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Însemnătate In viata

NAȚIUNII NOASTRE SOCIALISTE
Comuniștii, întregul nostru po

por au salutat cu bucurie hotă
rîrea Plenarei Comitetului Cen
tral al P.C.R. privind convoca
rea, la 4 august 1969, a celui 
de-al X-lea Congres al Partidu
lui Comunist Român. 'Eveniment 
de o deosebită însemnătate în 
viața partidului, în viața Româ
niei socialiste, congresul va face 
bilanțul marilor realizări ale po
porului nostru, sub conducerea 
partidului, în perioada dintre 
Congresele al IX-lea și al X-lea, 
stabilind sarcinile de viitor ale 
partidului, direcțiile de dezvol
tare a țării în perioada urmă
toare, politica internă și externă 
a partidului: și statului în anii 
viitori. Congresul va dezbate și 
adopta directivele privind planul 

, cincinal pe anii 1971—1975, li
niile directoare ale dezvoltării 
■economiei naționale pe perioada 
1976—1980, precum și sarcinile în 
celelalte domenii ale vieții 
ciaie ; totodată, congresul va
dopta modificări la Statutul 
P.C.R.

Este un lucru unanim recunos
cut de întregul nostru, ponor că ?' 
cel de-al IX-lea Congres al 
P.C.R. — pagină strălucită în is
toria partidului nostru — a con
stituit, prin spiritul său înnoi
tor, prin abordarea creatoare 
a problemelor fundamentale ale 
dezvoltării țării, un puternic 
factor de accelerare a mer
sului înainte al societății noa
stre. Perioada celor patru ani 
care au trecut de la Congresul al 
IX-lea reprezintă, prin rezultatele 
obținute in dezvoltarea econo
miei, culturii, în ridicarea nive- 

' hflui de trai, prin amploarea mă
surilor de perfecționare în toate 
domeniile' vieții sociale, prin a-

r

latino - americani

în ziua de 22 mai 1969 a avut 
loc la Palatul Republicii ședința 
Consiliului de Stat, prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, pre
ședintele Consiliului de Stat.

în afara membrilor Consiliului 
de Stat, la ședință au participat, 
ca invitați, miniștri, conducători 
ai altor organe centrale de stat, 
președinți al unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Națio
nale, reprezentanți ai presei.

Consiliul de Stat a dezbătut șl 
a adoptat următoarele decrete.: 
Decretul privind organizarea și 
funcționarea Ministerului Sănătă
ții ; Decretul privind organizarea 
și funcționarea Comitetului de 
Stat pentru Economia și Adminis
trația Locală; Decretul pentru 
trecerea atribuțiilor privind ra
mura silviculturii și a Departa
mentului Silviculturii, de la Mi
nisterul Economiei Forestiere la 
Consiliul Superior al Agriculturii;

Decretul privind modul de așe* 
zare a impozitului asupra venitu
rilor In valută realizate de perso
nalul trimis în misiune permanen
tă în străinătate, precum și De
cretul pentru aderarea Republicii 
Socialiste România lă Convenția 
privind unificarea unar reguli îft 
materie de abordaj în navigația 
interioară.

Decretele adoptate au fost în 
prealabil examinate, șl avizate da 
următoarele comisii permanenta 
ale Marii Adunări Naționale : Co
misia economico-financiară; Co
misia pentru agricultură și silvi
cultură ; Comisia pentru sănătate, 
muncă și asigurări sociale ; Comi
sia pentru consiliile populare șl 
administrația de stat; Comisia ju
ridică.

în continuare, Consiliul de Stat 
a examinat și soluționat unele ce
reri de grațiere și a rezolvat lucră
rile curente. (Agerpres)din România, se află în vizii® in 

țara noastră.
La primire a luat parte tovarășul 

Dumitru Popescu, membru supleant 
al Comitetului’ Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R.

A luat parte, de asemenea, Mir
cea Rădulescu, vicepreședinte al 
Uniunii ziariștilor.

Cu prilejul acestei întrevederi, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a avut 
o convorbire cordială cu ziariștii 
latino-americani.

