod deosebit două e- lemente : adîncimea de jngropare a boabelor și densitatea la unitatea de suprafață. Avînd în vedere faptul că ■solul este bine aprovizionat cu apă și fertilizat satisfăcător, specialiștii de la Institutul de cercetări pentru cereale și plante tehnice de Ia Fun- dulea recomandă ca, Ia semănat, să se dea norma superioară de semințe, pentru a rezulta o densitate bună de plante la hectar. Calitatea semănatului să preocupe în permanență pe specialiștii din agricultură, care au datoria de a urmări pe teren să se asigure densitatea optimă și adîncimea de îngropare a semințelor. Aceste lucrări, de cea mai mare însemnătate pentru nivelul viitoarei recolte, nu pot fi lăsate numai pe seama tractoriștilor- sau a brigadierilor. De ele răspunde în primul rînd inginerul agronom !întrucît în această perioadă s-au suprapus multe lucrări, executarea

lor la timp nic superior zare a muncii, utilizarea rațională a tractoarelor și mașinilor agricole. Se cere ca, în aceste două săptămîni, tractoarele să fie folosite noaptea la pregătirea terenului, iar ziua la semănat. Pentru aceasta toți mecanicii de la ateliere să lucreze pe tractor. Deși a existat timp îndelungat pentru a se face reparații și revizii temeinice se constată, în unele locuri, defecțiuni la tractoare și semănători care nu sînt încă reglate. Conducătorii I.A.S. și I.M.A., trebuie să ia măsuri pentru ca asemenea deficiente să fie înlăturate cu vitate. ,Organele și organizațiile tid. direcțiile agricole și cooperatiste au datoria să în permanentă pe din agricultură să rumbul la timp și tehnice superioare.pămîntul a acumulat mari rezerve de apă. încît pot fi obținute recolte bune la porumb, ca și la celelalte culturi de primăvară. De aceea, se cere să, fie grăbite toate lucrările de sezon, pentru ca. folosind condițiile bune de care dispunem, să obținem producții agricole mari în acest an.

și la un nivel agroteh- necesită o bună organi-A

Este vremea însămințării po
șoreanu, directorul direcției agricole Arad, nu era informat precis asupra temperaturii solului, susținînd, în auzul reprezentanților celorlalte județe. că la Arad nu s-a realizat în sol temperatura optimă pentru semănatul porumbului. Or, după datele Institutului Meteorologic rezultă că, de la 13. aprilie orele 8 la 14 a- prilie orele 8, temperatura solului a atins la Arad și Chișinău Criș 12—13 grade. Asemenea practici ar putea deruta unitățile agricole în ce privește începerea semănatului la porumb. De aceea se cere ca toți specialiștii din unitățile agricole și cei de'la direcțiile agricole, aflați în a- ceste zile pe teren, să cunoască cu precizie starea solului si să indice momentul în care se poate începe a- ceastă lucrare. Este, o sarcină de mare răspundere și trebuie privită ca atare.Există posibilitatea ca în primăvara acestui an, deși lucrările sînt aglomerate, semănatul porumbului să se. realizeze în limitele timpului optim, adică într-o perioadă de 8—10

zat pînă la această dată cele mal mari suprafețe cu porumb — circa 10 000 hectare. Cele trei cooperative agricole din Zimnicea, de e- xemplu, au semănat 65 la sută din suprafețele prevăzute a se cultiva cu porumb, iar cooperativa agricolă „Dunărea" a încheiat această lucrare pe toate cele 285 ha prevăzute în planul de producție. De a- semenea. au fost semănate mari suprafețe gricole ___ ________ _____Fiind încă Ia începutul perioadei optime de înșămînțare a porumbului, nu' se poate critica faptul că nu s-a trecut peste tot la executarea, cu toate forțele, a acestei lucrări. Trebuie combătută însă tendința de espectativă , manifestată de unii, specialiști din unitățile agricole și chiar de la direcțiile a- gricole județene. La teleconferința care a avut loc luni după-amiază la Consiliul Superior al Agriculturii. în cadrul căreia s-a discutat simultan cu toate județele, s-a putut face constatarea că tov. ing. Mihai Plop-

și în unele cooperative a- din județul Dolj.

zile bune de lucru. Acest fapt este avantajat de arăturile făcute din toamnă pe suprafețe mari, de pregătirea întregii cantități de sămînță care se află în unități, de înzestrarea întreprinderilor agricole de stat și a ceior pentru mecanizarea agriculturii cu un număr mare de semănători pneumatice cu randament sporit. Rămîne numai ca, peste tot, să se organizeze în așa fel munca încît fiecare zi și fiecare oră bună de lucru să fie folosite din plin. A- devărat, există și unele greutăți. La începutul acestei săptămîni mai erau de semănat culturi din prima perioadă pe circa 63 000 ha în întreprinderile agricole de stat și 360 000 ha în cooperativele agricole. Situația este mai dificilă în județele din Moldova, unde însămînțările sînt în- tîrziate din cauza desprimăvărării tîrzii. Deci se cere ca, în unitățile agricole, să se organizeze astfel munca încît toate lucrările de sezon să fie făcute fără întîrziere.

operati-de par- uniunile sprijine oamenii munciiînsămînteze do- în condiții agro- In această iarnă
Al. MAXIMILIAN, A. MUN. 
TlrANU, R. APOSTOL I. MÂ
NEA, Al. MUREȘAN

nost.ru
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în lume
szssassaazs. ...Aceasta

viață, cea
puncte de vedere Al. ANDRIȚOIU

idealul estetic se modi- epocă la alta, sincronizat

care ■față aces-

desfășura Octavian

a virtuților ar- poetului Victor bună parte din se perpetuează

Sau, de o 
tn zori

și creației, bineînțeles cu acest mesaj să nu fie validat într-o operă su

De-atuncea bat
o neîntoarsă

De-atunci stăpîn imi

Era în patruzeci șt patru 
anul !

Partidule. sub steagurile 
tale.

Creația artistică s-a caracterizat întotdeauna printr-o mare mobilitate, cunoscînd uneori forme excesive, în căutarea unor modalități dd exprimare cît mai amplă a sensibilității. Dintotdeauna arta a fost șJ este un reflex al unei epoci date, ale cărei idei și tendințe dominante le exprimă filtrate prin specificul personalității creatorului. Istoria artelor evidențiază că marile personalități au captat în opera lor, într-o sinteză particulară, rezultantă a viziunii artistice, liniile de forță ale spiritualității contemporane lor.Spirala pe care se înscrie dezvoltarea artelor și a culturii, în general, semnalează prezența unor neistovite căutări de a transforma creația artistică autentică într-o expresie cuprinzătoare a societății. Umanismul este, așadar, firul ariadnic care străbate întreaga istorie a artei, valorile lui majore dînd viabilitate permanență condiția ca exterior, ci tentică.Așa cum flcă de la o „ în general cu modificările operate în structura socială — mijloacele de exprimare, modalitățile artistice sînt supuse și ele unei neîntrerupte evoluții. Este suficient să ne referim la neîncetatele acumulări în tehnica picturală și în viziunea plastică ce au condus la constituirea sistemului renascentist de reprezentare a spațiului tridimensional. Este edificator să invocăm nenumăratele modificări operate ulterior, începînd cu romantismul, mai violent cu impresionismul, continuate cu mișcările veacului al XX-lea. Subliniem, însă, că aceste căutări se justifică numai în măsura în care se înscriu pe coordonata permanentă a creației artistice care este umanismul și în măsura în care procedeul slujește exprimarea adecvată a acestuia.Istoria artelor noastre plastice monstrează incontestabil că marii creatori, care au marcat momente artistice importante, au făcut din operele lor imagini cuprinzătoare ale realității vremii, învestite cu bogate sensuri sociale, sensibilitatea artistică fiind receptorul ce decantează mesajul umanist pe care poporul — și artistul ca interpret al său — le transmit contemporaneității șl urmașilor. Grupați în o- rientări și mișcări artistice extrem de diverse, preocupați să găsească noi mijloace de expresie, toți acești creatori de la N. Grigorescu la D. Ghiață, de la Andreescu și Luchian la Lucian Grigorescu, temperamente profund distincte, operînd cu viziuni și mijloace artistice extrem de diferențiate, aparțin marii familii a. școlii de pictură românească, afirmată strălucit pe plan mondial. Factorul de conexiune _care-i integrează într-o școală purtînd amprenta autoritară a stilului național este respectul autohtonă, realitățile noastre sociale, de'receptivi noului, marii noștri artiști l-au grefat pe solul fertil al tradiției, găsind infinite posibilități de a-și afirma originalitatea. Abordată tangențial si timid pînă acum, considerăm că această problemă ar trebui să provoace o largă dezbatere, adueîndu-se contribuțiile necesare la definirea specificului național și a elementelor stilistice care-1 exprimă. Nu ne propunem să dezvoltăm acum această problemă, limitîndu-ne doar să semnalăm că noțiunea de tradiție implică în mod necesar ideea de continuitate, dar și de inovație. Tradiție și inovație sînt noțiuni corelative : respectul pentru arta trecutului împins pînă la aservire reprezintă un act de simplu epigo- nism, după cum inovația care nesocotește acumulările trecutului devine un experiment steril.In structura stilistică a artei unui popor se deslușesc elemente stabile care se regăsesc în orice manifestare artistică — și acestea aparțin tradiției, izvorînd bineînțeles din- tr-o concepție de viață și artistică bine precizată ; în afară de acestea, se afirmă elemente stilistice mobile, care caracterizează o anumită școală sau un anumit artist și dau creației

respective un timbru specific, constituind o sinteză inedită între nou și vechiPerioada de după eliberarea patriei s-a caracterizat printr-un mare avînt cultural, prin pasionata căutare de a revela valorile umaniste cărora socialismul le-a dat un nou conținut, d< a evidenția multilateral spiritualitatea unul popor talentat, cu vechi tradiții culturale și artistice. Domeniul arteloi plastica a cunoscut, ca întreaga noastră cultură, o prodigioasă înflorire, concretizată în amploarea dobîndită de mișcarea artistică și nivelul calitativ ridicat al operelor create, care cunosc o largă audiență, explicabilă prin aceea că în sensurile lor majore masele își recunosc aspirațiile și idealul de frumos. Definitoriu pentru dezvoltarea acestui sector este, de asemenea, și faptul că într-o epocă de multiple experimentări — abordarea tehnicilor și procedeelor ostentative, cunos- cînd în multe cazuri exagerări primejdioase pentru substanța artei — cînd în Occident se încearcă rede- finirea a însuși conceptului de rea-: litate, în țara noastră căutarea unor noi soluții plastice, inerentă unei arte care refuză inerțiile osifica- toare, se înscrie în efortul colectiv de a pune mai nuanțat în evidență

maide- toți

pentru tradiția artistică atașamentul profund la Extrem

tipologia spirituală și stilistică națională. Tradițiile creației populare sînt valorificate cu asiduitate, rein- terpretîndu-se și revitalizîndu-se o serie de procedee ale artei populare, adecvate, însă, viziunii moderne și subordonate noului conținut de viață. Lirismul și colorismul — trăsături dominante ale picturii noastre — constituie șl astăzi principalele atribute, pe aceste coordonate înscriin- du-se orientări și tendințe diverse, care-și găsesc, în ultimă instanță, un timbru stilistic comun. Cităm, în a- cest sens, cu respectul cuvenit pentru un artist care a lucrat cu modestie, dar și cu tenacitatea țăranului oltean care este la obîrșie. cu dragoste nețărmurită pentru acest pămint și pentru oamenii lui, pe cel mai modern dintre pictorii contemporani, cel mai profund atașat de tradiție în același timp, pe D. Ghiață a cărui operă o situez, cență, pe același plan cu cea a lui N. Grigorescu.Dintre multelemai putea da amintim pe I. Gheorghiu a cărui operă descinde din arta meșterilor cera'miști si a dăruiților creatori anonimi ai țesăturilor populare.Se constată Insă, din păcate, că anumiți artiști dau o accepțiune eronată căutărilor care se manifestă acordînd o slabă de semnificare a

fără reti-exempie care s-ar

pe plan ^nondial, atenție funcției artei, seduși doar de actul experimentării în sine, operele lor trans- formîndu-se în simple exerciții de culoare sau de desen. Ignorînd esența artei și lecția marilor meșteri — care condiționează experimentul de necesitatea revelării conținutului, al unei idei sau a unui sentiment — aceștia experimentează in abstracto în marginea vieții și a funcției sociale și estetice a artei.Asistăm, în unele expoziții, la simple acte de mimetism, la- un epi- gonism lipsit de glorie. Mai mult, opera acestor artiști prezintă fluctuații de la o pînză la alta, adoptînd maniere adesea contradictorii. Dacă pentru a ne menține doar în sfera picturii elogiem creația unor artiști ca Al. Ciucurencu, C. Baba, I. Co- jan, Brăduț Covaliu, I. Pacea, I. Pi- liuță, Grigore Vasile etc. — fideli unui credo artistic, preocupați să găsească modalități adecvate de a-și exprima individualitatea artistică — dezavuăm energic toate manifestările care nu se împlinesc în autentice acte de creație, rămînînd periferice ecouri ale unor modele, multe de reputație îndoielnică, de peste hotare.Uneori, asemenea pseudo-manifes- tări artistice sînt chiar teoretizate,

invocîndu-se faptul că pendulația între formule de împrumut ar fi consecințe necesității de a exprima o „realitate interioară' a artistului. O atare afirmație dezvăluie și mai profund confuzia Ideologică a celor care o susțin, insuficienta cristalizare a personalități artistice. Realitatea interioari este îr esență ur. reflex mediat 'de o serie de factori specifici creație: — viziune, temperament, măiestrie — al realității exterioare pe care o distilează și interpretează. C realități interioară abstrasă deter- r.îi’.Ari sociale nu a existat și nu poale exista. într-o epocă în care mediul social prilejuiește înflorirea marilor valori umaniste, cum este societatea noastră socialistă, realitatea interioară a artistului trebuie s-o reflecte complex, să o reinterpreteze, să o sublimeze în acte de creație stenice. Un artist autentic din țara noastră, a cărui conștiință este punctul de interferență al aspirațiilor sociale majore, structurează o realitate interioară, iradiind valori etice și estetice viabile, caracteristice idealurilor socialismului, ale concepției noastre despre lume și viață.Alta este situația artiștilor în societatea care reifică omul și raporturile umane, determinînd fronda sau revolta acestora împotriva unui sistem de relații opresiv. Uneori, fronda poate îmbrăca aspectul însingurării ca un act de autoapărare, își creează iluzia de a se refugia într-o așa-zisă realitate interioară care a rupt orice punți de legătură cu societatea, dar în cazul marilor ■ conștiințe — Picasso de pildă — revolta se transformă într-o artă profund angajată, în care personalitatea artistică devine un centru de radicalizare a protestului social. Mijloacele artistice se adecvează acestor intenții. Așa cum însuși a mărturisit, Giacometti a înfățișat în sculpturile sale corpuri filiforme cu intenția precisă de a sugera că in societatea capitalistă asupra omului se exercită puternice presiuni coercitive, de a concretiza imaginea omului oprimat într-o societate la baza căreia stau flagrante inechități.Creația artistică, în accepțiunea majoră a termenului, este un act de responsabilitate civică. într-o societate ca a noastră, străbătînd o perioadă de generală înflorire și afirmare, arta are o activă funcție socială, slujind formarea multilaterală a omului nou, de a surprinde acest proces în formele specifice fiecărui gen, de a configura climatul spiritual propriu socialismului, în care se desfășoară, de a implica în imaginea artistică un optimism funciar, în acest context, căutările sterile, experimentele formaliste ce ignoră adevărul elementar că viața este esența artei se înscriu ca ’minore, efemere tribulații, pe care istoria, judecătorul implacabil al valorilor sociale și estetice, le condamnă și le clasează Creația autentică îmbogățește tradiția artistică, dezvoltă atributele specificului național — înțeles în sensul complex al termenului — se afirmă în stiluri care-și găsesc o exemplară originalitate. Inovația se înscrie, astfel, pe marea spirală a gîndirii artistice, a tradiției naționale și universale. ca o necesitate intrinsecă a creatorului de a-și exprima cu mai mare estetic, de a-i nuanța inedite semnificațiile.

Reîntîlnîrea cu poezia lui Victor Tulbure, antologată de el însuși după criterii tematice, mi-a întărit încă o dată prețuirea pe am avut-c totdeauna de cîntecul plenar ai tui poet înzestrat.Răsfoiesc volumul și în- tîlnesc poezii bine . cunoscute la vremee lor : „Băl- :escu" și „Fetita cu chibrituri". „Vînătoare domnească" și „Tării mele", „Țăranca" și „Zacharie Zugravul". Ele sună și astăzi proaspete, de parcă ar fi fost scrise la zi. Aceasta, socotesc eu. este proba hotărîtoare tistice ale Tulbure. O opera sa ........ ..prin valorile ei intrinsece, puternic ancorate în realitatea imediată, prin suflul. patriotic și cetățenesc.Două mi se par coordonatele pe care se desfășoară lirica lui Tulbure : dragostea de tară și dragostea de viață. Ele se împletesc într-un tot armonios chiâi’ atunci cînd poetul cîntă tă- rîmuri exotice, meditează la scurgeres timpului sau stă de vorbă cu luna. O poezie tonică, solară, cu peceți de aur voevodal ține în coperți filele fierbinți ale acestui cîntăreț iubitor de armonii, de simetrii, de proporții.Istoria si geografia tării se contopesc pe parcursul a două mii de ani. Patria este cîntată cu simplitatea doinei și baladei, cu scandări de ritual :Potecile mi se astern în 
cale. 

Sub pașii mei noi drumuri 
se întind.

in piscul 
frumuseții tale, 

mea. ■ adîncul să-ți 
cuprind dată mai recentă : viers de 

ciocîrlii..
:impe pe 

lemărginirea...nit-s mai multe 
Românii 

Ci una doar, și-n ea ni-i fericirea.

Tulbure nu ocolește dramaticul ; geografiei acesteia jubiliare i se subpune o istorie frămîntată. Poe- ,ul iubește baricadele și forumul. Cuvîntul lui define verb, versurile lui, in majoritatea lor, sînt autentice pagini de letopiseț liric emoționant, cu eroi ce au căzut visînd către o fată de departe, ca laurii roșii de singe, într-o epopee

pînă la toastul nupțial. Sin- gele poetului e asemenea sevei de primăvară, vîrsta lui preferată e amiaza, tomparația lui predilectă s aurul.Dragostea de viață a lui Tulbure-poetul o vom sintetiza în acest catren : 
Eu. care trec — prin viată 

— călătorul — 
Și-i sorb cu sete vinul 

pin’ la tund.

Poetul duce cu țara un colocviu peripatetic, voin- du-se prezent pe întreg cuprinsul ei. într-o poezie își dorește domiciliul pe Cri- șuri, la o casă muntenească, cu acoperișul tras pe-o sprinceană,. altădată se vrea în Dobrogea însorită, o parte din tinerețe îl strigă din Nordul Transilvaniei, de pe șantierul Salva- Vișeu. Amiaza vîrstei îl surprinde în Bărăgan — și, așa mai departe, ne trezim. purtati de vers, în fața unei noi Românii pitorești de structură socialistă. Există, desigur, în acest tablou mirific ceva jubiliar, exultant, dar nu de un gust îndoielnic Căci

cale, ești.Si-ti sînt oșteanul 
Ce se căleste-n focul 

luptei grele. 
c mândria vieții 

mele !e cetățean, este Vederile lui a-

Balcica

forță idealul cu mijloace
MĂCIUCAc i n ® m a

simplă și profundă. Istoriei politice i se adaugă, ca o valență imperioasă, istoria socială. De la Doja, Horia și Tudor, la eroii Doftanei și ai insurecției naționale, acolada gloriei se înscrie ca un curcubeu luminos, întreg volumul dovedește un acut sentiment al istoriei. Baladescul (dar de sorginte lirică) este tiparul cel mai nimerit, rapsodul . putîndu-se aiciasemenea unuiGoga.Dragostea de de-a doua coordonată a o- perei, străbate toate gamele, de la setea de soare, la agapa epicureică, de la cântecul închinat prieteniei.