Joi dimineața, tbvarășul Nicolae 
Ceaușescu a primit un grup de zia
riști latino-americani alcătuit din 
Carlos Sepulveda Vergara, pre
ședintele Colegiului național al zia
riștilor din Chile, Leopoldo Vargas, 
președintele Colegiului național al 
ziariștilor din Columbia, Roberts 
Milton, redactor șef al ziarului sin
dicatelor din Argentina, și Alberto 
Maldonado, redactor șef al revistei 
politice din Ecuador „Vistazo", 
care, la invitația Uniunii ziariștilor

Uzinele „23 August“-București : se lucrează la montarea unui nou Iot de lo
comotive Diesel hidraulice

dîncirea pe toate planurile a de
mocratismului orînduirii noastre, 
o perioadă de remarcabile pro
grese atît cantitative, cit și ca
litative în opera de construc
ție socialistă. Deși a trecut un 
timp scurt, se vădesc efectele 
pozitive ale ansamblului de mă
suri inovatoare inițiate de Con
gresul al IX-lea, Conferința Na
țională a P.C.R., plenarele Comi
tetului Central, începînd de la 
perfecționarea conducerii și pla
nificării economiei naționale, 
pînă la reorganizarea adminis- 
trativ-teritorială, de la îmbunătă
țirea activității de cercetare știin
țifică, ca și a întregului învăță- 
mînt, pînă la introducerea noilor 
sisteme de pensionare și salari
zare, întărirea legalității socialis
te, dezvoltarea democrației noa
stre socialiste.

Succesele dobîndite în ultimii 
patru ani în toate domeniile con
strucției socialiste, ca și autorita
tea de care se bucură România 
pe plan internațional, prin înaltul 
spirit de responsabilitate mani
festat de partidul nostru față 

iți iunie, constituie o dovadă eloc
ventă a justeței programului 
stabilit de Congresul al IX-lea, a 
măiestriei cu care partidul nostru 
îmbină spiritul cutezător cu abor
darea științifică a problemelor, cu 
studierea aprofundată a realități
lor, a cerințelor obiective ale dez
voltării sociale, a noilor fenomene 
din viața societății. Ele relevă ca
pacitatea partidului nostru de a 
aplica creator adevărurile gene
rale ale marxism-leninismului la 
condițiile concrete ale României, 
de a adopta hotărîri care să co
respundă cit mai bine cerințelor 
progresului social și spiritual al 
societății, intereselor propășirii

ce 
al 
la

poporului român șl să contribuie 
totodată la întărirea forțelor 
mondiale ale socialismului.

Fără îndoială, obiectivele 
vor fi stabilite de Congresul 
X-lea al P.C.R. vor contribui
dezvoltarea acestor progrese, vor 
accelera și mai mult înaintarea 
noastră pe calea desăvîrșirii con
strucției socialiste și trecerii la 
comunism, vor ridica pe o treap
tă nouă, superioară, construirea 
bazei tehnice-materiale a socialis
mului, dezvoltarea industriei și 
agriculturii, a învățămîntului și 
științei, vor asigura satisfacerea 
în condiții tot mai bune a cerin
țelor materiale și spirituale ale 
maselor.

O deosebită însemnătate are 
hotărîrea Plenarei C.C. al par
tidului de a supune dezbaterii 
tuturor organizațiilor de partid, 
opiniei publice, tezele C.C. pen
tru Congresul al X-lea al P.C.R., 
proiectul de direotive privind 
planul cincinal pe anii 1971— 
1975 și liniile directoare ale dez
voltării economiei naționale pe 

iov» perioada 1976—1980. în aceasta 
de cauza socialismului și a păcii ÎȘ* găsește o nouă expresie grăi- 
■ - ■ - - - — - toate procesul vășt și. rnuitilaSe--•

ral, inițiat de partid, de adîncire 
a democrației de partid, precum și 
a democrației socialiste, proces 
definitoriu pentru dezvoltarea so
cietății noastre. în noul climat 
al vieții noastre sociale, a deve
nit o practică curentă punerea 
în dezbaterea publică a princi
palelor probleme ale politicii 
partidului și statului, astfel ca 
oamenii muncii să aibă posibili
tatea de a participa, în mod ne
mijlocit. la conducerea statului, 
a treburilor obștești.

icii Democratice Congo
Președintele Consiliului de Mi

niștri, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit joi după-amiază pe amba
sadorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Democratice Con
go în România, Andră Fernand

Mandi, în legătură cu plecarea sa 
definitivă din țara noastră.

La întrevedere, care a decurs în- 
tr-o atmosferă cordială, a luat par
te Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe.

(Agerpres)

U. N. C. T. A. D

(Continuare în pag. a H-a)
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Tovarășului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

IN WT â M

SOCOTEALA DIN BI
ROU NU S-A POTRIVIT
CU CEA DIN MAGAZIN

CEEA CE NU ȘTIU 
rMÎNCĂTORII DE PI-

mpul de lucru este

reportai de 
Petre P1NTILIE

întreprindere forestieră 
o vastă uzină sub cerul 

liber, cu hale care se numesc 
parchete, dotată bineînțeles

» cu utilaje (foarte mobile), răs- 
I vîhdite pe versantii munților 
t ...  '

î

î

î

fi
ț

sau întinse peste prăpăstii. 
Aici ..se fabrică" materialul 
lemnos. Zic „se fabrică", de
oarece străvechea meserie a 
„tăietorilor de lemne" — ca și 
alte tradiționale „meserii ale 
pământului" — se practică în 
evoca noastră la nivelul pro
ducției industriale, potrivit 
■unor tehnologii. Vechii „fire
turi" și „țapinari" și-au însu
șit specialități provenite din 
silvotehnie, transformîndu-se 
in fasonatori mecanici, circu- 
laristi. tractoriști. încărcători 
bolinderiști, gateriști etc. A- 
cești oameni ai pădurilor 
străbat locuri ne unde re
cunoști doar călcătura urși
lor. nășesc prin trecătorile fia
relor, se întîlnesc în drumul 
lor cu cerbii iesiti în poiene să 
se lase mîngîiati de lumină. 
„Mineri" la lumina zilei, ei 
exploatează zăcămintele . sil- 
vane, extrăgînd și introdu
ced „aurul verde" în circuitul 
economiei naționale.

...Sintem la întreprinderea 
forestieră Tg. Neamț. Situată 
într-un județ în care pădu
rile ocupă 52 la sută din su
prafață și care dă 5,4 la sută 
din volumul producției fores
tiere a țării, această „uzină" 
își întinde aria de operații pe 
circa 87 mii hectare ; pe toată 
Valea Ozanei (frumoasă ca 
si pe vremea lui Crean
gă) și a Sabasei — din Borca

(Continuare în pag. a V-a)

fmcțfa orientistm
$ m'ticii litenre

Șerban CIOCULESCU

o componentă
avuție

CUM ÎL FOLOSIM?
ancheta economică

Timpul de muncă al fiecărui colectiv de fabrică, 
uzină, șantier, al fiecărui muncitor, inginer, tehnician, 
este o părticică din avuția națională a societății. Fo
losirea lui maximă se repercutează favorabil asupra 
prodiicției materiale, beneficiilor, asupra acumulărilor 
socialiste și venitului național, care este singura sursă 
de dezvoltare a economiei naționale, de sporire a ve
niturilor oamenilor muncii, de aplicare a măsurilor 
pe care partidul și guvernul le iau pentru ridicarea 
nivelului de trai. Iată de ce în folosirea completă și 
productivă a timpului de lucru sînt interesați toți 
oamenii muncii, iată de ce nu trebuie să lăsăm să se 
irosească sub nici o formă această resursă de avuție 
și bunăstare a întregului popor.

Cerințele creșterii continue a productivității muncii, 
a eficienței întregii activități economice, în acest an 
hotărîtor pentru înfăptuirea prevederilor cincinalului, 
mențin în actualitate necesitatea utilizării cu maxi
mum de randament a fiecărui minut productiv, a fie
cărei ore și zile de lucru în unitățile industriale. Cadrul 
propice fructificării în interesul producției a fiecărui

minut, ore sau zile de lucru, preîntimpinării unor aba
teri de la disciplina și programul muncii a fost bine 
precizat, în urmă cu doi ani, prin Hotărîrca C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri cu privire la regle
mentarea programului de muncă șl întărirea discipli
nei în întreprinderi și instituții. în multe întreprin
deri, prevederile hotărîril au fost și sînt aduse la în
deplinire în mod riguros. In altele, însă, se constată 
și acum numeroase întreruperi în producție, datorate 
defecțiunilor în funcționarea mașinilor și utilajelor, 
cit și pierderi generate de absențe nemotivate și în
voiri, de proasta colaborare dintre secțiile de fabricație, 
de organizarea sau aprovizionarea necorespunzătoare a 
locurilor de muncă.

în ce împrejurări apar aceste acte de indisciplină în 
muncă, aceste neajunsuri de ordin tehnic și organiza
toric, cine le tolerează și cine ar trebui să suporte 
consecințele pierderilor de timp productiv ? Prezen 
tăm într-o suită de anchete — dintre care prima 
publicăm astăzi — concluziile sondajului nostru 
diferite întreprinderi industriale.