în mină nu știu dacă string 
ulciorul 

Sau sinul toamnei tînăr și rotund.Călătorind prin viață, sorbind ulciorul ca pe un simbol al pămîntului — e un cerc luminos, stenic. în care poezia scapără raze din nucleul ei de foc..în această carte din fierbinte aderență strălucesc liric pagini eroice din istoria partidului nostru. Mărturisirile de credință, numeroase sînt întărite de materialul liric adiacent. Victor Tulbure începe, spiritual, încă din anul eliberării și se rostește cu mîn- drie legitimă :

Poetul comunist, supra artei sînt de înrolare sub steag. El strigă versurilor sale : încolo- narea IPatriot, Iubitor al vieții și-al naturii, călător de profesie lirică, Tulbure e un poet adevărat, a cărui operă ne poate da o lecție de consecvență și angajare. Faptul că el și-a adunat o bună parte din poemele sale într-un volum antologic, chiar dacă unele nu au toate caratele necesare, este însuși un argument al consecventei cu sine. Volumul ne atestă un poet rapsod în sensul plenar al cuvîn- tului, care merită dragostea și respectul nostru. Introducerea, în volum, a unor delicate poezii adresate copiilor și a unor traduceri din lirica universală întregesc imaginea poetului.Cartea „Vioara roșie* e 
o carte de poezie la care criticii au datoria morală să se oprească, rememorînd nu o carieră literară, ci un destin literar.

Literatura pentru copii se „bucură" de un tratament paradoxal : cu cît progresele sale sînt mai mari cu atît mai puține sînt momentele cînd critica de specialitate se hotărăște, dacă nu să le cerceteze, să le consemneze măcar. Un mare număr de scriitori dă- ruiți își duc existenta (literară) ca în absurdele căușe îngemănate ale emisferelor de Magdeburg, rare lumini se opresc asupra spațiului în care se „încă- pățînează" să creeze — astfel, scriitori care umplut un raft de bliotecă, ori jumătate, ori un sfert, sînt mai puțin cu- noscuți decît nu mai știu care obscur stihuitor care a tipărit o cărticică în urma stăruitoarelor asedii la care i-a supus pe editori.De parcă pentru ei radiația magică a filei albe ce le stă în față ar fi infinit mai mare decît a celorlalți confrați devai lor, scriitorii pentru copii „îm- bătrînesc" mai rapid, ei sînt cei mai ușor devorați de solitudine. Cîndva, cînd cărțile lor erau și mai puține și mai puțin bune, o- chiul criticului se întîmpla să le mai zărească pe masa librarului, dacă nu altcînd măcar la 1 iunie, la Ziua internațională a copiilor...Anii au trecut și literatura pentru copii a înregistrat succese aproape de nebănuit, pe care orice lector matur de bună credință.

le poate situa într-un meritat context. Citez cîteva nume doar : Octav Pancu- Iași, Mioara Cremene, Călin Gruia ori Vasile Mă- nuceanu. Fiecare dintre a- cești autori au o înzestrare care i-ar fi putut face să Se realizeze și în alte modalități ale scrisului decît cea (anonimă) în care scriu dar,
si șu bi-

gerez Editurii tineretului editarea unei seri.’ de cărți de poezie (culegeri antologice), un fel de replică la colecția „Albatros", în creația de ani și ani a autori de cărți pentru să fie înmănuncheată coperțile unui singur cu cele .mai bune pagini scrise. Ar putea fi editate
care unor copii între tom,

mentul la care slnt supuși scriitorii ce slujesc fantasta lume a copiilor. Rar am întîlnit pagini de un mai strălucit umor, de mai mare culoare, rar și-au dat întîlnlre aceasta, realului narează băiat si
într-o carte, ca în fantezia și simțul ! „Arca lui Noe“ peripețiile unul ale unui cățel pe
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0 Vîrstele omului: REPUBLICA
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
0 Comedianții : PATRIA — 11 ; 14 ; 17,20.
0 Pipele : MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 
20,45, VICTORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Adio, Gringo : LUCEAFĂRUL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, BUCUREȘTI — 8.45 ; 11 ; 13.30 ; 16 ; 
18,30 ; 21.
0 Noaptea e făcută pentru.
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30
13 ; 15,30 ; 18 ;

9,30 ; 11,45 ;

a visa : FESTIVAL — 
; 16 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 ; 
20,30, SALA PALATULUI — 17,15

cu o înțelegere superioară a însemnătății misiuni) lor, ei 'au continuat? desăvîrșin- du-și mijloacele de expresie, să rămînă animați de cele mai trainice sentimente de devoțiune, aproape de cititorii lor de-o șchioapă. Refuzîndu-și poate șansa succesului de notorietate (căruia, e drept, nu toți scriitorii îi „supraviețuiesc"), ei n-au făcut altceva decît să-i pregătească pe copiii de ieri să ne înțeleagă literatura pe care o scriem noi, :eilalți scriitori, azi. îmi îngădui să su-
(seria de bilete — 2847) ; 20,15 (seria de bilete — 
2846).
0 Răutăciosul adolescent : FEROVIAR — 9—15,45 
in continuare ; 18,15 ; 20,45, MELODIA — 8,30 ; 11 ; 
13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
0 Călugărița și comisarul : CENTRAL — 8,45 ; 10,30 ; 
12,15 ; 14 ; 15,45 ; 17,30 ; 19,15 ; 21.
9 Casa Ricordi : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30. 
O Recompensa : LUMINA — 9—16,30 în continuare ; 
18.45 ; 20,45.
0 Becket : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30.
• Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10.
O Un bărbat și o femeie : UNION — 15,30 ; 18.
e Tata : UNION — 20,30.
e Totul pentru rîs : TIMPURI NOI — 9—21 
continuare.
• Pe plajele lumii : EXCELSIOR — 9 ; 11,15 ; 13,30
16 ; 18,15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 13,30
16 ; 18.15 ; 20,30. •

In

și scrierile unor poeți care, valurile furtunoasei mări adeși s-au manifestat mai visării, cu arhipelaguri și. pregnant în alte genuri ale insule de corali, cu taine literaturii, au tipărit și foarte frumoase cărți pentru cei mici, ca Nina Cassi- an, Veronica Porumbacu, Victor Tulbure, Tiberiu U- tan, Mihai Negulescu, Gh.D. Vasile, Elena Dragoș. Violeta Zamfireșcu și alții.Am în față cartea „Arca lui Noe" de Vasile Mănu- :eanu, îditată de către E- iitura tineretului, și mă văd nevoit să-mi... dau dreptate atunci cînd îmi declar nemulțumirea fată de trata-

Cu doi ani în urmă consemnam în coloanele „Scîn- teii“ unele impresii asupra vieții muzicale a lașului. Am refăcut nu demult, cu prilejul unui scurt itinerar moldovean, inventarul acelor idei, confruntîndu-le cu realitățile stagiunii în curs. Afișele Filarmonicii, ale O- perei de Stat, precum și ale Conservatorului ieșean demonstrează ritmul intens al vieții muzicale care se desfășoară aci. Repertoriul Filarmonicii cuprinde numeroase prime audiții, firește alături de pagini consacrate ale repertoriului clasic. Simfonia a IV-a de Wilhelm Berger, Simfonia de Theodor Grigoriu, „Balada steagului" de Sigismund Toduță, lucrări ale tinerilor compozitori ieșeni V. Spătărelu („Sensuri") și A. Zeman („Eseuri") sînt numai cîteva dintre titlurile actualei stagiuni. Un act de cultură relevabil este ciclul de concerte rezervat ținerilor soliști, student! ai conservatoarelor din țară sau chiar elevi ai școlilor medii de muzică. La operă, de asemenea, se prezintă spectacole românești cum este cel alcătuit din lucrările în premieră pe țară („Mariana Pineda" de Doru Popovlci și „Stejarul din Borzesti" de Theodor Bratu). Contribuția O.S.T.A. la „colorarea" sezonului muzical se face pare-se mai bine simțită prin programarea la Iași a unor soliști străini de valoare, ceea ce, pe de altă parte, subliniază prin contrast îndelungata văduvire a publicului ieșean de prezenta unora dintre numele mari ale artei interpretative românești.Cu toate acestea desfășurarea stagiunii stîrnește îndreptățite îngrijorări conducătorilor vieții muzicala

de aci. Tendința de desis- tare treptată a publicului — bine cunoscută pretutindeni — se face simțită printr-o frecventare în general scăzută și în orice caz puternic diferențiată a concertelor și spectacolelor. Anumite producții susținute de artiști ieșeni ce și-au cîș- tigat prestigiu în rîndurile publicului sau altele, care

blicul interesat de aceste manifestări reprezintă o categorie restrînsă ; între multiplele atracții ale spectacolului și vieții sociale moderne, muzica nu pare nicidecum să ocupe primele locuri.Evident. nu este vorba despre o situație locală specifică, ci despre o conjunctură în general bine cu-

jele sînt viabile, se demonstrează că, în fermecata lume a literaturii pentru copii, noi mitologii pot fi și sînt posibile. Ajungem în Lună, roboții sînt puși să îndeplinească programe savante dar, e sigur, nu ne putem limita la Grimm, Hauff, Andersen, Saint- Exupâry, avem datoria să-I așteptăm cu încredere pe scriitorul care își va asuma riscul investigației în necunoscut, acea nouă timpurilor ce trebuie cele mai bune penițe cîte se căznesc să scrie pentru copii. Fii ai unei țări libere, dornici s-o bogățească fertil cu truda lor, copiii de azi, bărbații și femeile de mîine, educați în spiritul comunist al dragostei pentru muncă și frumos, al respectului pentru valorile trecute și actuale ale poporului nostru și ale celorlalte popoare, nu uită și pii vor uita paginile anilor contribuit tn la formarea propriei lorNu există late pentru literatura scrisă despre, ori pentru cei mici. Să-i gîndim prezentul — dar, mai ales, viitorul — cu sobră răspundere. Literatura aceasta merită un regim de excepție, și un climat de excepție !

propunîndu-se mitologie a noi. Iată de să încurajăm
îm-

■ei

dinții care au mod deosebit umanistă a personalități, rabat de cali-

Gheorgho TOMOZEI

la fiece țias. Fundalul în- tîmplător e cel diurn, cele mai banale evenimente de viată sînt trăite într-o atmosferă pe care meșteșugul scriitorului o compune cu date de legendă. Fabula e discret drapată în țesătura colorată a povestii, micul cititor se simte repede integrat în universul care se boltește asupră-i ivind comete domestice, miracole pe care ești tentat să le dezlegi. Persona
O Aventurile Iui Tom Sawyer ; Moartea Iul Joo 
Indianul : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE —
15.30 ; 19.
0 Pianele mecanice : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
0 Fidelitate : BUZEȘTI — 20,30.
0 Pașa : DACIA — 8,45—16,45 în continuare ; 18,45 ; 
20,45, VOLGA — 9,30—15,30 în continuare ; 18 ; .20,30. 
s Pentrij încă puțini dolari : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 
20,30, RAHOVA — 15,30 ; 18.
0 Mesteacănul : RAHOVA — 20,30.
0 Prințesa : UNIREA — 18 ; '20,30.
o Păgînii din Kummerow : UNIREA — 15,30. (
O Rio Bravo : LIRA — 15,30 ; 19, VTTAN — 15,30 ; 
19.
O Casa mamei noastre : DRUMUL SĂRII — 15 ;
17.30 ; 20.
0 Pe teren propriu : COTROCENI — 15,30.
0 Montparnasse 19 : COTROCENI — 18 ; 20,30.
0 Feldmareșala : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30, 
PROGRESUL — 15,30 "; 18.

0 La Est de Eden : GRIVIȚA — 10 ; 12,30 ; 15,30 
18 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ; 17,30 ; 20.

de cîteva luni director al Filarmonicii ieșene. O stagiune artistică pentru stu- denți și tineret, în care să fie cuprinse cele mai bune spectacole teatrale, de ’operă și concerte simfonice; este, credem, o inițiativă prețioasă. Evident, acesta este numai un aspect al necesarei descentralizări. Nu mai puțin importantă este

i

înscriu pe afișe participarea unor oaspeți din Capitală și de peste hotare, reușesc să facă săli’ pline. Fxistă însă jși manifestări la care abținerea spectatorilor capătă aspecte de-a dreptul îngrijorătoare ! Desigur, discernem în aceasta un indiciu de selectivitate din partea iubitorilor de muzică, îmbucurător în sine ; totodată însă, apar și alte fenomene : pe de o parte s-a a- juns la o excesivă centralizare a producțiilor muzicale ; pe de altă parte, pu-

noscută. Oricum, formarea publicului de mîine este, la Iași, ca pretutindeni, o chestiune majoră și orice tentativă îndreptată în a- ceastă direcție ir merita, credem, să se bucure le o solicitudine necondiționată, în acest sens, o experiență interesantă ar putea-o constitui acea stagiune muzicală și teatrală proiectată a se desfășura în sala modernă, bine dotată, a Casei de cultură a tineretului și despre care ne-a vorbit dirijorul Ion Baciu,

împămîntenirea conceptului de misiune culturală pe o zonă extinsă dincolo de limitele orașului și ale județului.într-un oraș cu o populație studențească atît de numeroasă, facultățile cu profil imanisț icupînd un loc însemnat, iste .uenrin- zătoare si chiar Inexplicabilă precara participare a tineretului la viata muzicală a orașului. Organizațiile de tineret, școala, presa ar trebui să aducă o contribuție eficientă la stimula

rea interesului față de a- ceastă nobilă artă, componentă indisolubilă a unei personalități armonioase. Publicul studențesc ar trebui să devină unul din factorii esențiali ai dinamizării vieții muzicale ieșene.Desigur, alta este situația Filarmonicii din Botoșani pe care de multi ani condițiile specifice — determinate de desfășurarea activității într-un oraș cu populație puțin numeroasă — au obligat-o la o recon- versiune de profil : activitatea acestei formații constă. în afara concertelor săptămînale susținute la sediu, în deplasările efectuate in numeroase localități ale județelor Botoșani și Suceava, cu programe de largă accesibilitate și concerte lecții; s-a ajuns astfel Ia formarea în anumite localități a unor statornice grupe de „prieteni ai muzicii".Nu e mai puțin adevărat că o dată trecut pragul „revelației" si pe măsură ce Inițierea în muzică se adîncește. decisivă pentru conservarea Interesului față de artă devine valoarea actului muzical oferit — și această valoare este judecată îndeobște prin prisma Interpretării.lașul are un teatru de Operă. o filarmonică, un conservator, care la rindul său șlefuiește, cu admirabile perspective, o orchestră simfonică studențească, însă, oricît de ciudat ar părea, nici una dintre instituții nu are acum o formație orchestrală în afectiv întreg, Opera îpdeosebi „completîndu-se“ cu membri ai Filarmonicii și stu- denți ai Conservatorului.Opera există de 13 ani. în compartimentul solistic se simte acut nevoia de îm

prospătare cu voci tinere, bine cultivate, cu personalitate. care să poată face față anumitor titluri din repertoriu.Corul Filarmonicii prezintă o medie de vîrstă ridicată. La Filarmonica din Botoșani, după cum ne arăta conducătorul ei, Max Weber, cu atît mai mult.Cei ce răspund de destinele instituțiilor artistice ale lașului se arată profund preocupați de perspectivele acestei situații. Ei aduc în discuție soluții diverse. Unele, cum ar fi contopirea formațiilor orchestrale ale Operei și Filarmonicii, , prezintă certe avantaje imediate, ipotecînd însă grav viitoarea dezvoltare a vieții muzicale ieșene. O alternativă constă în a crea condițiile ca, din rîndurile absolvenților Conservatorului ieșean, un număr mai mare de muzicieni să poată fi atrași pentru a întări actualele ansambluri. în rîndurile Ieșenilor se nasc, de asemenea, inițiative generoase, menite să valorifice potențialul artistic al orașului, cum ar fi .deea de a face din eentrul moldovean gazda unui 'estival al artei corale românești. Autentificată ie tradiția creată de marele Musicescu, dc perpetuarea In timp a artei corale amatoare, ie existenta excelentului cor al Filarmonicii pe care îl conduce Ion Pavalache, intenția aceasta, dacă se va realiza, ar dobindi un incontestabil rol stimulator pentru corurile profesioniste și neprofesioniste din întreaga țară. Asemenea inițiative indică existența unui ferment creator, care merită din plin să fie sprijinit.
Radu GHECIU

i'

■î

6

0 Drama clocîrllei i PROGRESUL — 20,».
o Riscurile meseriei ! FLOREASCA — 9 ; 11,15 ; 
13.45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA — 9 î 11,15 1 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
o Rolls Royce-ulsgalben 1 VIITORUL — 15,30 : 18, 
POPULAR — 15,30 ; 18^ _
®
e
«
16
18
O
0 . ----------------- ----- ---------- -------------
16 ; 18.
Q Autorizație de căsătorie î MUNCA — 20.
o Vera Cruz : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Crimă în stil personal: TOMIS — 9—13 în con
tinuare ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Bună ziua, contesă : FLACĂRA — 15,30 ; 18.
O Nu uita... gara Lugovala : FLACĂRA — 20,30.
e Urletul lupilor : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Made în Italy : PACEA — 15,30 ; 18 : 20,15.

Jiuun.iv — , IO.
Țar și general : VIITORUL — 20,30.
Drumuri : POPULAR — 20,30.
Tată de familie : AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 18,15 ; 20,30, ARTA — 9,30—13,45 în continuare ; 
; 20,15.
Un om pentru eternitate 1 MOȘILOR — 15,30 ; 19. 
Expresul colonelului von Ryan : MUNCA —

SBBBBBBBBBBȘ
!? 

m Filarmonica de stat „George li 
Enescu" (Sala mică a Palatului) : 
Concert de muzică de cameră dat (L 
de George Manollu, Radu Para- (P 
schivescu. Alexandru Rădulescu, Gli 
Serafim Antropov, Radu Ne- (jl 
greanu — 20. (“
a Opera Romană : Carmen — (; 
19,30. E
0 Teatrul de Operetă : My fair G 
lady — 19,30. I

0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia) : Heldelbergul de altă- [Hi 
dată — 19,30 ; (sala Studio) : Părinții teribili — 19,30. .
0 Teatrul de Comedie : Nicnic — 20. u
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra* (sala din bd. Schitu Măgureanu) : IA- j 
vatla cu vișini — 20 ; (sala din str. Alex. Sahia) : Comedie pe întuneric — li 
20.
0 Teatrul „C. I. Nottara“ (sala din bd. Schitu Măgureanu) : O casă onora- pJ 
bilă — 19,30 ; (sala Studio) : Anonimul — 20. )■
• 
0 Teatrul Giulești : Omul care a văzut moartea — 19,30.
• ■ ■ - ■ ~ _...................... '■
0 Teatrul satiric muzical „C. Tănase" (sala Savoy) 
adio ~~ ” ~ ' ■■■’
19,30.
0 Teatrul de estradă „Ion Vasilescu" : Hanul melodiilor populare — 20. ’ 
0 Ansamblul Artistic al Uniunii Generale a- Sindicatelor : Balada omului 

— 20.
0 Circul de stat : Selecțlunl de primăvară — 19,39.

Teatrul Mic : Prețul — 20.

Studioul I.A.T.C. „I. L. Caragiale" : Gemenii — 19,30.
Cafeaua cu lapte de

19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) : Femei, femei, femei —

11,00 — Limba franceză. Lecția 
nr. 54 (reluare). 11,30 — Limba 
engleză. Lecția nr. 53 (reluare). 
12,00 — TV. pentru specialiștii din 
industrie. Utilizarea sitelor mole
culare în procesele chimice (re
luare). 12,30 — închiderea emisiu
nii de dimineață. 17,30 — Telex TV. 
17,35 — TV. pentru specialiști. 
Consultații pentru medici : Para- 

zltoiogie. Prezintă prof. dr. G. Lupașcu șl dr. Dan Panaltescu. 18,05 — 
Limba germană. Lecția nr. 51. 18,30 — Club XX — emisiune pentru tineret. 
„Pledoarie pentru cultură". Invitați în studio : acad. M. Beniuc, conf. 
dr. Livlu Todor, conf. Vladimir Krasnesenschi, tag. Dinu Boghez. 19,00 — 
Telejurnalul de seară. — Buletin meteorologic. — Publicitate. 19,30 — O 
interpretă Îndrăgită a cîntecului muntenesc : Irina Loghta. 19,45 — Mono
grafii jontemporane. „Rîurlle se întorc spre Izvoare" de Horia Vaslloni. 
20,05 — Desene mimate. 20,15 — Telecinemateca : „Al 41-lea* — o producție 
a Studiourilor sovietice, cu Izolda Izvtțkaia și Oleg Strljenov. Regia : Gri
gore Cluhral. Prezintă Ervin Voiculescu. 21,45 — Dialog cu telespectatorii. 
Prezintă Tudor Vornicu. 22,00 — Avanpremiera. 22,15 — Intlnerar european. 
Barbizon — E. Martin. Emisiune de Dan Hăulică ; Imaginea Dan Grigo
rescu. 22,30 — Telejurnalul de noapte. 22,45 — închiderea emisiunii.
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acordîndu-i' combinatului și a luat mă- Cu boala nula Com- obser- Piatra n-a du- din do- ingine-

Una din formele de perfecționare profesională, formă ce și-a dovedit din plin eficiența, este specializarea în străinătate. Mii de specialiști' români și-au îmbogățit bagajul de cunoștințe, valorificînd creator, apoi, experiența acumulată. Ne convinge de acest adevăr experiența Combinatului siderurgic-Galați, unde pînă acum au fost trimiși la specializare în străinătate circa 250 de ingineri și tehnicieni.— Sînteți mulțumit de rezultatele în muncă ale celor întorși de la specializare ? — l-am -întrebat pe ing. Ion Mănuc, locțiitor al secretarului Comitetului de partid de la Combinatul siderurgic-Galați.Tovarășul Ion Mănuc confirmă nu numai substanțialul aport al acestor cadre în ce privește realizarea parametrilor de producție atinși la termen, dar și — ceea ce ni se pare și mai important — spiritul de inițiativă pe care-1 dovedesc cei întorși de la specializare. Posedînd cunoștințele de ultimă oră în tehnica ramurii, ei dau dovadă de discernământ, aplică creator și inventiv, de cele mai multe ori într-o manieră originală, cele asimilate.Mulți dintre inginerii cu care stat de vorbă mi-au confirmat pentru el perioada specializării a semnat un veritabil examen. Ei considerat-o ca pe o etapă dificilă în activitatea profesională în care, prin săptămînl și luni de efort susținut, au avut ambiția de a epuiza totalitatea cunoștințelor pe care le putea- oferi locul de specializare.— Totuși, nu putem să uităm — continuă ing. Ion Mănuc — aspecte mai puțin îmbucurătoare ale problemei : unii din cei care s-au specializat în străinătate nu-și aduc contribuția ce s-ar cuveni în munca de zi cu zi — alții ne-au părăsit...Ni s-a părut, cunoscînd cheltuielile deosebite făcute pentru această specializare, . dar, mai ales, nevoia de specialiști bine pregătiți în pretențioasele și dificilele tehnologii ale combinatului, că această părăsire a activității pentru care au fost pregătiți trebuie să aibă temeiuri serioase, trainice, indiscutabile, am fă,cut unele investigații...■frInginerul Dumitru Enescu s-a specializat peste hotare în automatizarea operațiunilor de laminare. După cîteva luni, și tocmai în perioada în care era nevoie de cunoștințele sale, a demisionat. Motivul : „volumul mare de muncă anexă care nu-i punea în valoare cunoștințele". (Rețineți aceste cuvinte ; le vom mal întîlni.) Interesîndu-ne, aflăm că în perioada de montaj, inginerul Enescu ar fi trebuit să participe efectiv la lucrări, (firesc : era spe- 'cialist, făcuse practică în străinătate, pentru aceasta era salarizat) fapt pe care-1 considera ca fiind sub demnitatea unui om cu „atîtea cunoștințe".A lăsat deci o demisie și a plecat. Așa au fost valorificate lunile petrecute în Franța. De la Paris, ingine-

rul Enescu. s-a întors cu un sac de amintiri și de învățăminte. De la Paris au rămas doar amintirile ; doar ele, pentru că nu vedem cum își poate valorifica învățămintele la întreprinderea de tate unde lucrează acum.Șeful oficiului juridic de binatul siderurgic-Galați, vîndu-ne uimirea în fața acestui mod foarte simplu de a lichida socotelile cu unitatea care a cheltuit cîteva zeci de mii de lei-valută pentru specializare, ne spune :— S-a acționat și pe calea justiției, dar i s-a dat cîștig de cauză. Motivul : nu exista nici o fo^mă contractuală care să stabilească obligațiile ambelor părți.— De ce ?— La acea dată (1964), deși cerusem sprijinul ministerului, nu exista

Ne puteți spune motivul plecării sale din combinat ?— Cred că-1 putem bănui. Scurt timp după plecare ăm intervenit pentru a-1 readuce. A acceptat cu o condiție : să fie numit șef al serviciului de cercetări metalurgice.— Parcă se specializase pentru laminor ?— Tocmai. Era mai mare nevoie de el acolo. Nu putem accepta acest tip de tranzacții. Pietraru...— A refuzat ?— Da. „Ce-i în mînă nu-i minciună" — ne-a zis.Este dezonorant acest tîrg cu funcțiile. E vorba aici și de serioase abateri de la etica profesională, și . de scăderi general umane. Pentru ing. Pietraru, societatea are față de el numai „datorii" ; despre „drepturi" nu este dispus să discute.

prin’alegerea unui serviciu într-un oraș de munte (s.n.) și evitarea zgomotului". „Din cauza sănătății sînt nevoit să schimb climatul" — scrie în cererea de transfer electronistul astenic.Eram convinși că, transferul, conducerea a analizat bine situația sura care se impunea, poți să te joci. Ne pregăteam să-l căutăm la Sinaia sau la ' ' Neamț. Nedumerirea noastră rat mult. Mai dăm o pagină sarul personal și aflăm că rului electronist i s-a acordat transferul (pentru refacerea sănătății) la... Consiliul Superior al Agriculturii (n-ați uitat specialitatea lui ?), Departamentul îmbunătățiri funciare- București (oraș de munte, fără zgomot). Este inginer șef adjunct la în-

am că în- au

Și
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un angajament ferm, un contract încheiat cu cei plecați la specializare.— Și mai tîrziu ?— Acum există un angajament bilateral și obligativitatea unui stagiu în combinat de 5 ani. Acte normative generale care să reglementeze specializarea nu există însă nici acum...Vom pune deocamdată punct a- cestor „scăpări din vedere" ale beneficiarului, pentru a urmări alți „plecați fără adresă" și motivele lor „temeinice".Ing. Mihai Pietraru s-a specializat și el în străinătate pentru laminorul de tablă groasă. Ni se spune că era absolut util acolo. într-o bună zi și-a dat și el demisia. Acum lucrează la... întreprinderea de cuie și lanțuri din Galați.— Pe inginerul Pietraru l-am acționat în judecată, ne spune N. Bar- daș, șef de birou în cadrul serviciului personal și învățămînt C.S.G. A cîștigat combinatul, oarece exista un angajament al numitului pe o perioadă de 5 Va returna cheltuielile făcute.

De unde pînă unde s-a născut în mintea unora ideea falsă că „specializare" este tot una cu „avansare" ? De unde pînă unde ideea că echivalentul cunoștințelor dobîndite peste hotare este o așezare mai favorabilă în schema de funcțiuni și salarii ? Specializare înseamnă, înainte de orice, aplicarea în producție, direct, nemijlocit a unor procedee. tehnologii, soluții izvorîte din cunoașterea respectiv. profundă a domeniului
★s-a acordat și un trans-— Văd că fer ?— Era un„Cazul de forță majoră' mește ing. Vasile Matache, specialist în automatizări laminoare. Inginerul Matache a stat nouă luni în Canada, Franța și Anglia. S-a întors, a lucrat o vreme și... z...La 15 august 1968, ing; Matache prezintă conducerii combinatului o cerere de transfer însoțită de un certificat medical care adeverea că sus-numitul suferă de nevroză astenică. Pentru refacerea sănătății i se recomanda „schimbarea mediului

caz de forță majoră.1“ se nu-

treprinderea pentru mecanizarea lucrărilor de îmbunătățiri funciare.Am discutat cu ing. Matache care se simte total nevinovat. Lui i s-a acordat transferul...— Dar cum rămîne cu refacerea sănătății, cu liniștea, cu aerul de munte ?...— E vorba și de liniștea muncii, de specificul ei, de post. Eu stau mult pe șantier. în aer curat.— Dar dv. sînteți specialist în au- tomatizări-laminoare !— Există o tehnică avansată și aici. E nevoie de cunoștințele mele. Cei care mi-au dat transferul au înțeles.Nu vrem să discutăm necesitatea inginerilor de automatizări-laminoa- re în agricultură. Probabil că aceia care l-au adus în București știu mai bine... Dar ce se întîmplă cu zecile și zecile de mii de lei cheltuiți pentru specializarea lui ? Cum se justifică faptul că nimeni, cîtva timp, prin forța lucrurilor, nu-1 va putea înlocui acolo de unde a plecat ? întrebări — deocamdată — fără răspuns.

bile, atitudinea celor in cauză degajă un puternic aer de superficialitate, de neaderență la comandamentele etice ale profesiei, de subordonare a intereselor colectivității meschinelor scopuri personale. Un astfel de „specialist" aduce daune în primul rînd prin faptul că el a ocupat un loc care, prin evaziunea lui va rămîne gol. Practic, el l-a deposedat de specializare pe omul corect, pasionat, dăruit muncii care, în aceleași condiții, ar fi devenit un factor dinamic, un pionier al noului în procesul de producție.Ca superficială poate fi categorisită și munca de selecționare pentru specializare (în cazurile de față) făcută de către combinat. Directorul tehnic, ing. Ilie Nisipeanu, ne-a vorbit despre un anumit procent de hazard, de anumite „rebuturi" — care nu pot fi prevăzute „mai ales, ținîndu-se cont de faptul că în acea perioadă recrutările se făceau din exterior, fără o cunoaștere prealabilă".— Oricum, nouă ni se pare absolut necesar ca în alegerea celor trimiși la specializare să primeze capacitatea profesională și calitățile etice.— Asta și urmărim în selecționările viitoare (încă 150 de specialiști vor pleca în curînd la specializare). Ei sînt vechi lucrători ai combinatului. Sperăm să nu mai avem surprize ; însă, pe de altă parte trebuie reglementate în mod foarte precis și riguros obligațiile celui trimis la specializare.Ar fi și timpul ! Se știe că pentru un student, în ‘ cinci ani de studii, statul cheltuiește aproximativ 60 000 lei. Absolventul are obligația de a lucra apoi o perioadă stabilită prin lege în locul în care a fost repartizat. Obligații legale sînt stabilite și absolvenților de școli profesionale și de maiștri.Pentru cîteva luni de specializare în străinătate, se cheltuiește uneori mai mult decît pentru un student în cinci ani. Numai că inginerul devenit specialist pe banii statului poate oricînd să plece unde vrea, să . atace încurcatul angajament existent. E cazul, . deci, ca o reglementare legală să apară și aici.Aceasta nu va putea anula însă răspunderea deosebită pe care și-o asumă, deopotrivă, cadrele care își iau marea sarcină a specializării, precum și forurile de care depinde selecționarea viitorilor specialiști. A gîndi perioada de specializare și anii ce vor urma altfel decît un interval de timp dominat de un efort tenace, susținut, înseamnă a comite o dublă înșelăciune : față de tine însuți și față de societate.Investițiile societății — înainte de toate investiții morale — se cer onorate înzecit și însutit. Cea mai bună dovadă că specializarea și-a atins scopul este munca harnică, pasionată, responsabilă și competentă, depusă la locul și în profesia pentru care tehnicianul s-a pregătit.

de a-si alcătui interiorul, în alegerea unui covor sau a unei mobile, în felul de a servi la masă o mîncare. sau în fantezia cu care împodobește un tort. în orînduirea însăși a mesei — adică în nenumăratele activități ale vieții de fiecare zi. Se va înțelege. astfel, grăba cu care soțul unei atari gospodine se va îndrepta spre casă, la sfîrșitul activității șale profesionale. El știe că va afla în locuința sa un refugiu și un loc de odihnă, înjghebat cu gust, mărturie a unei sensibilități delicate. Viata de familie a acestor oameni, organizată după criteriul bunului desfășura în înțelegereAmintirile noastre ne oferă. în schimb, exemple de gospodinexistentă. neglijentă, fără ordine și fără gust, imprimă interiorului lor o înfățișare dezordonată, lipsită de / îngrijire : faptul explică — după mărturiile directe ale soților lor — repulsia acestora de a se întoarce acasă imediat după lucru, unde îi așteaptă un decor inospitalier. Drumul cîrciumil este deschis. Se creează astfel un cerc vicios : scăderea veniturilor, risipite în băutură, are repercusiuni asupra posibilității de înfrumusețare a căminului, explicînd depărtarea soțului de familie, dezblna- nefericirea copii-

gust, se va Si armonie, profesionale numeroase a căror e-

rea acesteia și lor.Nu înțelegem crurile. Fără îndoială, cauzele a- cestor naufragii familiale sînt multiple. Dar printre aceste lipsa bunului gust are un rol însemnat. căci bunul gust nu organizează numai exteriorul — fațada vieții, ci însăși țesătura intimă a . existentei, care.. trebuie trăită si care merită să fie ..trăită. într-o ambiahță ,de,Ti;ulmuS6ti si armonie. ' Ne putem, de altminteri. întreba :. . putem face..toare. o separație între ' înfățișarea exterioară a vieții si realitatea el Iăuntrităr >între .forma vizibilă si ădîncimea sentimentului sau stilul interior al fiecăruia din noi ?Se pot adăuga numeroase exemple. Relațiile între oameni în mijlocul unui colectiv de muncă, ambianta exterioară și morală a atelierului sau laboratorului, comportarea, atitudinea în fața unor acte importante ori a unor gesturi cotidiene, au a- proape întotdeauna o referință, directă sau, cel puțin tangențială, la bunul gust. în dirijarea unei echipe, în alcătuirea unui climat de înțelegere și respect reciproc, a unei ambianțe stimulatoare, creatoare — bunul simț, bunul gust pot avea, adeseori, un rol determinant.Sîntem conduși, prin aceste exemple, să înțelegem rostul individual și social al bunului gust de la o altă perspectivă, foarte cuprinzătoare. Nu trebuie să vedem, în adevăr, în gust o calitate izolată, determinînd în mod exclusiv un fel de a fi și de a se comporta. Bunul gust este legat de calități morale, comportă, în același timp, o sănătate a judecății. Bunul gust nu este decît un semn, un rezultat al unei întregi structuri de viață, a personalității totale. Nu putem izola buhul gust de stilul interior al unui om, de concepțiile lui etice, de atitudinea lui în fața vieții, de activitatea lui civică. Totul se vădește, în viața individuală și socială, într-o strînsă împletire, căci după cum am arătat, bunul gust implică și un indemn la activitate practică, avînd ca scop suprem o modificare, un progres al societății, deopotrivă pe plau estetic și moral.Așadar, bunul gust trebuie cultivat și întreținut. Se creează, în a- ceastă privință, o condiționare reciprocă : bunul gust creează o ambianță de frumusețe, eleganță, ordine și echilibru în armonie, iar această ambianță contribuie, la rîndul el, la dezvoltarea bunului gust — și, prin aceasta, la înălțarea morală a omului și a întregii vieți sociale.Siguranța gustului, dezvoltarea și împlinirea acestuia cu un întreg stil de viață, în care criteriul moral apare ca fundamental, sînt astfel îndreptare esențiale în evoluția societății socialiste. Mai mult decît în oricare altă orînduire socială, bunul gust își are în societatea noastră o semnificație de ordin general. El contribuie hotărîtor la transformarea vieții sociale, înfăptuind astfel țelul suprem al vieții, care se refuză uniformității și repetiției stereotipe. Creația de noi forme și valori, pe toate planurile de activitate — material, tehnic, industrial, estetic, moral — destinate a da vieții varietate șl frumusețe, sub călăuza bunului gust, devine o cauză de progres social.Societatea socialistă creează toate condițiile materiale și spirituale pentru educarea bunului gust. Condițiile economice se împletesocu împrejurările culturale — expoziții, spectacole, teatru, radio- televiziune — cu decorul citadin, cu confecția vestimentară și obiectele uzuale, creînd ambianța necesară dezvoltării progresive a bunului gust. Fără îndoială, procesul este în plin mers. Se observă — și se deplîng încă, și cu drept cuvînt, exemple de prost gust, de gust șovăielnic, în cîteva din aceste manifestări. Stăruie — nădăjduim numai trecător și sporadic — snobismul ostentativ, gustul pentru bizar și provocare, în diverse domenii — să zicem în înfățișarea vestimentară a unor oameni de pe stradă. Dar aceste aspecte sînt trecătoare. Pretutindeni și totdea- ' una s-au observat derogări de la echilibru și bun gust. Dar — pentru a folosi cuvîntul cronicarului, toate acestea trec „ca fumul pre pămînt". Nu rămîn decît formele pure șl bu» nul gust, încoronând bunul simț.

Sînt noțiuni, revenind adesea în ( vorbirea curentă, ca talent, bun simț, politețe, bun gust, prost gust, pe care cu greu le-am putea defini. O încercare de lămurire a sensului a- dînc al acestor cuvinte ne va dezvălui faptul surprinzător, că ceea ce pare la prima vedere o simplă formulă verbală, alcătuiește, în fapt, dacă înțelegem lucrurile în adînci- mea lor — unul din cele mai însemnate criterii de conduită a vieții umane.Expresia : bun gust, sau mai pe scurt : gust, este, în general, înțeleasă trunchiat și superficial, nu numai în vorbirea de toate zilele, dar și în chipul cum este expli- citată, în dicționare și cărți de estetică. în sensul obișnuit și figurat — așadar, independent de noțiunea pur fiziologică a simțului gustativ — bunul gust este înțeles ca o apreciere intuitivă a calităților estetice ale lucrurilor și operelor artistice. Totuși, noțiunea depășește cu mult a- ceastă folosință. O persoană dă, fără îndoială, dovadă de siguranță a bunului său gust, în aprecierea unui tablou, unei statui sau a unei piese de teatru, la rîndu-i, vitrina unui magazin poate să fie uneori, și este din nefericire prea adesea, înjghebată cu prost gust. Sînt persoane care, în felul lor de a se îmbrăca, dau dovadă de un bun gustcorect și plin de discreție ; tele, dimpotrivă, prin ostentație și exagerare, se remarcă prin lipsă de simț al nuanțelor în armonizarea culorilor îmbrăcă- minții, dînd așadar dovadă, de un reprobabil prost gust. Asistăm la o extensiune a noțiunii de gust, care depășește cu mult aptitudinea evaluării operelor de artă. în fapt, această din urmă apreciere nu alcătuiește decît un caz particular al unei aptitudini care se exercită în mod general, în viața cotidiană.Bunul gust, nu este, în adevăr, numai atitudine pasivă ; el alcătuiește un îndemn la activitate, după un a- numit criteriu. Numai sub această îndoită înfățișare, el își afirmă însemnătatea în viața individuală și socială. Bunul gust nu se vădește numai în alegerea unui vestmînt, ,dar și în confecționarea acestuia. Cumpărătorul care-și alege o încălțăminte, de pildă, apreciază implicit bunul gust al specialistului care i-a inventat modelul și, în același timp, al meseriașului care l-a săvîrșit; se stabilește, astfel, o corespondență de simpatie și de solidaritate socială, călăuzită de criteriul frumosului, care depășește, implicîndu-1, un simplu act comercial, de cumpărare a unui articol vestimentar. Criteriul bunului gust are, deci, o semnificație socială foarte întinsă : acel ce și-a ales o îmbrăcăminte care-i place, dovedind prin aceasta un acord bunul său gust și gustul celui înfăptuit-o.Tot astfel, orînduite obiectele vitrină, fantezia cu jgheabă interiorul într-un cuvînt decorul general care cunrinde viata cotidiană, influențează direct comportarea oamenilor. Eleganța decorului conduce la corectitudinea relațiilor dintre Indivizi. Neglijenta în îmbrăcăminte, prostul gust vădit din chipul comportării nu sînt fără legătură cu brutalitatea moravurilor. O haină curată și de tăietură originală îndeamnă la o anumită ținută, nu numai fizică, dar și morală. Participarea la un spectacol teatral în haină de seară dă iubitorului de teatru o anumită solemnitate, care pregătește și întregește bucuria estetică.Nu putem face separări între planurile vieții: între decor și sentiment. între înfățișare și fel de a fi se află numeroase implicații, care, călăuzite fiind de bun gust, conduc la alcătuirea unei vieți familiale și sociale armonioase.Iată o gospodină care vădește bun gust în tot ce săvîrșește : în chipul cum se îmbracă și cum își îmbracă copiii. în modul
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cipal de partid merg la inima colectivului de muncitori de la Ciclop. Cu atît mai stranie apare explicația pe care tov. Mălin o dădea tăcerii din sală.După noi, explicația reală a tăcerii era alta :, stupoarea și dezamăgirea. Acestea erau dominantele stării de spirit ce domnea acolo după ce s-a dat citire referatului. Iată de ce :Adunarea generală a fost precedată de o scurtă ședință a biroului organizației de bază