Varietatea de aspec
te a criticii literare în 
zilele noastre . impre
sionează aproape tot a- 
tîta ca și formele noi 
pe care le-au luat ge
nurile literaturii de 
creație. De la notița 
informativă, uneori e- 
pigramatică, alteori 
elogioasă, pînă la așa- 
zisul eseu, care ia ca 
simplu pretext apariția 
unei cărți, nu atît ca 
să-i analizeze și să-l 
explice mesajul, cit ca 
să-și pună însuși în 
valoare istețimea si ta
lentul, critica rivali
zează în proteism cu 
toate formele scrisului 
literar. Este acest fe
nomen un bine sau un 
rău ? Din punctul de 
vedere al varietății — 
pentru că am început 
cu relevarea acestui 
fenomen și la lumina 
înșelătoare a dictonu
lui latin variatis delec
tat— aceasta poate fi 
o plăcere. Ne întrebăm 
însă dacă acest punct 
de vedere este just, 
în perspectiva concep
ției umaniste a artei, 
care cere criticii o a- 
titudine fermă, curaj 
intelectual si. mai ales, 
simțul răspunderii pro
fesionale. Sînt critici 
cu veleități moderniste 
care se cred mai inte- 
resanți dacă-și ex
pun un mănunchi de 
îndoieli și de perple
xități în actul lecturii 
decît o serie răspicată 
de concluzii. Desigur,

public somnolent. Ast
fel, apar articole 
poretice, în care 
vîrseste îndoiala 
supra puterii de 
trundere a inteligen
tei critice fată de 
insondabilitatea „ine
fabilului", sau recenzii

acele îndoieli pot 
reale în stadiul prim al 
actului critic, dar nu 
mai sînt îndreptățite la 
capătul unei cercetări 
și reflecții conștiin
cioase. Un dublet anti
nomic al criticului in
hibat de incertitudini 
este acela al criticului ale spiritului amical, 
latitudinar, care îm
brățișează cu aceeași 
simpatie pretins înțe
legătoare, totalitatea 
fenomenelor literare.

puncte 
de vedere

indiferent de valoa
rea lor. Astfel, critica 
oscilează ca limba u- 
nui ceasornic între 
nehotărîrea de a . se 
pronunța si adeziunea 
necondiționată mai ales 
la ceea ce i se pare 
a fi „noul". S-ar părea 
că unii critici au pă
răsit funcția lor orien- 
tatoare, ca pe o haină 
veche, demodată și 
compromițătoare. Sau 
cînd nu atît ope
ra. cit autorul, nu este 
pe gustul acestora, cri
tica îmbracă straiele 
țipătoare ale pamfletu
lui, cu plăcerea trans
formistă de a face- „li
teratură" și de a vio
lenta senzațiile unui

de tămîieri mai 'mult 
sail mai puțin înecă
cioase, menite să pună 
în relief intensitatea 
adeziunii și lărgimea 
recepției critice. Osci
larea între cochetă
ria agnostică șl cea om- 
nicomprehensivă, cînd 
nu se decide pentru 
ieșirea agresivi, pam- 
fletărească, poate avea 
ca rezultat, în opinia, 
publică, discreditarea 
însăși a noțiunii de 
critică.

Mai este, așadar, po
sibilă o critică în ac
cepția clasică a cu- 
vîntului ? O critică cu 
simțul răspunderii și al 
datoriei ? O critică sin
ceră, aplicată la obiect 
și închinată adevăru
lui ? Răspunsul nostru 
este afirmativ. în
treaga noastră tradiție 
literară stă mărturie ■ 
printr-o strălucită fi
lieră de mari critici 
care au crezut în pro
fesiunea lor, care î s-au 
dedicat cu pasiune și 
au lăsat o operă con
structivă. Unii dintre

(Continuare 
în pag. a IV-a)

subdezvoltării
dr. N. S. STANESCU

In condițiile producției industriale 
moderne, cu ur. înalt grad de meca
nizare și automatizare a lucrărilor, 
cu o diviziune a muncii riguros pre
cizată, fiecare muncitor, maistru, teh
nician, inginer are un loc și un rol 
bine stabilite în mecanismul îndepli
nirii planului întreprinderii în care 
lucrează. Este evident că orice lipsă 
sau întîrziere de la program provoa
că, în aceste condiții, dereglări ime
diate în desfășurarea normală a fa
bricației. care influențează nefa
vorabil nivelul productivității, mun
cii, se soldează, fără excepție, cu 
pierderi mai mari sau mal mței de 
producție. Tocmai asupra problemei 
prezenței obligatorii la programul de 
lucru, cea mai elementară îndatorire 
a fiecărui salariat, indiferent de pre
gătirea sau funcția pe care o are, 
ne-am oprit la începutul investiga
țiilor noastre.

Aproximativ 22 000 contori, sau 
peste 17 000 aparate telefonice auto-

mate, 
mativ 
fi putut realiza la uzina 
magnetica"
de lucru irosit din cauza absențelor 
nemotivate, învoirilor și concediilor 
fără plată, numai în primele 4 luni 
din acest an. Cunoscînd aceste calcule 
și după o prealabilă documentare în 
întreprindere,' după unele discuții cu 
factori de răspundere de aici, ne-am 
prezentat la directorul uzinei, Ing. 
Nicolae Dragomir.

— Da, să știți că ceea ce îmi spu
neți nu este un secret. Facem și noi 
astfel de calcule. Chiar și mai amă
nunțite, aflînd și beneficiul care se 
pierde datorită absențelor nemoti
vate și învoirilor. Da, asta o facem 
și noi ! Șl 7

— Vă rugăm să explicați această 
stare de indisciplină care a devenit 
cronică și din ce în ce mai costisi
toare în uzina dumneavoastră.

— Știți ceva, adresați-vă comitetu-

adică o producție de aproxi- 
3 milioane lei — iată ce s-ar

„Electro- 
din Capitală, în timpul

lui de partid și comitetului sindicatu
lui. Făceți-mi mie plăcerea aceasta. 
Vreau eu să-mi faceți această plă
cere.

Sinceri să fim. nu ne-am putut ex
plica de . unde provine această insis
tență a directorului. Insistăm și noi, 
totuși...

— Tovarășe director, există o hotă- 
rire de partid si de stat în acest 
sens. Am dori să știm ce s-a făcut 
concret pentru respectarea ei, pen
tru întărirea disciplinei în muncă.

— Tocmai de aceea duceți-vă la 
comitetul de partid. Să presupunem 
că nu m-ați .găsit în întreprindere. In 
privința indisciplinei, eu am părerile 
mele proprii. In uzină există o si
tuație specială. Dacă munca organe
lor sindicale și, de ce să n-o spun, a

Viorel SALAGEAN

(Continuare în pag. a IlI-a)

Tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU
Secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român 

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România

Stimați tovarăși,
Vă mulțumesc în numele Comitetului Central al Partidului Comunist 

din Cehoslovacia pentru felicitările transmise cu prilejul celei de-a 24-a 
aniversări a eliberării Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă.

Sînt convins că prietenia tradițională dintre popoarele Republicii 
Socialiste România și Republicii Socialiste Cehoslovace se va aprofunda 
și consolida continuu,

Cu salutări tovărășești 
G. HUSAK 

Prim-secretar al Comitetului Central. > 
al Partidului Comunist din Cehoslovacia

La Geneva s-au încheiat zilele tre
cute lucrările, care au durat două 
săptămîni, ale Consiliului Conferin
ței Națiunilor Unite pentru Comerț 
și Dezvoltare (U.N.C.T.A.D.). La lu
crări au participat reprezentanți ai 
țărilor industrializate și țărilor în 
curs de dezvoltare, precum și experți 
economici ai O.N.U. Dezbaterile s-au 
concentrat asupra contribuției pe 
care o poate aduce acest organism al 
O.N.U. la . al doilea deceniu al dez
voltării. In documentul final, pre
zentat de un grup de 22 de delegații, 
aparținînd lumii a treia, se apreciază 
că progresul este neînsemnat în ce 
privește adoptarea programului pro
pus și se exprimă speranța ajungerii 
în cele din urmă la un acord asupra 
problemelor rămase în suspensie. Do
cumentul final al conferinței cere ca, 
la viitoarea sesiune, Consiliul să stu
dieze. toate documentele ce i-au fost 
supuse spre aprobare. Acestea vizea
ză comerțul internațional, resursele 
financiare pentru dezvoltare, trans
porturile maritime, asistența teh
nică și tehnologia. Toate acestea sînt 
probleme deosebit de însemnate 
pentru destinele țărilor In curs do 
dezvoltare, probleme a căror re
zolvare implică însă o armoni» 
zare a unor puncte de vedere ce s-au 
dovedit deseori profund divergente 
pe plan internațional. Printre aces
tea :— dezbaterea măsurilor pentru 
lichidarea obstacolelor din calea co
merțului internațional și, implicit, a 
acelora care frînează procesul' dez
voltării economiei țărilor rămase îa 
urmă.