Cînd în nerală de să care a mîna întreprindere bucureștea-nă specializată în revizia, întreținerea și'reparația autoturismelor, s-a dat cuvîntul participanți- lor, s-au așternut minute lungi de tăcere. Pînă la urmă, au vorbit directorul, inginerul șef, fostul secretar al organizației de partid, încă un membru al biroului și o funcționară. Restul salariaților tăceau. Și au tăcut pînă la sfîrșit.De ce ?— Fiindcă fiecare se simțea cu musca pe căciulă. Toți fac ciubucuri. Dacă era un psiholog în sală, avea material de studiu... Eu m-am uitat din prezidiu; toți făceau fețe, fețe...Aceste afirmații aparțin tovarășului Gh. Mălin, directorul Direcției generale industrie locală din cadrul Consiliului popular al municipiului București. Ele ne-au surprins și ne-au descumpănit. De unde pînă unde această optică generali- zatoare ? Toți salariații , „Ciclopului* uzează de procedee necinstite? Fiecare are o cotă-parte din veniturile ilegale cO se realizează aici ? Cum de își aroga cineva dreptul de a face asemenea a- precieri ? ...Și ne-am a-dus aminte de cuvîntul pe care l-a rostit în a- dunarea comuniștilor de la Ciclop tovarășul Ga- vrilă Ciser, activist al Comitetului municipal București al P.C.R. :— Sînt aici, în sală, o sumedenie de oameni cinstiți. Sînt membri de partid vechi și mai tineri, sînt uteciști. Nu trebuie să îngăduiți, tovarăși, u- nor elemente necinstite ca prin manoperele lor să arunce îndoiala asupra cinstei voastre, a tuturor. Este de datoria fiecărui comunist, a fiecărui muncitor cinstit să izoleSe aceste elemente, să șteargă pata pe care ele au aruncat-o pe o- brazul întreprinderii; este nevoie să se creeze o opinie de masă împotri-• va „ciubucarilor".Cuvinte cu care ne exprimăm pe deplin acordul. Rumoarea ce se făcea simțită în sală arăta că ele au pus, în sfîrșit, punctul pe i, că ideile exprimate de către acti- vîrșirea unei game largi vistul comitetului muni- ......................"

articol, cumva gînd. Scrisoarea adresată redacției, semnată de către tov. director general Gh. Mălin, nu spune nici un cuvînt. Dimpotrivă, articolul este caracterizat ca „just". Atunci ? Ce sancțiuni s-au acordat tovarășilor Nicolae 
Apostol și Alecu Florian, directorul, respectiv, inginerul șef al întreprinderii ? Nici una.Am ascultat, în aceeași ședință, luările lor de cuvînt. Directorul a tunat și fulgerat împotriva „e-

nea de venire a mașinilor" ? (Citatele sînt din referatul ședinței). Sînt vinovați, fără, îndoială, sancțiunile primite de ei sînt juste, dar ei sînt singurii și prin
cipalii vinovați ? Nu 
sistemul de lucru și evi
dență care Ie-a permis să facă tot ce au făcut ? Iar sistemul a căzut din cer ? Nu directorul și in- gineruj șef l-au introdus și apărat ?...Iată de ce tăceau salariații Ciclopului. Fiindcă măsurile s-au oprit undeva, la jumătate, fiindcă

De data aceasta

probe, abatîndu-se de la traseul aprobat" (1 ? 1). Foarte bine. Cadrele de conducere sînt primele chemate să dea exemple de respectare a tuturor normelor. Dar dacă nem în cumpănă c două culpe — a sa și inginerului șef — cine buia sancționat mai pru ?...Am primit de la pectoratul Miliției municipiului București o adresă (nr. 38 495/1969) în care se scrie : „...din verificările efectuate s-au scos în evidență o serie de deficiențe grave în activitatea salariaților de la a- ceastă întreprindere de 
natură organizatorică", (s.n.). Ceea ce confirmă total cele spuse mai sus. , direcția generală din consiliul popular municipal consideră însă că nimeni nu este vinovat — de vreme ce nu acordă nici o sancțiune.Nu putem să nu relevăm și un alt aspect al chestiunii, aspect care, de asemenea, a produs nedumerire în rîndul salariaților întreprinderii : Comitetul 'de partid al Sectorului 1 înțelege să tragă toate concluziile cele întîmplateP.C.R., căruia i s-a comunicat hotărîrea Comitetului de partid al Sectorului 1, prin care tov. Căli- nescu Gh. a fost eliberat din munca de secretar al biroului organizației de bază de la Ciclop și scos din biroul organizației. Au luat cuvîn- tul tovarășii Dumitru Nicolae și C-tin Pascu, membri ai biroului, care, fără a contesta greșelile lui Călinescu Gh., și-au exprimat nedumerirea pentru faptul că (cu o excepție care vom vorbi) sancționat dintrecu munci de răspundere din întreprindere. Nu putem să nu fim de acord cu ei.In articolul nostru „Cînd Ciclopul închide... un ochi' („Scînteia* nr. 7981) demonstram limpe

de că principalii vinovați 
pentru grava stare de 
cruri ce domnește Ia 
clop sînt conducerea 
treprinderii și biroul
ganizației de partid. „..-.Sistemul de lucru defectuos, introdus și apărat 
de către actuala condu
cere, creează cele mai bune premise pentru să-

lementelor . necinstite" ; inginerul șef a conchis, după un slalom ingenios, că vinile ar fi de natură obiectivă : lipsa pieselor' de schimb și a mecanicilor calificați. Nici un cu- vînt autocritic, nici un cuvînt despre patronarea unui sistem de lucru care 
permitea și încuraja procedeele necinstite ale u- nora. Inginerul mecanic a code 1, să lu-
Cezar Popovici, care făcut parte dinfr-un lectiv al Comitetului partid al Sectorului colectiv însărcinat cerceteze starea decruri de la Ciclop, ne-a vorbit despre „procedee 
de necrezut (s. n.) în organizarea și evidența lucrărilor de reparații*. „După părerea mea, prima vinovată este conducerea întreprinderii". Așa este I Cine sînt primii vinovați la Ciclop ? „Mecanicii Ioniță Toma și Mereuță Toma care au distrus o mașină Mercedes" ? „Dămănescu Ion, Olaru Constantin, Sandu Mihai, Pândele Teodor și Rabinovici M. care au primit bani de la clienți?" „Spălătorii Carie Nicolae și Marcu O. care pentru a-și crea avantaje personale nu respectă ordi-

li s-a creat impresia sancțiunile se acordă funcție de persoană și în funcție de vină. Iată ce, în luările lor de vînt, directorul și inginerul șef și-au îngăduit să nu aibă nici măcar o singură frază autocritică; au vorbit de le călca pentru oară în întreprinderea numită Ciclop.In ceea ce-I privește pe ing. Alecu Florian, lucrurile sînt cu atît mai grave cu cît el datora salariaților o explicație con
cretă : „Mașina inginerului șef Alecu Florian este găsită de noi pe butuci și cu motorul demontat. In jurul ei roiesc trei-patru lucrători. Știți ce scrie In
ginerul Alecu Florian în calitate de client pe nota de comandă ? Că și-a a- dus autoturismul pentru... „înlocuirea curelei de la ventilator" — scriam în articolul nostru. (Păstrăm fotocopia notei de comandă). Tov. Dalea Gheorghe, director adjunct al întreprinderii, a fost sancționat cu „mustrare scrisă" (aceasta este excepția despre care vorbeam) „pentru motivul că în ziua de 10 februarie a folosit fără să aibă dreptul o

din și să sancționeze exemplar pe' activistul de partid care nu și-a îndeplinit îndatoririle schimb nu ia pentru ducătorii întreprinderii 1Este timpul ca din cele întîmplate la Ciclop să se tragă toate concluziile. Trebuie să spunem că deși înțelegem tăcerea celor prezenți la adunarea generală deschisă a organizației de partid de la Ciclop, nu o aprobăm. Nu putem fi de acord cu pasivitatea pe care demonstrat-o în Era nevoie de lucidă, sănătoasă a faptelor, era nevoie de o desolidarizare de elementele necinstite. Oare nu au învățat comuniștii de la Ciclop că unul dintre vinovății de seamă pentru situația creată este nedls- 
cutarea slăbiciunilor, co- coloșirea lor ?Sîntem convinși că în curînd vom fi invitați la o altă adunare de partid, o adunare unde aerul proaspăt, tonifiant al criticii și autocriticii va circula nestingherit de la participant la participant.

i
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I

zootehniei

*

Vsevolod DEDÎKIN 
doctor în biologie — 

Moscova

Convorbire cu ing. Constantin SÎRBU 
directorul Institutului de cercetări chimico-farmaceutice

în sprijinii

La Institutul de cercetări chimico-farmaceutice funcționează, de cîtva timp, un colectiv special de cercetare în domeniul enzimelor pentru zootehnie. Recent, acest colectiv a brevetat un nou preparat original „Subtilaza Z“, care se anunță deosebit de eficient în creșterea animalelor. L-am solicitat pe ing. Constantin Sîrbu, directorul institutului, să ne vorbească despre cercetările în acest domeniu și rezultatele obținute.
— Care este concepția actuală 

despre rolul 
nism ?— în micul se desfășoară nomene și interacțiifni, cu participarea unor anumite substanțe proteice — enzimele. Ele acționează ca niște adevărate catalizatoare bio-1 logice, făcînd posibile procese chimice pe care nu le putem încă realiza în condiții de laborator. Cercetările au demonstrat că, fără acțiunea enzimelor, viața este imposibilă. Treptat, au fost puse în evidență peste 700 de enzime, care, la nivel celular, reglează procesele de asimilare, dezasimilare, respirație, creștere, reproducere, biolumi- niscență și multe altele. Cunoștințele noastre în acest domeniu sînt relativ recente, rezultat al lucrărilor întreprinse în ultimele două-trei decenii, îndreptate spre precizarea originii, structurii și proprietăților enzimelor, cît și a- supra posibilităților de sintetizare și folosire a lor în scopuri practice.Unul dintre obiectivele importante ale cercetării este ca, prin cunoașterea profundă a proceselor biochimice, să putem interveni în metabolismul intim al celulei. S-ar putea, de pildă, ca în organismul viu să existe un anume deficit enzimatic, determinînd defecțiuni în funcționarea acestuia ; completarea enzimelor lipsă deschide perspective extraordinare nu numai pentru medicina umană, ci și pentru agricultură și zootehnie. în a- cest sens, cercetările actuale se îndreaptă, îndeosebi, asupra microorganismelor. Avînd capacitatea de a sintetiza o gamă foarte largă de enzime cu acțiune specifică, ele se pretează totodată la metode industriale, solicitînd materii prime ieftine și aparatură nu prea complicată. Durata fabricației este, de a- semenea, relativ redusă.Acțiunea enzimelor este extrem de variată. Ele înlesnesc, de pildă, prin metode mult mai eficiente și mai pure decît cele chimice obișnuite, fabricarea glucozei injectabile. Administrate ca medicament, tripsina și pepsina intervin cu succes în tulburările gastrice. Cu ajutorul enzimei din „aspergil- lus orizae" se prepară mediul de cultură pentru tetraciclină produsă la Fabrica de antibiotice din Iași. Recent, s-a demonstrat că „aspari- ginaza" ar avea aplicabilitate în cancerul sîngelui, frînînd procesul evolutiv. Li s-au găsit însă enzimelor și alte utilizări: adăugate la detergenți, ele atacă legături chimice care, în mod obișnuit, rămîn intacte în fața acestor mijloace moderne de spălat, făcînd să dispară petele de cafea, de sosuri etc. Aplicațiile industriale pot fi multiple : fabricarea spirtului, a colagenului etc. Studiul enzimelor a pus bazele unei științe noi, cu perspective de aplicabilitate în cele mai diferite ramuri ale economiei.— Cum. ați ajuns să sintetizați 
„subtilaza zootehnica' și ce repre
zintă ea ?— Acum cercetători obținut un „aspergilaza", care, în formă pură, și-a găsit utilizare în industria farmaceutică, iar în formă brută în cea a pielăriei. în aceeași perioadă, Institutul de cercetări zootehnice ne-a sesizat că animalele, în speță porcii din crescătorii, asimilează incomplet hrana ce li se administrează, rămînînd neutilizate cantități însemnate de substanțe nutritive. Ca urmare, s-au încheiat contracte de colaborare între I.C.C.F. și I.C.Z., privind întrebuințarea experimentală a aspergilazei în hrana porcilor. Se pornise de la constatarea că există anumite ciuperci care asimilează și partea de hrană eliminată de animale, datorită anumitor enzime care lizează (descompun) hrana, făcînd-o asimilabilă. De aici ideea de a li se administra porcilor preparate enzimatice corespunzătoare. Ca rezultat, s-a obținut o asimilare aproape completă a furajelor și creșteri în greutate cu 20—25 la sută mai mari decît la nnimalele-martor.Aspergilaza folosită în experiențe pretindea însă o tehnică foarte sensibilă, se infecta ușor și nici nu era destul de ieftină, față de prețul cantităților de porumb la care trebuia adăugată. în același timp, era greu de furnizat întregul volum de marfă solicitat de zootehnie, se cereau investiții' mari, spații productive întinse etc. In ciuda

enzimelor în orga-univers al celulei vii o multitudine de fe-

8—9 ani, un colectiv de din institutul nostru a nou preparat enzimatic,

rezultatelor pozitive obținute, aspergilaza se dovedise a fi, în acesta forme de aplicare, neeconomică. Din 1967, cercetările au urmat altă cale, urmărindu-se sintetizarea unui preparat avantajos din punct de vedere economic, sub raportul materiilor prime inițiale (diferite subproduse ale agriculturii), al instalațiilor, al aplicării. Pînă la urmă, pe baza cercetărilor efectuate în institutul nostru, s-a pus la punct o tehnică originală, brevetată, de cultivare a unor microorganisme, pe baza căreia se obține preparatul enzimatic „Subtilaza Z“ (zootehnică), precum și de ■ conservare a preparatului în timp. Noul preparat, care conține enzimele amilaza și proteaza, a fost experimentat la Institutul de cercetări zootehnice. El s-a dovedit a fi un biostimulator eficient, bine tolerat de animale, Aplicat în hrana purceilor sugari, a determinat o creștere rapidă în greutate, de 15—20 la sută în raport cu ani- malele-martor, făcînd posibilă înțărcarea lor la numai 21 de zile, față de 35 în mod obișnuit, ceea ce înseamnă o accelerare cu importante efecte economice a întregului ciclu zootehnic. La porcii maturi, de 50—70 kg. s-a obținut, față de martori, în aceeași perioadă de timp, o creștere în greutate de 17—21 la sută, o dată cu apreciabile economii de furaje. Trebuie remarcat că prețul de cost estimativ al noului preparat este de numai 1,60 lei kg, urmînd ca la fiecare kg. de nutreț să fie adăugate doar 15 grame, permițînd economisirea a 10 kg Ia fiecare 100 kg de porumb. Se pot obține astfel, cu mai puține, mai multă grăsime.în ceea ce privește aplicarea „Subtilazel Z“, menționăm că ea poate fi administrată prin hidroliză umedă sau prin tratament uscat, în primul caz, animalul primește nutrețul lichefiat, oarecum „pre- rumegat" de către enzime, stomacului revenindu-i doar sarcina de a perfecta bolul alimentar; în al doilea, fabrica de nutrețuri are posibilitatea de a adăuga și alți biostimulatori (vitamine, antibiotice, enzime etc), amestecați cu hrana solidă. Un obiectiv al cercetării este, în momentul de față, perfecționarea metodelor de administrare, potrivit cu condițiile din crescătorii, cu vîrsta animalelor etc.— Ce perspective deschide utili
zarea enzimelor în zootehnie ?— Rezultatele experimentărilor de pînă acum demonstrează că a- plicarea unor preparate enzimatice, ca „Subtilaza Z“, în creșterea porcilor, vițeilor, păsărilor, deschide perspectiva creșterii greutății în timp scurt; o dată cu un consum de furaje mai mic, deci obținerea în condiții economice a unor im- porțante sporuri de produse alimentare.Ce măsuri se impun în această , direcție 1 în primul rînd, buna organizare a fazei de „pilotare clinică" a noului preparat, asigurîn- du-se cantități C.A.P.-urilor vederea unei experimentări mai cuprinzătoare, în condițiile producției curente. Se știe că zima este activă la 60° C, poate fi utilizată însă și 37° C, cerînd însă un timp •îndelungat. De asemenea, constatat că prezența cuprului, de pildă în țevi, inactivează enzimele. Toate condițiile specifice producției se cer deci lămurite. Ca rezultat se vor putea stabili cu precizie rațiile cele mai convenabile și speciile de animale la care poate fi aplicat cu mari șanse de succes acest preparat. Este însă cazul, considerăm noi, ca industria, respectiv întreprinderi ale Ministerului Industriei Chimice sau ale Ministerului Industriei Alimentare, să înceapă experimental producția .noului preparat, întrucît institutul nu dispune de capacități productive suficiente. Colectivul nostru de cercetare în domeniul enzimelor pentru zootehnie își propune să dezvolte o întreagă gamă de asemenea preparate, urmărind valorificarea în creșterea animalelor a multor resurse ieftine, existente în țară) cum ar fi, de pildă, celulaza, (care ne-ar permite obținerea de zaharuri asimilabile din coceni, paie, struguri, rumeguș) sau proteaza, în vederea asimilării integrale a proteinelor din înlesnind transformarea getale în animale. Cu produse intenționăm să și făina de carne sau utilizate în alimentarea animalelor.Acestea provin din import, necesită deci cheltuieli în valută și se prezintă uneori neuniformă, provo- ' cînd îmbolnăviri. Produsele preparate cu enzime sînt mai eficiente, mai economice, mai sănătoase. Sînt convins că ele se vor afirma tot mai mult în tehnologia zootehnică, asigurînd o creștere însemnată a producției animaliere.

Gheorghe BARBU

cheltuieli carne și

corespunzătoareși I.A.S.-urilor, în.
en- ea la mai s-a

nutreturi, celor ve- asemenea înlocuim de pește,

SI

Betatronul de 8 MeV al Institutului de Fizică Atomică, al doilea accelerator de particule de 
acest tip 
de fizică

conceput și realizat în întregime de specialiști români, este utilizat pentru cercetări 
și pentru controlul nedestructiv al unor piese sudate sau turnate

*

fasciculului scade, iar proiectată pe ecran co- cu structura rețelei cris-

in Anglia a fost realizat un microscop cu fascicul dispersat, folosit pentru cercetarea cristalelor și a suprafețelor care conțin materiale cristaline. Noul microscop permite și cercetarea unor pelicule cristaline cu cîteva zeci de straturi atomice, fără ca acestea să fie separate de materialul pe care sînt aplicate.Rezultatele se obțin la 5 minute după introducerea eșantionului în camera cu vid. în timpul folosirii microscopului, fasciculul de protoni este îndreptat spre țintă. în locurile cu o distribuție densă de atomi, intensitatea Imaginea respunde taline.

TRANSURANIC?

mult con- ele- ac-

UN NOU ELEMENT

Observațiile efectuate cu un aerostat de mare altitudine i-au determinat pe fizicienii de Ia laboratorul de radiații „Lawrence* din Berkeley (California) să considere că în razele cosmice ar putea să existe un element care, prin proprietățile sale, se apropie de platină, dar este mai greu decît ea. Eventuala firmare a existenței acestui ment ar contribui la extindereatualelor cunoștințe despre forțele nucleare și despre procesul de formare a unor noi elemente în zonele îndepărtate ale Universului.

Gradina perpetuă

din capsulele cosmice
t

I

Asigurarea condițiilor de viață într-o călătorie cosmică îndelungată sau după sosirea pe alte corpuri cerești presupune .crearea u- nui microunivers artificial, adică a unui sistem vital înconjurător în care ciclul de transformare a substan- , țelor să se desfășoare la fel ' ca pe Pămînt.Pentru a putea duce o viață și o activitate normală, omul are nevoie de o rație alimentară zilnică de aproximativ 3 000 kilocalo- rii, echivalentul a cel puțin 80—100 g proteine, 80— 100 g grăsimi, 350—400 g hi- drați de carbon. Ii mai este necesară o cantitate minimă de aminoacizi, vitamine, săruri minerale, absolut de neînlocuit. In decurs de 24 de ore, el mai consumă circa 2,5 litri de apă (inclusiv cea cuprinsă în hrana „solidă"), precum și 650 de litri de oxigen. Nu trebuie neglijată nici problema eliminării produselor activității vitale ce se a- cumulează în cursul zilei: bioxid de carbon, apă, deșeuri. în nava cosmică, în condițiile unul sistem ermetic de viață, aceste substanțe se pot acumula în cantități nocive, făcînd necesare măsuri de dezintoxicare și de reintrare în circuitul, natural de transformare a lor.Pe Pămînt, acest circuit se realizează cu participarea a două grupuri de organisme : autotrofe — care produc substanță organică din substanța minerală, o- dată cu acumularea energiei solare și transformarea ei în energia legăturilor chimice ; și heterotrofe — care consumă substanța organică creată de cele autotrofe. Organismele heterotrofe se hrănesc cu hrană vegetală, cu hrană

animală sau cu substanța organică a corpurilor moarte. (Există și organisme he- terotrofe care acceptă alimentarea mixtă, vegetală și animală, proprie, de altfel, omului).Considerînd tot globul pămîntesc ca un sistem u- nitar, rezultă că masa de substanțe de pe Pămînt este practic constantă, nu crește dar nici nu descrește, ci doar se transformă, energia necesară venind fără întrerupere de la Soare și fiind parțial iradiată în Cosmos. Sistemele care — ca Pămîntul — fac schimb de energie, nu de substanță, cu mediul, sînt de fapt sisteme închise. Astfel poate fi definit și sistemul de asigurare a vieții omului în spațiul cosmic, care, căpătînd energia din afară, conservă în volumul său ermetic o cantitate constantă de substanță.Este vorba deci de a reproduce Ia scara navei cosmice fenomenele circuitului biologic din natură. Procesul trebuie să se desfășoare însă cu un număr minim de verigi și substanr țe, la o viteză de circulație maximă. Sînt necesare și aici organisme autotrofe, adică plante care să fixeze energia radiantă și să creeze substanțe organice, folosibile în alimentația omului. Hrana vegetală nu asigură însă toate necesitățile, deoarece nu conține toți ami- noacizii de care este nevoie. în afară de aceasta, aproape Jumătate din bio- masa plantelor (vrejuri și

Semiconductorii deschid noi
I-perspective magneto-opticii

• •

Magneto-optica este un domeniu al fizicii care studiază acțiunea radiațiilor luminoase emise de o . substanță, în prezența unui cîmp magnetic. Cîmpul magnetic este tocmai factorul exterior care transformă proprietățile substanței, deci și proprietățile sale optice. Studiile de acest fel care la început aveau un caracter pur fenomenologic, au fost inițiate în vremuri relativ „îndepărtate", încă în epoca marilor descoperiri ale lui Michael Faraday. A- cest eminent cercetător a constatat experimental, în 1845, că planul de polarizare a luminii ce trece prin- tr-o placă de sticlă plasată între polii unui magnet este, deviat cu un anumit unghi. Fenomenul, denumit mai tîrziu „efectul Faraday", a fost observat după aceea în numeroase alte materiale, iar studierea lui în gaze a dus la obținerea unor rezultate deosebite.Baza teoriei clasice descriind fectul Faraday" și celelaltenomene magneto-optice era constituită din ecuații clasice ale mișcării electronilor în cîmp magnetic, ținîndu-se seama de procesele de a- mortizare și de forțele care leagă electronii. Totuși, această teorie simplă nu permitea decît o descriere calitativă a fenomenelor observate, fiind, așa cum s-a observat în următoarea jumătate de secol, o descriere inexactă și uneori chiar incompatibilă cu faptele experimentale.

„e- fe-

dr. Jerzy KOLODZIEJCZAK
director adjunct științific al Institutului de fizică 

al Academiei Poloneze de Științe
................ . ..... . ..........---------------------------Un anumit progres în acest domeniu s-a realizat prin 1950, cînd a început studierea fenomenelor magneto-optice în semiconductor!, adică atunci cînd au fost întreprinse primele observații, în domeniul radiațiilor infraroșii cu caracter de rezonanță. Era vorba de rezonanța ciclotronică în aliajul indiu-stibiu. Doi ani mai tîrziu s-a măsurat „e- fectul Faraday" în aceeași substanță în legătilră' cu electronii liberi, nat o proprietăților magneto-optice ale semiconductorilor. „Efectul Faraday", măsurat în Indiu-stibiu a permis să se descifreze structura benzilor de conducție în acest compus semiconductor. A fost posibil să se explice fenomene pînă atunci de neînțeles în semiconductor! și să se elimine numeroase contradicții aparente.Acest succes a dat loc unei noi dezvoltări a cercetărilor magneto- optice. în 1962 s-au descoperit fenomene magneto-optice de rezonantă de un gen nou. Aceste fenomene, dezvăluite ca rezultat al unei strîn- se colaborări polono-americano-ja- poneze, au un caracter cuantic și

Deși cunoscuți de un timp relativ scurt, biopolimerii — polimerii care participă la procesele vitale — au atras puternic atenția oamenilor de știință. Se știe astăzi că biopolimerii pot fi clasați în două grupe. Cei din prima categorie sînt alcătuiți din- tr-o repetare — de-a lungul lanțului macromolecular — a unor molecule de monomer identice, aidoma polimerilor de sinteză. Aceștia sînt biologic inerți, deci nu participă la procesele chimice ale vieții, ci servesc fie ca rezervă nutritivă în celulă (amidon, glicogen și altele), fie ca suport rezistent al peretelui acesteia.Investigațiile savanților se îndreaptă astăzi, în primul rînd. către grupa a doua, de biopolimeri mai complecși, ale căror unități de monomer prezintă o mare varietate, păstrîndu-se totodată o parte din molecule identice pentru toți cei din aceeași clasă de monomeri. Prin intermediul acestei părți de molecule, unitățile de monomer se condensează, formînd lungi lanțuri macromoleculare. Această diversitate a unităților, elementare îngăduie construirea unui număr aproape infinit de macromolecule diferite, prin variația unităților care le alcătuiesc, prin schimbarea ordinei în care se înlănțuiesc sau prin modificarea orientării lor în spațiu. Fiecare dintre aceste modificări dă naștere unei macromolecule noi, dotată cu proprietăți biologice diferite. )Iată un exemplu, care ilustrează această caracteristică : există o maladie mortală, datorată faptului că organismul începe să sintetizeze anormal hemoglobina (un bio- polimer principal al globulelor roșii din sînge). Diferența dintre această hemoglo- bină și cea normală nu. rezidă decît într-o modificare minimă, anume substituirea unui singur aminoacid (acidul glutamic) cu un altul (valina), aflat în poziția a 6-a pe un lanț care conține 574 de aminoacizi ! S-a ajuns, pe această cale, la concluzia că dificultățile întîmpinate în

în legătură' cu electronii Această măsurătoare a însem- cotitură în domeniul studiului

sînt asociate transmiterii unor electroni între nivelele energetice, (nivelele lui Landau), localizate în benzile de valență și de conductibilitate ale semiconductorului.Această descoperire, efectuată la „Național Magnet Laboratory MIT", de Ia Cambridge. în apropiere de Boston (S.U.A.), n-a fost un efect al întîmplării, ci rezultatul unei acțiuni planificate; ea a dus la noi studii intensive ale fenomenelor magneto- optice de tip nou (fenomene de rezonantă sau inter-benzi) în numeroase laboratoare din lume. Aceste studii, desfășurate pe diverse substanțe semiconductoare șl în diferite condițiuni exterioare (de e- xemplu la temperaturi joase), au per- înis cunoașterea mai exactă prietăților semiconductorilor rită dezvoltării paralele a fenomenelor magneto-optice.Asemenea studii au loc în prezent și la Institutul de fizică al Academiei Poloneze de Științe din Varșovia. Noi am pus accentul pe dezvoltarea tehnicii măsurătorilor, ceea ce a avut drept rezultat posibilitatea de a observa aceleași fenomene

a pro- dato- teoriei

în cîmpuri magnetice cu o intensitate de 10 ori mai slabă decît aceea a cîmpurilor, utilizate în cursul primei experimentări, la „Național Magnet Laboratory".De cîțiva ani, în urma folosirii unor noi surse de lumină (laserul) pentru studiul semiconductorilor, începe să se contureze un nou domeniu, care este o continuare a mag- neto-opticii și care este denumit, tot mai frecvent, magneto-optică neliniară. Este vorba de modificarea unor proprietăți ale semiconductorilor supuși influentei unor cîmpuri electrice foarte puternice.în ultimul timp am înregistrat descoperirea unui nou fenomen, pe care l-am numit „magneto-foto-conducti- bilitatea în germaniu". Acest fenomen, cu caracter cuantic, oferă posibilitatea de a uni într-un tot — prin- tr-o descriere teoretică omogenă — orientări pînă acum independente.în studiul semiconductorilor, utilizarea laserelor oferă posibilități absolut noi, permite să se dezvolte noi fenomene prevăzute teoretic. Aplicarea tot mai largă a mașinilor electronice de calcul accelerează cercetările și le automatizează. Noi vrem ca aceste cercetări să nu fie rupte de viață, de nevoile economiei naționale și de industrie. Or, în acest domeniu, studiile fundamentale deschid perspective tehnicii, interdependența acestor două ramuri, care se completează reciproc, fiind garanția progresului în toate domeniile.

rădăcini) nu poate fi folosită nemijlocit de om, servind însă drept hrană organismelor heterotrofe. în urma cercetărilor de pînă acum, se pare că numeroase plante obișnuite— cartofii, varza, sfecla, morcovul etc. — vor participa la călătoriile cosmice. Un sortiment din asemenea plante (și nu o singură specie) va asigura diversificarea hranei și va spori eficiența întregii plantații. Totuși, o anumită cultură va fi , cea de bază, furnizînd partea esențială a rației a- alimentare — cartoful, de pildă, care este bogat în hidrați de carbon, conține proteine, vitamine și alte substanțe necesare omului.Calculele și experiențele arată că, într-un sistem închis. o plantație de 15—18 mp poate reproduce na vegetală necesară tru aprovizionarea singur om. în absența vitației, metoda cultivării plantelor agricole se va deosebi, evident, de cea do pe Pămînt. Creșterea lor în soluții lichide fără sol, dar cu anumite substraturi— hidroponica — oferă mari perspective. în prezent, se caută substraturi cu proprietăți corespunzătoare. Avantaje (în primul rînd sub raportul greutății) promit variantele de hidroponică fără substrat și mai ales metoda culturii . . aeriene sau aeroponica. Se înțelege că aeroponica trebuie adaptată la condițiile de imponderabilitate, pentru a debita fără întrerupere soluțiile alimentatoare. Se încearcă și diferite alte procedee de cultivarea plantelor în cosmos, care să satisfacă următoarele cerințe : uniformitate și stabilitate, reînnoirea continuă a atmosferei (producerea de oxigen șl purificarea aerului de bioxid de carbon). întrucît procesele legate de regenerarea atmosferei se desfășoară în frunza verde, suprafața foliară a plantelor superioare din sistem trebuie să aibă mereu aceeași extindere. în acest scop, se poate organiza o bandă ru- i 
lantă verde, împărțită In mai multe fîșii, Insămînța- te succesiv și fără întrerupere, în funcție de lungimea perioadei vegetative a plantei șl de frecvența strîngerii recoltei. Astfel, suprafața foliară a „o- gorului" rămîne, practic vorbind, constantă.Un obstacol serios în cultivarea extraterestră a plantelor îl reprezintă radiația cosmică ionizantă, în special în perioada exploziilor solare cromosferi- ce. Iradierile subite și puternice pot distruge semănăturile. Rezistența plantelor poate fi însă sporită cu ajutorul unor substanțe chimice sau prin crearea unui cîmp magnetic artificial, care le va feri de radiații, la fel ca și cîmpul magnetic al Pămîntului.Primele observații asupra dezvoltării plantelor în spații ermetic închise s-au soldat cu rezultate promițătoare. Au apărut multe fenomene necunoscute, îndeosebi în condițiile unei atmosfere puternic rarefiate, la suprasolicitări șl alte situații ce se pot ivi în . timpul zborurilor cosmice. Deocamdată, reacția plantelor la absenta gravitației nu a fost elucidată. Aceasta și alte probleme ale activității lor vitale constituie un nou capitol al fiziologiei plantelor — fiziologia lor cosmică.
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grefele de organe, metodă specifică a chi- * rurgiei moderne, se datoresc și diferenței existente — chiar de la un individ la altul — între biopolimerii care constituie organul respectiv.Ce rezultă de aici î Că o ființă vie, pentru a fi capabilă să-și desfășoare în mod normal reacțiile chimice necesare vieții și să-si conserve caracterele particulare ale speciei, trebuie să producă. în

se succed pentru a form și. în sfîrsit. procă. Acești patru factori determină structura caracteristică a unui biopoli- mer. tipică pentru fiecare specie vie si care asigură continuitatea ereditară a proprietăților fiecărui individ.Firește, pentru obținerea unei atari bio- sinteze. de mare precizie și regularitate, aceasta trebuie să fie controlată șl diri-

forma polimerul fili- orientarea lor reci-

MESAJUL** VITAL

Prof. A. DOBRY
Institutul de biologie fizico-chimică din Paris

decursul procesului de creștere si de înmulțire. macromoleculele caracteristice speciei sale si absolut identice cu cele pe care le poședă deja, asigurînd astfel continuitatea ereditară a caracterelor. Rezultă. de asemenea, că în biosinteza biopolimerilor. fiecare macromoleculă este definită cu precizie de anumiți factori, ca numărul unităților de monomeri care o formează, natura chimică și proporția fiecărei specii de unități în ansamblul respectiv, ordinea în care aceste unități

jată. în acest scop, în fiecare celulă vie există un centru diriguitor, capabil să se auto-procreeze în decursul diviziunii celulare. Acest centru dirijează si coordonează în plus biosinteza biopolimerilor. Studiul acestor procese a început abia de un deceniu si. în urma cercetărilor asidue desfășurate în numeroase laboratoare biochimice din lume, s-a ajuns la o imagine de ansamblu coerentă în privința sintezei proteinelor. Ea prezintă o mare complexitate. dar iată cum poate fi înfățișată pe

scurt: centrul care comandă biosinteza se găsește în nucleul celulei și este alcătuit dintr-un ansamblu structural de diverse nucleoproteine. caracteristice speciei. Acesta induce sinteza unei macromolecule speciale, numită „mesager", care migrează din nucleu spre acel punct din celulă unde are loc sinteza proteinei, la suprafața unei mici particule speciale. Macromolecula aceasta transmite ordinul centrului diriguitor, cooperînd cu particule și reglînd ordinea în care diferiți! monomeri, aminoacizii, se înlănțuie ; apoi ea oprește procesul într-un punct precis. Fiecare specie de proteine își are „mesagerul" ei. Succesiunea determină ordinea în care trebuie să se înlănțuie aminoacizi. „Mesagerul" transmite ordinul sub forma unui cod chimic și executarea lui nu este altceva decît un proces de adaptare chimică. în cursul căruia se determină posibilitatea sau imposibilitatea pentru un anumit aminoacid de a se a- dapta unei părți a ansamblului.Pe lîngă biosinteza biopolimerilor, cercetările actuale se îndreaptă mai ales spre stabilirea constituției biopolimerilor, adică spre determinarea numărului, a înlănțuirii diferitelor unități și spre stabilirea configurației în spațiu a macromo- leculelor lor gigantice. Oamenii de știință nutresc speranța că, pe această cale, vor putea fi înțelese diferentele existente între biopolimerii analogi, provenind de la diverse specii, că structura lor particulară va putea fi legată de proprietățile intrinsece, fie ele proprietăți imunologice, catalitice sau de altă natură. Este un studiu extrem de complex, de lungă durată. Astfel se si explică de ce doar cîțiva dintre biopolimerii cei mai simpli au putut fi caracterizați amănunțit, știința ne- fiind deocamdată în măsură să stabilească definitiv mecanismul activității lor biochimice. Aceasta rămîne, desigur, un obiectiv de primă importantă al viitorului.
/
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RECEPȚIE LA AMBASADA 
R. P. D. COREENE

SPORT
a premierului suedez
(Urmare din pag. I) român există cea mal deplină identitate de vederi. Este evident că ceea ce ne unește este mult mai important decît micile diferente de vederi care ar putea exista.Răspunzînd unei întrebări în legătură cu proiectul unei conferințe pentru asigurarea securității europene, premierul suedez a arătat că ideea convocării unei conferințe a statelor europene, cuprinsă în Apelul conferinței statelor participante la Tratatul de la Varșovia merită a fi considerată cu toată atenția. Am apreciat încă de la început, a declarat premierul suedez, că o atare conferință va trebui să fie cît se poate de bine pregătită. Credem că la o asemenea conferință ar trebui să participe și S.U.A. După părerea premierului suedez, în această problemă este important să se înceapă prin discuții bilaterale, astfel încît să se poată ajunge la un consens asupra problemelor ce urmează a fi abordate ; convorbirile bilaterale vor trebui să fie urmate probabil de o conferință pregătitoare, care să ducă la realizarea unui acord cu privire la problemele politice. Aș dori însă să adaug — a spus Tage Erlander — că, după părerea guvernului suedez, preparativele pentru’ o astfel de conferință nu trebuie să dureze prea mult.In continuare, Tage Erlander a subliniat că România și Suedia, care, alături de alte opt state europene, sînt coautoare ale rezoluției „Acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene\ aparținînd unor sisteme social-politice diferite", pot avea un rol important în promovarea ideii privind o conferință consacrată consolidării securității europene.Principiile după care ar trebui să se conducă relațiile dintre statele continentului nostru, pentru ca în Europa să se statornicească o atmosferă de încredere reciprocă — a arătat premierul suedez, răspunzînd unei al"- întrebări — ar trebui să fie drei ll fiecărei țări de a-și făuri propriul viitor, suveranitatea și independența, dezarmarea, cooperarea economică în toate domeniile. Guvernul suedez apreciază că, dacă fiecare stat ar fi credincios principiilor Cartei Națiunilor Unite și le-ar respecta, în Europa s-ar crea toate condițiile pentru a instaura un climat de cooperare și de pace.La o întrebare privind considerentele care au determinat guvernul suedez să stabilească relații diplomatice cu ' Republica Democrată Vietnam, premierul suedez l-a invitat pe ministrul de externe Torsten Nilsson să răspundă. Contacte neoficiale între Suedia și Republica Democrată Vietnam au fost stabilite de multă ■ >-eme — a subliniat ministrul de ex ne suedez. Conform principiu- lui 'țibliticii externe-.suedezeî că nu este suficient să fim interesați în realizarea păcii numai într-o anumită parte a lumii — respectiv în Europa nordică — am încercat, cu posibilitățile noastre limitate și în modul cel mai discret, să contribuim la influențarea lucrurilor in așa fel încît să se poată ajunge la începerea tratativelor. Putem să ne exprimăm toată satisfacția pentru faptul că guvernele Statelor Unite ale Americii
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vremea
Ieri In țară : Vremea s-a răcit 

tn toate regiunile țării. Cerul a 
fost acoperit. Au căzut precipi
tații sub formă de ploaie în cea 
mal mare parte a țării și mai 
frecvente tn Modova și vestul Po
dișului Transilvaniei. In zona de 
munte și în nordul Moldovei ploile 
s-au transformat pe alocuri în la- 
povlță și ninsoare. Vîntul a suflat 
potrivit, predominînd din secto
rul nordic. Temperatura aerului la 
ora 14 oscila între 3 grade la Hue
din, Suceava, Cîmpulung Moldo
venesc și Rădăuți și 16 grade la 
Tltu. In București : Vremea s-a 
răcit. Cerul a fost acoperit. Tem
porar a plouat slab. Vîntul a su- ' 
flat potrivit din sectorul nordic. 
Temperatura maximă a atins 13 
grade.