Postulatul care domină această 
problemă, verificat de experiența is
torică și însușit într-o tot mai largă 
măsură, este că rolul hotărîtor în 
dezvoltarea acestor țări îl joacă 
propriile eforturi pentru perfecționa
rea relațiilor de producție, pentru 
progresul social și cconomio, c- 
forlurile lor pentru industriali
zare și pentru diversificarea pro
ducției agricole.

In același timp, se recunoaște tot 
mai larg că problema subdezvoltării ' 
constituie una din cele mai acute pro
bleme internaționale. Dacă în urmă 
cu un deceniu, un deceniu și jumăta
te, literatura de specialitate, ca ș! 
punctele de vedere oficiale ale unor 
guverne ignorau mal mult sau 
mai puțin conștient problemati
ca economică și politică generată de 
existența profundelor decalaje dintre 
țările dezvoltate și cele slab dezvol
tate, astăzi există o unanimitate în 
a aprecia că prăpastia dintre cele 
două grupuri de țări se adîncește șl

(Continuare în pag. a V-a)
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Trebuie relevată, în mod deose
bit, însemnătatea principială a 
faptului că, prin punerea în dis
cuție publică a tezelor Comite
tului Central pentru Congresul 
al X-lea al P.C.R. — care vor de
fini rolul partidului și statului în 
etapa actuală și în viitor, direc
țiile fundamentale ale activității 
politice, economice și sociale în 
perioada următoare — se asigură 
pentru prima oară o dezbatere 
atotcuprinzătoare, multilaterală, 
concretă a politicii interne și ex
terne a partidului și statului îna
intea elaborării programului 
partidului pe o nouă perioadă 
istorică. în urma acestei dez
bateri, la care vor participa 
toate organizațiile de partid, 
opinia publică în ansamblul ei, 
delegații la congres vor aduce 
cu ei mandatul încredințat 
de organizațiile care i-au desem
nat, expunînd poziția acestora 
față de teze, observațiile, suges
tiile și propunerile pe care 
sînt împuterniciți să le prezinte, 
în felul acesta există garanția că 
linia generală, orientarea, ho
tărîrile adoptate de Congresul 
al X-lea vor constitui expresia 
voinței tuturor comuniștilor, a 
întregului nostru popor, emana
ția gîndirii și intereselor clasei 
muncitoare, țărănimii, intelec
tualității din patria noastră.

Esența profund democratică a 
modului în care este concepută 
dezbaterea tezelor și a proiectu
lui de directive se vădește . în 
faptul că, pe baza concluziiioV Ce 
se vor desprinde 
Comitetul Central 
documentele care 
Congresului al X-lea al P.C.R.

Perioada care ne desparte 
de congres impune o mobi
lizare maximă a forțelor spre 
a asigura un 
tregii pregătiri politice, ideolo
gice și organizatorice a acestui 
moment de excepțională însem
nătate pentru viitorul partidu
lui, al țării. încă din primele 
ore după publicarea hotărîrii cu 
privire la convocarea congresului, 
muncitori, țărani, intelectuali, co
lective din întreprinderi și insti
tuții și-au exprimat voința de a 
marca aceste luni de puternică e- 
fervescență a vieții sociale, de 
avînt politic și în muncă, prin 
obținerea de noi succese în ma
rea întrecere pentru îndeplini
rea ’ și depășirea planului pe a- 
nul 1969, an hotărîtor al cinci
nalului, pentru a întîmpina con
gresul și cea de-a XXV-a aniver
sare a eliberării patriei cu 
cît mai însemnate realizări în toa
te domeniile. Munca plină de a- 
vînt pentru realizarea integrală a 
sarcinilor de plan de către toate

din dezbateri, 
va definitiva 

vor fi supuse

înalt nivel in

întreprinderile, executarea exem
plară a investițiilor și intrarea 
în funcțiune la termen a obiec
tivelor prevăzute, efectuarea în 
condiții optime a lucrărilor agri
cole, îndeplinirea riguroasă a an
samblului de măsuri stabilit de 
partid în domeniul activității ști
ințifice, culturale, vor exprima în 
mod pregnant spiritul de răs
pundere și entuziasmul cu care 
masele populare înfăptuiesc po
litica elaborată de partid, vor re
flecta unitatea moral-politică in
disolubilă a întregului popor în 
jurul partidului, al conducerii 
sale, adeziunea deplină, unanimă, 
față de politica sa internă și ex
ternă.

Congresul al X-lea va marca, 
prin hotărîrile adoptate, creșterea 
continuă a rolului conducător al 
partidului în toate domeniile ac
tivității politice, economice, ideo
logice, sociale. Exprimînd o ne
cesitate legică, o cerință obiectivă 
a dezvoltării istorice, creșterea 
rolului conducător al partidului 
acționează ca un factor esențial 
de dinamizare a întregii vieți so
ciale, stimulînd și punînd în va
loare uriașele energii ale poporu
lui. Viața a dovedit că politica 
marxist-leninistă a partidului ex
primă în cel mai înalt grad ce
rințele dezvoltării istorice a Ro
mâniei, îmbină armonios slujirea 
intereselor de înflorire a patriei 
cu interesele cauzei internaționa
liste, a luptei pentru socialism, 
pace și progres social. Așa 
cum sublinia tovarășul Nicolac 
Ceaușescu : „poporul s-a convins 
prin propria sa experiență că 
partidul comunist este exponen
tul fidel al intereselor sale vitale, 
călăuza sa încercată pe drumul 
libertății și fericirii și de aceea 
îl înconjoară cu dragoste șî de
votament nețărAiurit, îl consideră 
ca unic conducător al națiunii so
cialiste".

îndeplinirea de către partid a 
înaltei sale misiuni sociale asi
gură promovarea neabătută a 
noului, îndrumarea eforturilor 
societății în direcțiile hotărîtoare 
pentru progresul ei multilateral, 
crearea condițiilor pentru afir
marea nestingherită a tuturor 
potențelor creatoare ale națiunii, 
constituie chezășia înaintării 
sigure pe calea socialismului 
comunismului.

Să întîmpinăm Congresul 
X-lea al P.C.R. cu noi succese
toate domeniile construcției so
cialiste, unind și mai strîns rîn- 
durile întregului popor, ale oa
menilor muncii de toate naționa
litățile, în jurul călăuzei sigure a 
destinelor patriei, Partidul Comu
nist Român, eroicul stegar al lup
tei pentru fericirea poporului și 
înflorirea patriei, pentru triumful 
cauzei socialismului și a păcii 1

și

al 
în

Experimentări ale unor forme îm
bunătățite de salarizare au loc. ca 
în oricare alt domeniu, si în sfera 
comerțului. Ținînd cont de rolul spo
rit al comerțului în viata societății 
noastre, cît și de necesitatea crește
rii cointeresării lucrătorilor comer
ciali, Ministerul Comerțului Interior 
a inițiat cu mai bine de doi ani în 
urmă, pe baza unei Hotărîrl a Con
siliului de Miniștri, experimentarea 
unor forme noi de salarizare. Este 
vorba de două forme ale salarizării 
mixte (cu 50 și, respectiv, 70 la sută 
parte fixă) și o formă de acord di
rect proporțional cu desfacerea. Sînt, 
de fapt, variante ale salarizării în a- 
cord — aplicată cu succes si în 
alte ramuri ale economiei naționale 
— cu deosebiri care decurg din 
specificul muncii comerciale.

După cum se știe. în calitatea sa 
de intermediar între producție si 
consum, comerțul trebuie să fie în 
slujba intereselor consumatorilor. 
Pornind de la această idee, expe
rimentarea noilor forme de salari
zare are ca obiectiv principal in
tensificarea activității comerciale si 
îmbunătățirea deservirii. Adică, a- 
provizionare ritmică, sistematică, cu 
mărfurile solicitate, respect si so
licitudine fată de consumatori.

Cum se realizează aceste dezide
rate ? Salarizarea în acord direct 
proporțional — cea mai extinsă — 
se stabilește astfel : la îndeplinirea 
sarcinii de plan, vînzătorul primește 
salariul prevăzut de normativele în 
vigoare, calculat pe baza unui ta
rif anume, iar pentru depășire, ob
ține un plus de cîstig. corespunză
tor efortului suplimentar depus. 
Dacă e asa. devine clar că, pen
tru a-si spori cîstigul. vînzătorii sînt 
interesat! să vîndă. cît mai mult, 
iar de acest interes al lor sînt le
gate rentabilitatea magazinelor, sa
tisfacerea cerințelor consumatorilor. 
Cetățenii au dorința firească să gă
sească cu ușurință o anumită marfă, 
să primească explicătii. îndrumări, 
sugestii competente, să fie serviți 
prompt si cu solicitudine. Respec- 
tînd aceste cerințe, vînzătorii vînd 
mai mult si. deci, cîstigă mai mult, 
consumatorii sînt mulțumiți, iar în
treprinderea comercială încasează 
beneficii mai mari. Este deci ex
plicabil că introducerea — chiar 
și experimental — a noilor 
forme de cointeresare a fost pri
mită. la timpul cuvenit, cu interes. 
Mai ales că experimentarea a fost 
însoțită de acordarea unor procen
te stimulative pentru desfacerea u- 
nora dintre mărfurile mai lent van
dabile. ceea ce a dus si duce în 
continuare Ia diminuarea stocurilor.