Timpul -probabil pentru 1T, 18 ș) 
19 aprilie. In țară : vreme schim
bătoare, cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale, sub formă 
de averse, însoțite izolat șl de des
cărcări electrice. Vîntul va sufla 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între zero și 10 
grade, Izolat mai coborîte, iar ma
ximele vor oscila între 10 și 20 
grade. La'începutul intervalului în 
estul țării sînt condiții favorabile 
producerii brumei locale. In Bucu
rești : Vreme schimbătoare, cu cer 
temporar noros. Temporar ploaie 
slabă. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.„PRACTIC"Rod al unor studii și experimentări, noul tip de aspirator „Practic', realizat de întreprinderea „Electromotor* din Tiipișoara, se numără printre mijloacele moderne de ridicare a gradului de confort și civilizație gospodărească. Tehnologia modernă de fabricație și execuția îngrijită îi conferă performanțe comparabile cu ale celor mai bune produse similare străine. Cu un consum redus de energie electrică (0,15 lei pe oră) curăță rapid praful și impuritățile din locuință, de pe parchet, dușumele, mobile, covoare etc. Poate fi utilizat și pentru pulverizarea de lichide.Un aspirator „Practic" costă 785 lei. Șe vinde și cu plata în 8 rate lunare, acontul fiind de 118 lei. 

și Republicii Democrate Vietnam au consimțit să se așeze în jurul aceleiași mese de tratative. Cînd negocierile în patru au devenit iminente, am considerat oportun să oficializăm relațiile care existau de fapt de mai multă vreme între Suedia și Republica Democrată Vietnam.Referindu-se la însemnătatea contactelor directe între șefii de guvern în influențarea vieții internaționale contemporane, premieru! Tage Erlander a spus ,'în continuare : în zilele noastre, a devenit din ce în ce mai necesar ca cei care sînt învestiți ( de popoarele respective cu încrederea de a conduce țările lor să amplifice aceste contacte pentru a aborda și a rezolva în cadru', discuțiilor probleme de interes reciproc Fără îndoială, în momentul de față, majoritatea contactelor au loc în cadrul Organizației Națiunilor Unite Sînt însă convins că aceste contacte care se desfășoară în cadrul Națiunilor Unite nu sînt, și nici nu pot să fie, suficient de aprofundate. De aceea, consider că este absolut nece-. sar să se realizeze contacte directe între oamenii de stat din diferite țări, astfel încît să se poată crea o ambianță de încredere reciprocă, o atmosferă care să permită părților respective să înțeleagă mai bine problemele care le interesează. în acest cadru se înscrie vizita făcută anul trecut în Suedia de premierul Ion Gheorghe Maurer și tot în acest cadru se înscrie și vizita făcută de.noi în România în aceste zile.Relațiile economice dintre România și Suedia au format obiectul unei alte întrebări. După cum se știe — a arătat premierul suedez — țările noastre au sisteme economice diferite. însă, independent de aceasta, este cert că -pacea este factorul esențial care stă la baza dezvoltării oricărei economii naționale. Acesta este de altfel și motivul pentru care, în ceea ce-I privește, guvernul suedez nu a considerat niciodată că este dificil să se stabilească o cooperare fructuoasă între țări cu sisteme po- litico-economice diferite. Subliniem că, în ceea ce privește relațiile dintre Suedia și România,, nu a fost în- tîlnită nici o dificultate. în momentul de față are loc o dezvoltare rapidă a acestor relații. Sectorul cel mai important al schimburilor dintre cele două țări se află în domeniul industriei grele, al mijloacelor de transport și, în general, al construcțiilor de mașini. Iată, de pildă, cazul Combinatului de cauciuc sintetic și produse petrochimice din orașul „Gheorghe Gheorghiu-Dej". Am vizitat acest modern complex industria, și constatarea noastră este că petrochimia a devenit un domeniu în care România a ajuns la un nivel foarte înaintat. Este un domeniu de activitate din care noi, suedezii, avem multe de învățat. Am avut satisfacția să vedem în acest combinat — în Care'realizările "tehnicii și cercetărilor științifice românești ocupă un loc evident — și două mașini care au fost fabricate în Suedia.în încheierea conferinței de presă, primul ministru Tage Erlander, adresîndu-se ziariștilor, a mulțumit încă o dată pentru ospitalitatea, caldă cu care au fost tot timpul înconjurați oaspeții suedezi și a apreciat, că vizita oficială făcută în România a fost deosebit de reușită.
PRONOSPORTpremiile concursului nr. 15 din 13 aprilie 1969Categoria I : (13 rezultate) 0,5 variante a 109 403 lei ; Categoria a Il-a : (12 rezultate) 14,5 variante a 9 054 lei ; Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 432,5 variante a 455 lei.Premiul de categoria I a fost obținut de participantul Marin Gheorghe din Ploiești, pe un buletin jucat 50’/».

(Urinare din pag. I) neral al C.C. al P.C.R.. fată de tineret — nădejdea și viitorul patriei noastre socialiste. în același timp, Conferința studenților are loc în condițiile în care în institutele de învățămînt superior, pe baza Directivelor C.C. al P.C.R. privind dezvoltarea si perfecționarea învă- tămîntului si a noii legi a instrucțiunii publice, se desfășoară o vastă activitate de îmbunătățire și modernizare a conținutului si structurii școlii noastre superioare, de așezare a acestuia pe baze științifice și pedagogice trainice, concordante cu cerințele actuale și de perspectivă ale pregătirii cadrelor cu studii superioare necesare economiei, științei și culturii noastre. în acest ari universitar, care jalonează începutul unei noi etape în învățămîntul nostru superior, au fost luate o seamă de măsuri pentru îmbunătățirea planurilor de învățămînt. creșterea ponderii activităților didactice cu caracter aplicativ, reducerea numărului săptămînal de ore și a numărului de examene, constituirea senatelor universitare si consiliilor profesorale din care — ca o expresie a democratismului învătămintu- lui — fac parte si reprezentanți ai studenților. Studențimea noastră a primit cu adîncă satisfacție inițierea acestor măsuri si. înțelegîndu-le implicațiile profunde, s-a manifestat ca un factor activ, militînd si contribuind, alături de corpul profesoral, la realizarea acestui proces de înnoire a școlii superioare românești, la sporirea eficienței procesului instructiv-educativ, avînd conștiința clară că toate aceste măsuri se vor răsfrînge nemijlocit in pregătirea sa profesională. Iată de ce avem multiple temeiuri să afirmăm că există toate premisele ca la Conferință să se realizeze un bilanț bogat al prezenței tineretului universitar în viața școlii noastre superioare, al rezultatelor sale în activitatea obștească, politică, educativă, culturală, sportivă, în activitățile destinate pregătirii pentru apărarea patriei, în asigurarea unor tot mai bune condiții de studiu și viață, un bilanț al contribuției aduse de organizațiile de tineret, sub directa conducere și îndrumare a organelor ți

însărcinatul cu afaceri ad-interlm al Republicii Populare Democrate Coreene la București, Pak Bon Son, a organizat, marți seara, în saloanele ambasadei, o gală de filme și 6 recepție cu prilejui celei de-a 57-a aniversări a zilei de naștere a tovarășului Kim Ir Sen, secretar general al Comitetului Centra) al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene.Au luat parte tovarășii Emil Bod-Cronica
PRIMIRI LA MINISTERUL 

AFACERILOR EXTERNEMarti, 15 aprilie Corhelir Mănescu, ministrul afacerilor externe a primit în audiență pe’ ambasadorul extraordinar și. plenipotențiar a) Republicii Kenya în Republics Socialistă România, David Mathew Kayan- da, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de aoreditare.în aceeași zi. ministrul afacerilor externe a primit în. audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Nepalului în Republica Socialistă România, Bal Chandra Sharma, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor sale de acreditare. *La invitația ministrului sănătății, acad. Aurel Moga, marți seara a sosit în Capitală o delegație a Ministerului Sănătății din Republica Populară Polonă, condusă de prof, dr. Jan Kostrzewski. ministrul sănătății. Din delegație fac parte dr. Ryszard Brzozowski, adjunct al ministrului sănătății, prof. dr. J. Mi- chalkewicz, rectorul Universități! din Poznan, și Barbara Botner, consilier la Direcția relații din Ministerul Sănătății.Pe aeroportul Băneasa, oaspeții au fost salutați de acad. Ștefan Bălan, ministrul îrivățămîntului, Ion Mo- raru, adjunct al ministrului sănătății, și alți membri din conducerea acestui minister.Au fost de fată J. Brudzynski, însărcinatul cu afaceri ad-interim al R. P. Polone la București, și membri ai ambasadei.
★Marti s-a înapoiat în Capitală, venind de , la Viena. delegația Grupului interparlamentar român, condusă de prof. Mihai Levente,, care a participat la lucrările sesiunii de primăvară a Uniunii interparlamentare. *în cadrul convenției de colaborare dintre Editura Academiei Republicii Socialiste România și Editura Academiei de Științe din U.R.S.S., marți la amiază s-a ddschis în sala Casei prieteniei româno-sovietiee din Capitală o .expoziție a cărții de știință sovietice.La deschidere au participat Mihai Roșianu,. președintele Consiliului Ge- . neral A.R.L.U.S., acad. Miron. Nico- lescu, președintele Academiei, oameni

Primăvara în magazine
Magazinul „Eva“ din Capitală oferă cumpărătorilor o serie de noutăți vestimentare.Și celelalte* magazine desfac confecții și tricotaje adecvate sezonului de priniăvară-vară. între altele, taioarele din țesături uni, din țesături caro și din di- vărse contexturi fantezi se1 găsesc într-o gamă bogată de culori. Ele sînt desigur necesare pentru drumul cotidian la serviciu sau la cumpărături, ca și pentru plimbările în aer liber, dimineața sau după-amiaza.Au apărut în magazine și rochii din diolen (jerse sintetic) în diferite desene și culori sau cu

organizațiilor de partid, la buna desfășurare a procesului de învățămînt, Ia dezvoltarea atitudinii responsabile față de pregătirea profesională.Desigur, în etapa actuală de dezvoltare a învățămîntului superior, în fața studențimii. a organizațiilor sale din facultăți stau sarcini sporite. Conferința, prin dezbaterile ce vor avea loc, prin documentele ce le va adopta, este chemată să stabilească cele mai potrivite căi prin care să se asigure o participare activă a studențimii în eforturile de ridicare continuă ■ procesului

FoTum al tinereții avîntate

de învățămînt și, îndeosebi, o permanentă configurate, prin rezultatele dobîndite, a străduinței și pasiunii pentru însușirea cuceririlor științei, tehnicii și culturii, pentru pregătirea ca specialiști cu o temeinică formație profesională și politică, pe deplin pregătiți și capabili să slujească edificării socialiste i patriei.Un loc deosebit in dezbaterile Conferinței il va ocupa, desigur, munca politică desfășurată de organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților. A- ceasta va corespunde unei realități pregnante a vieții universitare, dorinței studenților de a-și însuși în profunzime politica științifică, mar- xist-leninistă a partidului nostru, creșterii interesului lor pentru cunoașterea și înțelegerea fenomenelor și evenimentelor social-politioe ale contemporaneității.S-a acumulat în această privință o bogată experiență care va trebui extinsă, generalizată, îmbogățită, contribuind la lărgirea universului de cunoaștere aii studențimii, la conso- , lidarea concepției științifice, materia- list-dialectice, la dezvoltarea discer- nămîntului și maturității ideologice, în înțelegerea, interpretarea și aprecierea fenomenelor și evenimentelor 

naraș, Vasile Patilineț, Mihal Marin adjunct al ministrului afacerilor externe, general-colonel Mihai Burcă, adjunct al ministrului forțelor armate, funcționari superiori din M.A.E., reprezentanți ai unor Instituții centrale ș! organizații obștești oameni de cultură, ziariști.Au fost de fața șefi ai unor misiuni diplomatice acreditați - la București și alți membri ai corbului diplomatic. 'Agerpres)

de știință și cultură, lucrători din edituri și librării.A fos1 de față A. V. Basov, ambasadorul Uniunii Sovietice Ia BucureștiCe acest prilej, acad Alexandre Graur, directorii Editurii Academiei și A B Sterligov, șeful secției de art’ dir Editura Nauka au rostit scurte cuvîntăriExpoziția cuprinde circa 500 de lucrări reprezentative ale literaturii științifice și tehnice sovietice, oglindind amploarea activității editoriale în acest domeniu, cît și realizările de seamă ale științei sovietice contemporane.Marți dimineața a plecat spre Rio de Janeiro, o delegație română care va participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-braziliene privind schimburile comerciale si cooperarea economică si tehnică între cele două țări. Delegația este condusă de Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică și tehnică.Marți a părăsit Capitala prof. Johan Galtung, director al Institutului de cercetări asupra păcii din Oslo (Norvegia), oaspete al Asociației de drept international și relații internaționale.
AExpoziția „Muzica în Republica Federală a Germaniei", deschisă marți în Capitală sub egida Uniunii Compozitorilor din România, în colaborare cu Institutul „Goethe" din Miinchen, prezintă partituri, discuri, cărți de muzicologie, enciclopedii și alte lucrări muzicale publicate de editurile din R.F.G. O expoziție românească cu caracter similar se va deschide în toamna acestui an în mai multe orașe vest-germane.La vernisaj au participat Ion Dumitrescu, președintele Uniunii Compozitorilor, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe și Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, compozitori, conducători ai unor instituții muzicale, alți oameni de cultură și artă.Au fost prezenți Erich Etrătling. ambasadorul Republicii Federale a Germaniei lă București, și membrii delegației de muzicieni germani, sosiți cu această ocazie în țara noastră.Vicepreședintele Uniunii Compozitorilor, . Zeno Vancea, și dr. Karl Wotterle, reprezentantul Institutului „Goethe", âu rostit scurte alocuțiuni.

dungi multicolore. Ele prezintă avantajul unei întrețineri ușoare. După spălare nu au nevoie să fie Călcate. în plus, rezistă mult ia purtare și nu sînt șifonabile.Cinci sute de modele de țesături (fanteziuri, imprimeuri, uni), produse ale industriei și cooperației meșteșugărești, stau la dispoziția Cumpărătorilor.. Sînt materiale recomandabile pentru rochii și pardesiuri, pentru două piese sau garnituri. Alegerea ră- mîne bineînțeles la latitudinea cumpărătoarelor sau, eventual, a cumpărătorilor care vor să le facă soțiilor o surpriză plăcută.
contemporaneității, prin prisma învățăturii marxist-leniniste, a politicii partidului nostru.— După cite înțelegem, Conferința 
studenților va dobîndi — drept una 
dintre caracteristicile sale fundamen

tale — un veritabil caracter bilanțier, 
de schimb de experiență ?— Cum este și normal ; dar un schimb de experiență făcut dintr-o perspectivă care să evite pierderea în detalii nesemnificative, un schimb de experiență care presupune desprinderea unor trăsături distinctive, a unor fenomene specifice vieții studențești.

După cum 6 lucidă privire retrospectivă nu va putea ocoli și (aptul că, in raport cu cerințele ce revin studenților, organizațiilor de tineret, sînt încă mari posibilități aeinvestigate sau nefolosite îndeajuns.Va constitui, desigur, prilej de discuții rodnice și faptul că în raport cu importanța și complexitatea măsurilor adoptate în învățămîntul superior, nu toate organizațiile U.T.C. și asociațiile studenților au Izbutit să-și perfecționeze pe măsura cerințelor activitatea, metodele de lucru, să contribuie mai activ la îmbunătățirea procesului de învățămînt, la întărirea disciplinei universitare, la ridicarea aivelului de pregătire profesională si politică t .tudenților.— Recent, a avut loc Plenara co
mună a C.C. al U.T.C. și Consiliului 
U.A.S.R. Cu acest prilej, am reținut 
că in atenția Conferinței se vor afla 
și unele probleme privind perfecțio
narea structurii organizatorice a or
ganizațiilor de tineret din facultăți.— Intr-adevăr, perfecționările preconizate a fi supuse dezbaterii conferinței, aprobate de plenara comună la care v-ați referit, se înscriu în preocupările noastre permanente. în prevederile cuprinse în . Hotărîrea
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Astăzi, la Atena, în preliminariile C. M. de fotbal

Grecia-RomâniaAstăzi, pe stadionul Karaiska- kis din Atena, echipele României și Greciei se întîlnesc în primul lor meci pentru preliminariile campionatului mondial de fotbal (grupa I europeană). Partida suscită un interes deosebit printre amatorii de fotbal din cele două țări, avînd în vedere valoarea apropiată a celor două formații, cît și importanța acestui joc în disputa pentru calificarea în turneul final din Mexic.Ambele echipe totalizează pînă în prezent cite două puncte dir. două meciuri (o victorie și o înfrîngere).
CORESPONDENȚA SPECIALA DIN ATENA DE LA 

ALEXANDRU CIMPEANU

•Amatorii de fotbal din Grecia 
ișteaptă cu nerăbdare meciul de 
astăzi. Și aceasta cu atît mai mult, eu cît în prezent echilibrul nu apare 
a fi in favoarea vreunția dintre echi
pe : el poate să încline într-o parte îau alta în cele 90 de minute ale jocului.

„Meciul naționalei noastre cu 
România este unul dintre cele mai importante ce s-au jucat dupd război în Grecia" — scrie ilarul 
„Apoghevmatini". Cu un mare e- 
fort și puțin noroc, fotbalul grecesc 
s-ar putea, teoretic, plasa printre 
primele 16 echipe ale lumii. S» 
dacă vom reuși să cucerim ..per
misul" pentru Mexic, acolo, desi
gur. nu ne vom plasa pe ultimul 
loc".

La ora cînd scriu aceste rînduri, formația gazdelor nu este încă de
finitivată. La întrebările insistente 
ale gazetarilor, Gheorghiadis a 
refuzat să o precizeze. Nu se știe cine wa juca în locul lui Domazos 
— eliminat după cum se știe din 
motive disciplinare — iar în acela al 
fundașului antrenorul ar ezita între 
Kremidas și Zanderoglou. Gheorghia
dis — scriu ziarele — va decide în 
ultimul moment, în dependență de tactica pe care o va alege. în 
orice caz „suficient de suplă pen
tru a se putea rapid adapta situa
ției de pe teren".
Dar iată formația Greciei, așa cum o 

anunță... ziariștii greci de specialitate: 
IKONOMOPOULOS — KAMARAS, 
KREMIDAS, BALOPOULOS, GAI- 
TAZIS — HAITAS, YEUTSOS, DE- 
DES — SIDERIS, PAPAIOANOU, 
BOTINOS.

Presa greacă consacră, de aseme
nea. numeroase materiale în care scoate în evidentă calitățile selec
ționatei noastre. Se apreciază ca 
un element valoros al ei faptul că 
e alcătuită din jucători tineri. „A- 
cropolis" redă acest element intr-un, titlu, întrebîndu-se: „VomProduse ale întreprinderii orășenești de industrie locală din GalațiAșă-numitela articole de uz casnic sau gospodăresc sînt căutate în magazine.Venind în întîmpinarea cerințelor cumpărătorilor, întreprinderea orășenească de industrie locală nr. 1 din Galați produce diverse articole de tinichigerie, iar din tablă cositorită tăvi pentru copt și bidoane pentru untură, râzători și strecurători pentru lapte, solicitate de populație.întreprinderea de industrie locală gălățeană livrează, de asemenea, burlane negre și burlane zincate, jgheaburi și
plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967, în care se remarcau unele fenomene negative legate de existența a două organizații de tineret în facultăți — U.T.C. și U.A.S.R. — care în mare cuprind aceiași membri, ținînd seama de faptul că din U.T.C. fac parte aproape toți studenții, se preconizau măsuri pentru înlăturarea 1 paralelismelor, în așa fel încît întreaga activitate studențească să se desfășoare în- tr-un cadru unitar, tn acest spirit, după Plenara C.C. al partidului, au fost luate deja o seamă 

de măsuri pentru simplificarea structurii organizatorice, pentru delimitarea mai bună a atribuțiilor, «vitarea dispersării forțelor. Totuși, pe plan organizatoric există incă paralelisme la nivelul facultăților, institutelor și centrelor universitare. Aceasta face ca în unele împrejurări să fie diminuată forța noastră de organizare și mobilizare a studenților, prin dispersarea cadrelor, să apară încă paralelisme în muncă tar numărul ședințelor, al unor activități cu aproximativ același conținut să se dubleze (un exemplu : în toamnă au avut loc alegerile U.T.C. ; Iar în primăvara icestui an conferințele isociațiilor studenților).Consultarea ,argă cu studenții, punctele de vedere oxprimate in conferințe ale asociațiilor, printre care ți Conferința Uniunii Asociațiilor Studenților pe centrul universitar București, au evidențiat că se cer investigate căile prin care să. se aducă In continuare îmbunătățiri, perfecționări formelor și metodelor noastre de muncă, potrivit etapei în care ne' aflăm. Pornind de la aceste considerente, de la indicația dată de ' conducerea partidului prin Ho- tărîrea amintită, de a aduce sim

i

Selecționata României va alinia în acest joc, următoarea formație : RăDUCANU, 
MAREANU, BOC, DAN, 
LEANU, GHERGHELI, 
NU, DEMBROVSCHI, IONES- 
CU, DUMITRACHE, LUCESCU.

SĂT- 
DE- 
DI-

Mc-ciui va fi tn întregime pe noastre de radio pere de Ia orele transmis posturile cu înce- 16,30.Astăzi, în cadrul aceleiași grupe, la Lisabona se va disputa meciul dintre reprezentativele Portugaliei și Elveției.
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învinge pe tinerii români ?” ^Fotba
lul românesc e prezent la Atena cu 
un grup tînăr" — scrie ziarul — 
care continuă: „E o echipă foarte 
bine exersată, cu ■ iticători discipli
nați Și într-o minunată condiție 
fizică". Același ziar relevă că „deși au pierdut multe meciuri în străi
nătate. nu trebuie uitat că în ia- 
huarie românii au obligat naționala 
Angliei să suporte un rezultat de 
egalitate". „Apoghevmatini" relevă 
de asemenea că „românii și-au for
mat un grup de jucători proaspeți, 
cunoscuți pentru tehnica lor înaltă și o puternică disciplină". Iată de ce „Vradini" scrie intr-un titlu că 
„românii au sosit la Atena... ame
nințători", apreciind în context că o victorie în favoarea echipei ro
mâne nu este exclusă. Căci — scrie 
ziarul — componenta echipei ro
mâne „are caracterul unui grup de 
șoc". Numeroase comentarii con
sideră că tactica selecționatei Ro
mâniei va fi determinată de consi
derentul că. în definitiv, un meci 
egal nu ar defavoriza-o. După pă
rerea ziarului „Ethnos" însă „româ
nii vor juca în apărare", „Acropo
lis" opinează că românii vor căuta 
sa nu piardă, „ceea ce pentru ei ar 
fi un succes". Din acest motiv — scrie 
ziarul — „românii sînt cei mai 
puternici adversari ai naționalei 
noastre, mai periculoși decît por
tughezii".

Așadar. încă o dată, judecind după 
comentariile presei ateniene, re
zultă că în concepția specialiștilor 
de aici cele două selecționate ar 
dispune cam de aceleași șanse. Nu 
trebuie să uităm însă avantajul pe 
care-l prezintă pentru greci „at
mosfera fierbinte" și fortifiantă a jocului pe teren propriu. Echipa 
noastră are deci nevoie. în orice 
caz., de ..resurse' psihice suplimentare 
pentru a transforma această partidă 
într-o trambulină care s-o pro
pulseze. cît mai aproape de Mexic.

Atena 15.

cîrlige pentru jgheaburi, găleți zincate și negre.în nomenclatorul de produse al acestei întreprinderi gă- lățene intră și o diversitate de flori din mase plastice.Pe bază de comenzi ferme se livrează mese tip cantină, scaune pentru uzul T.A.P.L., birouri cu unui sau două corpuri.Cei interesați pot să-și procure de la această adresă fișete metalice, precum și rezervoare de diferite tipuri și capacități din tablă de peste 4 milimetri.
J

plificări muncii noastre, pentru a-i conferi o mai mare mobilitate și forță de pătrundere', apelînd la o consultare largă, avînd în vedere faptul că și pînă în prezent asociațiile studenților au lucrat sub îndrumarea nemijlocită a Uniunii Tineretului Comunist, în plenara comună a Comitetului Central al U.T.C. și Consiliului U.A.S.R. s-a ho- tărît să se supună dezbaterii Conferinței U.A.S.R. propunerea ca în viitor studenții să-și desfășoare activitatea într-o singură organizație comunistă, militant-revoluționară, pornind de la însăși concepția despre caracterul unitar al mișcării noastre de tineret și păstrînd, în același timp, cadrul specific studențesc, preluînd experiența bună dobîndită prin activitatea asociațiilor studențești. în acest sens. Comitetul. Central al U.T.C. și Consiliul U.A.S.R. au hotă- rît să propună Conferinței Proiectul de Statut al Uniunii Asociațiilor Studențești, organizate unică, politică și profesională a iineretului universitar, care reunește în rîndu- rile sale studenții animați de idealurile nobile ale socialismului* și comunismului, ca parte Integrantă a Uniunii Tineretului Comunist — organizația revoluționară a întregului tineret din patria noastră.Principiul călăuzitor al activității Uniunii Asociațiilor Studențești va fi conducerea și îndrumarea de către partid. Uniunea Asociațiilor Studențești va milita, în deplină unitate cu întreaga generație tînără a patriei, pentru înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român, forța politică conducătoare în societatea noastră socialistă. Ea va cuprinde, în rîndu- rile sale, studenții uteciști și va putea primi și alți itudenți de la cursurile de zi, Indiferent de vîrstă, care respectă Statutul Uniunii Tineretului Comunist și al Uniunii Asociațiilor Studențești. La activitățile Uniunii Asociațiilor Studențești vor putea participa toți studenții, aceasta fiind, în acest fel, organizația reprezenta-' tivă a întregii studențfmi, atît pe plan intern, cît și în relațiile internaționale.Uniunea Asociațiilor Studențești din România va milita activ pentru promovarea principiilor politicii externe a partidului și statului nostru, îndreptată spre întărirea re-

În cîteva rînduriProba do dublu mixt — ultima a turneului internațional de tenis de la Catania, a fost cîștigată de perechea formată din românul Ion Tiriac și .suedeza Ulla Sandulf. în, finală, cuplul româno-suedez a dispus cu 6—3, 3—6, 6—4 de cuplulaustralian Keldie-Starr. •Clubul sportiv Metalul organizează duminică 20 aprilie la Complexul sportiv Pantelimon din Capitală un concurs republican de motocros.' La întreceri, care vor începe la ora 11,00, și-au anunțat participarea sportivi de la cluburile Steaua, Metalul, Steagul Roșu Brașov, Poiana Cîmpi- na și Locomotiva Buzău.Aseară, la Praga, în bazin acoperit, s-a încheiat dubla întîlnire internațională de natație dintre echipele Cehoslovaciei și României. La masculin, scorul a fost de 84—62 puncte în favoarea înotătorilor români. Concursul feminin a fost cîș- tigat de gazde cu 85—61 puncte.Agnete Sterner a stabilit un nou record al României în proba de 200 m delfin cu rezultatul de 2’36”6/10. în primul schimb al probei de ștafetă. 
M. Slavic (România) a realizat un nou record republican cu 55”2/10 ”” la 100 m delfin.

Proba de obstacole din cadrul 
concursului Internațional de Călărie 
de Ia Nisa a fost cîștigată de cunoscutul sportiv Italian Raymond d'Inzeo. învingătorul, care a concurat pe calul „Bellevue", a realizat timpul de l’U”l/10 și 0 puncte penalizare. Pe locul secund s-a clasat sportiva braziliană Faria — l’14”5/10 (0 puncte penalizare), iar locul trei a fost ocupat de italianul Orlandi —- l’18"8/10 (0 puncte penalizare).

La Kiev a început un mare concurs internațional de haltere dotai cu „Cupa Prieteniei", la care participă 60 de sportivi din Bulgaria, Belgia, Cuba, Finlanda, Iran, Polonia, Suedia, Ungaria și U.R.S.S.La categoria „muscă" (pînă la 
52 kg) victoria a revenit sportivului sovietic Adam Gnatov cu un total de 307,500 kg. (105—85—117,500 kg), urmat de maghiarul Sandor Holtzrei- ter — 305 kg și iranianul Mohamed Nasahi — 297,500 kg. De remarcat că Adam Gnatov, student în vîrstă de 25 de ani, este unul dintre sportivii cu cea mai mică statură din lume, el măsurînd numai 1,35 m.Campionul olimpic de la Ciudad de Mexico, iranianul Mohamed Nassiri, și-a adjudecat victoria la categoria cocoș, totalizind la cele trei stiluri 355 kg. (115—100—140 kg).■ La categoria pană, pe primul loo s-a clasat sovieticul Dito Szanidze, medaliat cu argint la Jocurile Olimpice din Mexic, cu un total de 385 kg. (122,500—115—147,500 kg).Cu prilejul unei gale pugiliste desfășurate la Osaka, boxerul japonez Shozo Saijo, campion mondial la categoria pană (versiunea W.B.A.), l-a învins la puncte în 10 reprize p» mexicanul Pedro Rodriauez.La Varșovia s-a desfășurat întîl- nfrea internațională de judo dintre reprezentativele Poloniei șl Belgiei. Victoria a revenit luptătorilor polonezi cu scorul de 5—3Intr-un meci contind pentru turneul final al campionatului unional de hochei pe gheață, echipa T.S.K.A. Moscova a întrecut cu scorul de 5—3 (2—0, 3—2, 0—1) formația Dinamo Moscova.în clasament conduce Spartak Moscova cu 35 de puncte, urmată da T.S.K.A. Moscova — 34 puncte, Dinamo Moscova — 31 puncte (un meci mai puțin jucat), Himik Voskresensk — 18 puncte etc.■ /Tn prima zi a tradiționalului turneu internațional de tenis de la Monte Carlo nu au fost înregistrate surprize, favoriții obținînd victorii relativ ușoare. Jucătorul australian Newcombe l-a învins cu 6—4, 6—1 pe francezul Barclay, americanul Gonzales a cîștigat cu 6—3, 6—3 la australianul Fletcher, ia,r vest-germanul Bungert a dispus cu 6—3, 7—5 de suedezul Carlstein. Alte rezultate : Taylor (Anglia) — Be.ust (Franța) 7—5, 6—3 , Santana (Spania) — Liha- ciov (U.R.S.S.) 6—2, 6—0 ; Davidson (Australia) — Montrenaud (Franța) 6—1, 6—0 ; Stolle (Australia) — Lloyd (Anglia) 6—2, 6—3.

lațiilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, de întărire și dezvoltare a coeziunii mișcării comuniste și muncitorești, de extindere a cooperării cu toate statele, indiferent de orînduirea lor social-politică, de intensificare a legăturilor de solidaritate cu popoarele care luptă pentru libertate și independență națională, pentru progres economic și social, tmpotriva imperialismului și reacțiunii, spre afirmarea în viața politică internațională a relațiilor bazate pe respectarea cu strictețe a independenței și suveranității naționale, a neamestecului în treburile interne, egalității în drepturi și avantaj ului reciproc.Prin problemele multiple pe care Conferința U.A.S.R. își propune să le dezbată, prin sintetizarea experienței acumulate și analiza profundă a neajunsurilor încă existente, prin jalonarea direcțiilor fundamentale ale activității viitoare, care urmează să găsească un cadru optim de realizare prin structurile preconizate, forul reprezentativ studențeso va constitui, de fapt, o puternică demonstrație politică a studențimii române, a atașamentului ei nețărmurit față de politica Partidului Coma» nist Român, va face, încă odată, dovada că studențimea este o forță activă și adine responsabilă a societății românești, pe deplin conștientă de misiunea nobilă ce-i revine în cadrul operei de desăvîrșire a edificării socialiste a patriei.Studențimea noastră, va exprima, de la tribuna conferinței, prin glasul reprezentanților săi, hotărîrea de a urma neabătut politica partidului, da a milita pentru înfăptuirea ei, expri- mîndu-și astfel sentimentele de re- cunbștință pentru condițiile de formare a personalității și afirma?» profesională ce-i sînt create, pentru atenția și solicitudinea cu țâre este înconjurată de conducerea partidului și statului, de tovarășul Nicolae Ceaușescu, ale cărui cuvinte de apreciere, rostite la mitingul de la începutul anului universitar, ca și cu alte numeroase prilejuri, se păstreazăvii în inimile tuturor studențilorțării. Interviu realizat d«
Nicolae DRAGOȘ
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© Un „buget electoral" ® 
Puternica opoziție față de 
proiectul legislației antisin- 
dicale

Vietnamul de sud ATACURI

LONDRA 15 (Agerpres). — Viața politică internă britanică este dominată de două probleme la ordinea zilei — prevederile bugetului pe 1969 aflat în dezbaterea reî Comunelor și proiectul tiei antisindicale. prin care mărește îngrădirea dreptului vă al salariaților.Ieri, ministrul britanic al finanțelor, Roy Jenkins, a prezentat în Camera Comunelor bugetul Angliei pe următorul exercițiu financiar, considerat de observatori ca un „buget electoral”. Ministrul a spus că în evoluția economică se constată unele progrese, așa încît noul buget va fi mai puțin sever decît cel din anul precedent.Jenkins a declarat că ameliorarea situației economice se desfășoară în- lr-un ritm mai lent decît se spera. Mai trebuie ’ parcurs un drum lung pînă la însănătoșirea completă a economiei, a spus el. Menținerea deficitului balanței comerciale rămîne neliniștitoare și opinia ministrului finanțelor este că trebuie adoptate noi măsuri pentru a pune stavilă creșterii consumului și în consecință a importurilor.în al doilea rînd, ministrul de finanțe a anunțat că guvernul are intenția de a trece prin parlament, în actuala sesiune (deci pînă la sfîr- șitul anului), proiectul de lege cu privire la limitarea drepturilor sindicale. în ciuda opoziției crescînde a sindicatelor. (Mai multe uniuni sin
dicale s-au pronunțat pentru convo
carea unui congres extraordinar al 
sindicatelor britanice, în cadrul că
ruia să fie examinate măsurile co
mune împotriva planurilor guvernu
lui în domeniul legislației antimun- 
citorești). Acest proiect, cuprins într-o recentă carte albă a guvernului, prevede o serie de măsuri restrictive menite să împiedice grevele, măsuri care merg pînă la sanctionarea sa- lariatilor cu amenzi. Săptămîna trecută. o delegație a T.U.C. (Congresul sindicatelor britanice) a cerut premierului Wilson să amîne proiectul menționat, dar această cere
re a fost respinsă. Mal; mult, o parte din membrii guvernului »i din deputății laburiști și-au’ manifestat opoziția fată de legislația an- tislndicală.

Came- legisla- se urla Kre-
O nouă demonstrație de protest a contribuabililor francezi a avut loc la 
Lille, în nordul Franței. Manifestanții au blocat centrul orașului unde au 
demonstrat împotriva regimului fiscal și s-au solidarizat cu participanții la 
demonstrația de săptămîna trecută de la Bourgoin. între demonstranți și 
poliție au avut loo ciocniri violente. In fotografie : pe o stradă din Bourgoin 

în timpul recentelor manifestații

INTERVENȚII ROMÂNEȘTI
ÎN DEZBATERILE UNOR

ORGANISME INTERNAȚIONALE
® CONFERINȚA PENTRU

TRATATELOR
CODIFICAREA DREPTULUI

VIENA 15. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, transmite : La Viena continuă lucrările conferinței O.N.U. pentru codificarea dreptului tratatelor la care participă 104'state. în cadrul dezbaterilor privind universalitatea tratatelor multilaterale generale a luat cuvîn- tul șeful delegației române, ambasadorul Gheorghe Pele.în intervenția sa, reprezentantul român a arătat că tratatele multilaterale generale formează o categorie distinctă de acorduri internaționale care reflectă tendințela obiective ale dezvoltării relațiilor interstatale în lumea zilelor noastre. Cooperarea dintre state, a spus vorbitorul, afir-- mă dreptul și obligația tuturor națiunilor, tuturor statelor de a contribui prin experiența lor la eforturile comune în vederea soluționării problemelor care Interesează comunitatea internațională a statelor în

ansamblul ei. Instrumentul juridic al acestei cooperări este tratatul cu vocație universală deschis spre semnare și aderare tuturor statelor lumii. Chemate să răspundă cerințelor reale ale vieții^internaționale, aceste tratate trebuie să contribuie la dezvoltarea unor relații, prietenești și a cooperării multilaterale între state pe baza respectării dreptului popoarelor de a-și hotărî singure soarta, a principiilor securității și independenței, a egalității în drepturi și neamestecului în treburile altor state.Reprezentantul român trăsăturile caracteristice lor multilaterale generale susținînd propunerea făcută de un grup de 11 state, printre care și România, privitoare la consacrarea dreptului tuturor statelor de a participa la’convențiile internaționale cu vocație universală.

interne ale
a analizat ale tratate-

• COMITETELE COMISIEI 
EUROPA

ECONOMICE O.N.U. PENTRU

GENEVA . 15. — Corespondentul Agerpres, H. Liman, transmite: în dezbaterea activității Comitetului pentru dezvoltarea comerțului din cadrul Comisiei Economice O.N.U» pentru Europa, delegatul român, 
Constantin Georgescu, a relevat in-

Lucrările Comitetului

ALE FORȚELOR PATRIOTICE
9SAIGON 15 (Agerpres). — Lupte extrem de violente au avut loc luni între unități ale F.N.E. din Vietnamul de sud și trupe americane la sud de localitatea Go Dau Ha, a declarat un purtător militar de cuvînt american, citat de agenția France Presse. Aceste acțiuni au fost precedate de un intens baraj de mortiere. Unități ale forțelor patriotice au lansat asalturi asupra pozițiilor americane care au solicitat intervenția artileriei și aviației. In timp ce în această regiune se desfășurau lupte intense care au durat aproximativ șase ore, relatează agenția France Presse, pa- trioții sud-vietnamezi au lansat alte două atacuri la nord-est și la nord- vest de Saigon. S-au semnalat pierderi de ambele părți.Agențiile, de presă informează că bateriile de artilerie ale Frontului Na-

țional de Eliberare continuă atacul asupra obiectivelor militare și guvernamentale din Vietnamul de sud. După cum relatează agenția V.N.A., forțele patriotice sud-vietnameze care acționează în provincia Tra Vinh au atacat recent trei poziții deținute de unitățile saigoneze în sectorul Long Binh, au incendiat un depozit ce conținea peste 100 000 de litri de benzină, precum și două camioane cisternă ce transportau carburanți. Depozitul, cel mai mare din întreaga provincie, a fost distrus complet, scrie agenția citată. Totodată, se menționează că forțele patriotice au bombardat în același timp o serie de baze americane militare situate în localitatea Tra Vinh și împrejurimile sale. De asemenea, pe rîul Duong Keo, două ambarcațiuni militare saigoneze au fost grav avariate.

h Uluirea to varășului
Uihsi Dalea cu membri

ei conducerii P. C. German
ESSEN 15 — Trimisul special A- 

gerpres, Petre Stăncescu, transmite: 
Tovarășul Mihai Dalea, secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, care se află Ia 
Essen, unde a luat parte la lucră
rile Congresului Partidului Comu
nist German, s-a întîlnit cu tova
rășii Herbert Mies, locțiitor al pre
ședintelui Partidului Comunist 
German, și Manfred Kapluck, mem
bri ai Prezidiului Comitetului Di
rector al P.C.G.

în cursul convorbirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă cor
dială, tovărășească, s-a efectuat un 
schimb de informații privind acti
vitatea celor două partide. Au fost

abordate totodată aspecte ale rela
țiilor bilaterale și ale situației in
ternaționale. La convorbire a parti
cipat, de asemenea, Constantin 
Oancea, ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Republica 
Federală a Germaniei. Prezidiul 
Comitetului Director al Partidului 
Comunist German a oferit o masă 
în cinstea reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești pre- 
zenți la lucrările congresului. Din 
partea Partidului Comunist Român 
au luat parte tovarășii Mihai Da
lea și Coristantin Oancea.

Masa s-a desfășurat Intr-o at
mosferă caldă, tovărășească.

e presă transmit
Cu prilejul apropiatei plecări definitive din Italia, ambasadorul Republicii Socialiste România la Roma, Cornel Burtică, a făcut marți o vizită ministrului afacerilor externe al Italiei, Pietro Nenni. Cu acest prilej a avut loc o discuție, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, privind relațiile bilaterale și unele probleme europene. în cadrul vizitelor de rămas bun, ambasadorul României a fost primit, de asemenea, de către Luigi Longo, secretarul general al Partidului Comunist Italian.

Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, care se află într-o vizită oficială în Austria, a .avut marți convorbiri de lucru cu conducători austrieci și întîlniri cu membri ai conducerii capitalei țării, anunță agenția B.T.A. „Sîntem satisfăcuți de vizita noastră ' și privim cu optimism la relațiile bu.lgaro-austriece", a declarat Todor Jivkov reprezentanților presei.

Tokio. La invitația președinților celor două camere ale Parlamentului japonez, el va face o vizită oficială în Japonia, în cursul căreia va avea convorbiri în legătură cu relațiile dintre parlamentele celor două țări.

ainomică și tehnico-științifică, a plecat la Lima, capitala Perului, pentru a participa la cea de-a 13-a sesiune a Comisiei economice a O.N.U. pentru America Latină (C.E.P.A.L.).
VARȘOVIA 15. — Corespon

dentul Agerpres, I. Dumitrașcu, 
transmite: In cadrul manifestă
rilor prilejuite de .aniversarea a 
25 de ani de la eliberarea Ro
mâniei, marți s-a deschis la Var
șovia o expoziție de grafică con
temporană românească. Cuvîntul 
de deschidere a fost rostit de am
basadorul României în R. P. Pi") 
lor.ă, Tiberiu Petrescu. La verftțk, 
au participat B. Wilimowska,,vice
președintă a Uniunii artiștilor 
plastici polonezi, J. Zachwatowicz, 
președintele Asociației prietenilor 
artelor frumoase, reprezentanți ai 
Sfatului popular al orașului Var
șovia, artiști plastici, graficieni, 
ziariști. Au fost prezenți ambasa
dori, membri ai corpului diplo
matic, membri ai ambasadei ro
mâne la Varșovia.

„Turismul în România" a constituit obiectul unei conferințe de presă care a avut loc marți la ambasada Republicii Socialiste România din Budapesta. Ion Avram, consilier al ambasadei, a vorbit ziariștilor și reprezentanților organizațiilor de turism din Ungaria despre dezvoltarea mișcării turistice în țara noastră. Conferința de presă a fost urmată de o gală de filme documentare.Fosele aeriene militare 
ale R.P.D. Coreene au doborî‘ la 1.5 aprilie un avion american de recunoaștere care pătrunsese adînc în spațiul aerian al Republicii Populare Democrate Coreene și zbura la mare altitudine; transmite agenția A.C.T.C.

Retrocedarea Okinawei 
către Japonia va constitui problema principală a întrevederii dintre președintele Nixon și premierul japonez Eisaku Sato, a anunțat purtătorul de cuvînt al Departamentului de Stat al S.U.A., Robert McCloskey. Primul ministru japonez urmează să sosească într-o vizită în S.U.A. la sfîrșilul acestui an.

Dslegația româna condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, care a participat la semnarea Programului de colaborare în domeniul culturii și învățămîntului între Republica Socialistă România și R.S.F. Iugoslavia pe anii 1969—1970, a fost primită marți de Jivan Vașilievici, membru al Vecei Executive Federale. Cu ocazia semnării Programului, ambasadorul României, Aurel Mălnă- șan, a oferit un cocteil.
ARESTAREA UNUI LIDER

AL P.C. MEXICAN
Poetul român Florin Mugur a obținut Marele premiu la Festivalul internațional de poezie care a avut loc la Sarajevo. La festival au participat poeți din Austria, Cehoslovacia, Franța, Italia, Iugoslavia, România, Ungaria și Uniunea Sovietică.

fluența defavorabilă pe care o exercită restricțiile cantitative discriminatorii aplicate de unele țări cu economie de piață, măsurile protec- ționisțe adoptate de țările Pieței comune față de comerțul cu terțe țări, în special în domeniul produselor agricole și alimentare ca și alte obstacole tarifare și netarifare. El r subliniat că o premisă necesară a dezvoltării. comerciale volumului■ In acest să-și intensifice eforturile în vederea elaborării unor recomandări pentru eliminarea obstacolelor existente în calea comerțului, iar secretarul executiv să elaboreze un document cuprinzînd un inventar al acestor obstacole, pe care să-1 supună viitoarei sesiuni a Comitetului din octombrie a. cUn alt delegat român. C. Manoliu. și-a exprimat satisfacția în legătură cu rezultatele primei sesiuni a organismului însărcinat cu problemele pe care le ridică resursele hidraulice șl lupta împotriva poluării apelor. El a propus ca transformarea acestui organism în comitet să fie însoțită de o remaniere a structurii sale Vorbitorul a subliniat necesitatea de a se acorda o prioritate specială problemei menținerii calității adecvate a apelor Dunării, ținînd seama de rolul deosebit de important al a- cestui fluviu în economia europeană. El a sugerat cooperarea în acest sens a tuturor statelor riverane, astfel încît să se poată acționa în mod eficient împotriva efectelor utilizării substanțelor radioactive.

normale a schimburilor o constituie echilibrarea de schimburi reciproce, sens, Comitetul trebuie
Banca centeală * Repu

blicii Chile a anunțai devalorizarea monedei naționale — escudo. Față de dolar, cursul de schimb al monedei chiliene a fost, urcat de la 8,29 la 8,42.

La Singapore »a deschis marți a 25-a sesiune a Comisiei economice O.N.U. pentru Asia și Extremul Orient (E.C.A.F.E.).In Uniunea Sovietică a fost'lansat marți satelitul artificial al Pămîntului „Cosmos-279“, destinat continuării cercetărilor spațiului cosmic.
Șahinșahul Iranului, ,ns°- țit de ministrul afacerilor externe și de alte oficialități iraniene, a plecat ■ ieri într-o vizită oficială în Tunisia.

CIUDAD DE. MEXICO 15 (Agerpres). — Buletinul de presă al T-hv tidului Comunist Mexican anunță ’ în cursul săptămînii trecute polip, a reținut pe Ramon Dansos Paloniino, secretar general al Uniunii independente a țăranilor, membru în Prezidiul C.C. al P.C. Mexican. Prezidiul C.C. al P.C. Mexican a protestat împotriva acestei acțiuni și a cerut punerea imediată în libertate a lui Rămân Dansos Palomino.
r-

pentru dezarmare
0 delegație cubaneză con- dusă de Carlos Rafael Rodriguez, membru al Secretariatului C.C. al P.C. din Cuba, ministru de stat, președinte al Comisiei naționale de colaborare eco-

celor 18 state

să răspundă la cîteva în-

PREMIILE OSCAR
întrepoate

— Ce rol au de jucat, după 
părerea dv, țările mici și mij
locii din Europa în cadrul aces

veridică a lumii contem- a celei viitoare.gine mal porane șiCît privește concepția de muncă a institutului, ea are la bază ideea cooperării. Cînd avem de realizat un
— Am dori să ne spuneți cî

teva cuvinte despre institutul pe 
care îl conduceți.

context utilitatea schimburilor 
economice, culturale și științi
fice pentru o mai bună cunoaș
tere reciprocă șl apropiere în
tre popoare?

Președintele Sovietului 
Noilonalitătilor al Sovietu
lui Suprem al U.R.S.S., Justas Palețki», a sosit la 15 aprilie laGENEVA 15. — (Agerpres). Marți dimineață, în ședința Comitetului celor 18 state pentru dezarmare, șeful delegației R.A.U., ambasadorul Hussein Khallaf, a atras atenția a- supra primejdiei pe care o reprezintă intensificarea cursei înarmări- ' lor nucleare. El a insistat asupra necesității ca toate statele să semneze Tratatul de neproliferare a armelor nucleare, subliniind, de asemenea,, importanța unor tratative bilaterale sovieto-americane cu privire la limitarea folosirii armelor strategice.Vorbitorul a apreciat ca urgentă frînarea producției de arme nucleare, amintind că dezarmarea nucleară a fost considerată de comitet ca fiind o problemă prioritară. După părerea sa, un complex de măsuri cuprin-

zînd acorduri cu privire la interzicerea experiențelor nucleare subterane, demilitarizarea fundului mărilor și oceanelor și interzicerea armelor nucleare, chimice și bacteriologice, împreună cu desfășurarea tratativelor bilaterale asupra reducerii numărului de arme strategice -ar putea face din 1969 anul cel mai fructuos din istoria negocierilor de dezarmare. Vorbitorul s-a pronunțat în favoarea accelerării acțiunilor destinate interzicerii experiențelor nucleare subterane care ar , putea facilita cooperarea între toate statele în domeniul cercetărilor seismo- logice și al tehnicilor de verificare, .în ceea ce privește dezarmarea nu- • cleară, responsabilitatea ei revine în primul rînd marilor puteri nucleare, a spus Hussein Khallaf. x
Personalitate marcantă a vieții științifice norvegiene, prof. Johan 

Galtung conduce, de la înființare, Institutul de cercetări asupra păcii 
din Oslo. Ca invitat al Asociației de drept internațional și relații inter
naționale din țara noastră, prof. Galtung a făcut zilele trecute cîteva 
interesante expuneri asupra problemelor legate de cercetarea păcii, de 
colaborarea dintre popoarele europene. Cu acest prilej d-nia sa a avut 
amabilitatea, la solicitarea ziarului nostru, 
trebări.

■ — Institutul a fost înființat' în a- nul 1959 din convingerea că problemele internaționale trebuie studiate, avîndu-se în vedere, în primul rînd, problema păcii. .Această problemă nu trebuie în nici un caz separată de contextul vieții internaționale. în sfîrșit, am pornit de la convingerea că pacea privește toate popoarele din lume. Am stabilit circa 25 de teme importante ale cercetării în această direcție. în tot acest timp au fost publicate aproximativ 200 de articole științifice pe această temă. Anul trecut, numărul cercetătorilor se ridica la 32 de persoane, repre- zentînd 8 țări.în mod concret, cercetarea problemelor păcii se face în trei diregții: în trecut, prezent și viitor. Cerce- tînd trecutul, încercăm să descoperim care politică de pace a dat rezultate pozitive și care a eșuat. E- xemplul tipic este cel al sancțiunilor economice : au avut ele, oare, în trecut, efectul scontat de cei care le-au impus? Dar nerecunoașterea diplomatică a forțat o țară să-și schimbe politica ? Apoi, cercetarea prezentului — din ale cărui date se pot descifra tendințele viitorului, încercăm să aflăm, de exemplu, soarta unor propuneri care au fost făcute în cadrul unor organizații internaționale, să le îmbogățim cu experiența trecutului și să vedem care din aceste propuneri a avut rezultate efective. îmbinînd analiza trecutului și a prezentului cu aproximarea viitorului, căpătăm o ima-

lui unei noi conflagrații mon
diale, dezvoltarea unor relații 
multilaterale între state pe baza 
unor principii și norme unanim 
recunoscute. Europa oferă în 
această direcție premise reale . 
pentru construirea unui conti
nent al păcii și securității po
poarelor. Ce mijloace conside
rați adecvate pentru realizarea 
securității europene și, în acest 
cadru, cum priviți recentul

■ Apel de la Budapesta, care con
ține propunerea privind întru-

Tulburări în insula Montserrat. Nava britanică „Minerva" a părăsit regiunea insulei Anguilla îndreptîndu-se spre Montserrat unde au izbucnit tulburări — anunță agenția France Presse citind surse din capitala Guyanei. Insula Montserrat, sub control britanic, se află la aproximativ 2 000 kilometri sud-est de Miami (S.U.A.) și are o populație de numai 12 000 locuitori. Ministerul de externe al Marii Britanii a confirmat că autoritățile din insula Montserrat au declarat starea de urgență și au instituit restricții de circulație în cursul nopții ca urmare a tulburărilor ce au avut loc în ultimele zile. Potrivit comunicatului difuzat la Londra, poliția din Montserrat a folosit grenade cu\gaze lacrimogene pentru a împrăștia pe demonstranții ce protestau împotriva faptului că Marea Britanie folosește aici polițiști aduși din alte posesiuni ale sale.
Un uragan s-a abătut asupra orașului Dacca, capitala regiunii estice pakistaneze. Viteza vîntului, scrie agenția A.P., care transmite știrea, depășea 160 de kilometri pe oră. După 25 de minute cît a durat uraganul, orașul arăta ca un cîmp de bătălie, unde ruinele caselor se amestecau cu vegetația sm.ulsă, cu corpuri umane. Potrivit primelor aprecieri făcute la Dacca, și-au pierdut viața 165 de persoane, alte 1200 fiind grav rănite.

niez este faptul că după mulți ani, 
această inițiativă constituie o des
chidere reală spre realizarea unui 
climat de pace și destindere în Eu- • 
ropa. Lumea are nevoie de multe idei 
constructive — și aceasta este una dintre ele ! Sper ca acest apel, care a primit un răspuns relativ pozitiv în Vest, va fi urmat și de alte inițiative asemănătoare.

CONFERINȚA EUROPEANĂ

— Cred că tocmai prin aceste schimburi se concretizează ideea de cooperare ; aceasta nu se poate realiza fără dezvoltarea schimburilor de care ați vorbit. Schimburile materiale, culturale, vizitele reciproce, sînt esențiale pentru realizarea acestui deziderat. Cred că singurul mod 
de a asigura pacea în Europa și în 
alte regiuni ale lumii, astăzi, cînd 
mijloacele de comunicare și de dis
trugere au atins o asemenea dezvol
tare, constă în colaborarea 
țări și popoare. Pacea nu se realiza decît prin cooperare.— Vă aflați pentru 

dată în România 7

Q

o inițiativă constructivă
proiect, încercăm să interesăm $1 alte organizații internaționale. Noi am dori să se dezvolte o adevărată rețea de asemenea instituții, care să colaboreze între ele. într-o oarecare măsură am reușit să realizăm acest lucru, în sensul că cercetători din 60 de state se ocupă în momentul da fată de problemele legate de cercetarea păcii. Nu trebuie uitat că acum 10 ani nu se făcuse încă nici un pas în acest domeniu. Firește că acesta nu este decît un început.

Convorbire 
cu prof. JOHAN GALTUNG 

directorul Institutului de cercetări 
asupra păcii din Oslo

tor eforturi îndreptate spre des
tindere și securitate 7

— Aspirațiile popoarelor din 
lumea întreagă converg astăzi 
către un singur țel — asigura
rea păcii, înlăturarea pericolu-

nirea unei conferințe pentru 
problemele securității in Eu
ropa ?— De la bun început vreau să arăt că sînt întru totul de acord cu o astfel de conferință. Trebuie să spun că eu consider o asemenea idee ca fiind excelentă. Am aflat despre Apelul de la Budapest» cînd mă aflam în India. Ceea ce aș dori să subli-

— Cred că lucrul cel mai important pe care ii pot spune despre a- ceastă categorie de țări europene este faptul că trebuie să înceapă să uite că sînt mici. Sînt convins că un factor util pentru stabilitatea politică din Europa îl constituie dezvoltarea cooperării directe dintre aceste țări. Constat cu bucurie că această colaborare directă se dezvoltă pe zi ce trece, fapt ce are o influență pozitivă asupra climatului pe continentul nostru.
— Oum apreciați în acest
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— Nu. Țara dv. este o cunoștință mai veche de-a mea. Primă dată am venit în 1967, în cadrul unui turneu pe care l-am întreprins în 18 state europene. M-au încîntat de la început frumusețile României, . munții, oamenii.Desigur însă că cel mai mult am apreciat și apreciez eforturile mâniei pentru instaurarea țelegeri pe continentul eforturi care îmi sînt bine atît din activitatea pe
Ro- bunei în- european, cunoscute care țara dumneavoastră o depune la Națiunile Unite, la Conferința pentru dezarmare de la Geneva, in cadrul altor organisme internaționale. Doresc să urez, mân nică, pune tn mod deosebit pentru lărgirea colaborării cu toate statele, pentru realizarea unei, atmosfere de destindere și bună înțelegere în Europa, eforturi pacea.

Pe noi în această cale, poporului ro- succese în munca sa paș- eforturile Pe care le de-
al căror scop final este

Radu BOGDAN 
Șerban BERINDE1

Circa 30 de repre
zentanți ai artei ci
nematografice au 
mit luni noaptea 
tueta poleită cu 
reprezentînd un 
bat cu figura i 
presivă. stînd 
rolă de film, 
al premiului 
care încununează efor
turile realizatorilor a- 
cestei arte pentru cu
cerirea culmilor ei.

Cea de-a 41-a edi
ție a decernării mult 
disputatului trofeu a 
produs si unele sur
prize. Astfel, pentru 
prima dată din 1930. 
premiul Oscar pentru 
cea mai bună inter- . _ „ ’ _ feminină a .’ fost primit de două ț protagoniste, prima i aflată pe culmile glo- 
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carierei cinematogra
fice — cu numai două 
filme la activul ei — Barbra Streisand. Ele 
au primit distincțiile 
pentru interpretarea 
rolurilor principale 
din filmele „Leul în 
timpul iernii" si res
pectiv „Fata nosti
mă". Cea de-a doua 
surpriză a constituit-o 
acordarea premiului 
Oscar pentru cea mai 
bună interpretare 
masculină actorului 
Cliff Robertson, pro
tagonistul filmului 
„Charly". El a can
didat pentru acest 
mare premiu alături 
de alți patru mari ac
tori. printre care Pe
ter O’Toole și Allan 
Bates.

Pentru cele mai bu
ne interpretări în ro
luri secundare femi
nine -și masculine, 
premiile Oscar au re
venit actriței Ruth
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Pregătirile pen
tru lansarea navei 
cosmice „Apollo- 
10“, prevăzută pen
tru 18 mai, se 
desfășoară con
form programului 
stabilit, a anunțat 
N.A.S.A. Ele vor 
lua sfîrșit o dată 
cu lansarea com
plexului spațial — 
cabina „Apollo-10“ 
și modulul lunar 
— de la rampa nr. 
39 B a cosmodro- 
mului de la Cape 
Kennedy. „Apollo- 
10“ se va plasa pc 
o orbită circumlu- 
nară, la o distanță 
de 112 km de sate
litul natural al Pă
mîntului. De navă 
se va desprinde a- 
poi modulul lunar, 
la bordul căruia pi- 
loții Stafford și 
Cernan vor executa 
manevrele prevă
zute pentru simu
larea aselenizării, 
.apropiindu-se pînă 
la distanța de 15 00C 
de metri de Lună. în fotografie : E- 
chipajul lui „Apol- 
lo-10“ în fața ram
pei nr. 39 B.

Gordon șl actorului 
Jack Albertson.

Filmul sovietic „Răz
boi și pace" a primit 
premiul pentru cel 
mai bun film artistic 
de lung metraj străin 
al anului, iar filmul 
american „Alături de 
Robert Kennedy" pen
tru cel mai bun scurt 
metraj documentar.

Cinstea de a înmîna 
înalta distincție artisti
că Oscar a revenit unor 
actori de mare presti
giu ca Gregory Peck, 
președintele juriului. 
Ingrid Bergman,
Frank Sinatra, Jane 
Fonda, Sidney Poitier, 
Steve McQueen, Burt 
Lancaster. Tony Curtis și alții, toți deținători 
ai premiului Oscar.

C. ALEXANDROAIf

Nev> York, li. *