De la trecerea la experimentarea 
formelor de salârizare amintite au 
trecut aproape doi ani si jumătate. 
Care sînt rezultatele ? Este greu 
să afirmăm răspicat ,.bune“ sau 
„rele". Mai degrabă se poate spu
ne că sînt si bune, si mai puțin 
bune.

Am discutat cu directori, vînză- 
tori_ si gestionari, șefi de raioane, 
ospătari. Opinia lor este că retri
buirea în funcție de desfacere, deci 
de volumul de muncă depus, a a- 
vut efectele scontate. ..în condițiile 
cînd. indiferent de volumul de mun
că. primeam un salariu relativ fix. 
inițiativa era încorsetată — ne-au 
spus ei. Cîstigul cît mai apropiat 
de efort a creat o emulație, a mă
rit interesul, a oferit un cîmp pro
pice inițiativei. E o socoteală sim
plă. Pentru a cîștiga mai mult, oa
menii se zbat mai mult, umblă dună 
marfa cea mai solicitată, o prezintă, 
mai bine, sînt mai serviabili". In 
consecință. în multe unităti treaba 
merse bine, desfacerile au crescut, 
vînzătorii sînt mai amabili. Acesta 
ar fi aspectul pozitiv.

Dar cu prilejul anchetei întreprin
se am întîlnit și situații aproape 
de neînțeles. In unele unități și 
organizații comerciale, emulația — 
generată initial de experimentarea 
noilor forme de salarizare — s-a 
cam pierdut pe drum. Ca urmare, 
nu putini lucrători s-au plîns că au 
obținut cîștiguri inferioare vechilor 
salarii tarifare. La T.A.P.L. Su
ceava, de pildă, un bucătar de 
categoria a Ii-a, lucrător cu ca
lificare și cu 15 ani vechime în 
comerț, obține într-o lună, deși 
planul de desfacere a fost reali
zat. un cîstig sub salariul tarifar si 
cu 247 lei mai mic decît un mun
citor necalificat din aceeași unita
te. avînd un stagiu abia de un an. 
Existenta unor astfel de situații ne-a 
fost confirmată si de conducători ai 
unor organizații comerciale (O.C.L. 
Produse industriale-Suceava si Ba
cău. T.A.P.L. Suceava, ai unor or
ganizații comerciale din Arad. Me
hedinți. Vaslui. Doli etc.) si chiar 
de specialiști din M.C.I. Curios lu
cru : se urmărește legarea în mă
sură mai mare a retribuției de rea
lizări. stimularea inițiativei si inte
resului lucrătorilor, si se obține toc
mai contrariul !

Din discuțiile avute la Direcția 
organizării comerțului din M.C.I..

ca si din situațiile ce ne-au fost 
prezentate aici, a reieșit că ano
maliile existente se datoresc a- 
tît unor deficiente de ordin 
organizatoric în aplicarea formelor 
de cointeresare, cît și dezinteresului 
unor lucrători. Intr-adevăr, unii din- 
tr-aceștia n-au depus eforturi pen
tru a se aproviziona corespunzător, 
n-au servit prompt și cu solicitudine 
pe cumpărători ; în consecință, au 
vîndut mai puțin și, deci, au obținut 
cîștiguri mai mici, corespunzătoare 
efortului depus. Lucrul este firesc.

cială. La aceasta se mai adaugă și 
faptul că tariful după care lucrătorii 
sînt salarizați variază de la un se
zon la altul. Pentru calcularea lui se 
grupează lunile cu desfacerea cea 
mai apropiată. Această importantă 
operațiune se face cu un an înainte ! 
Incît în perioada realizării planului 
se constată că stabilirea „din bi
rou" a lunilor „de vîrf" sau „mai 
slabe" nu corespunde cu condițiile 
concrete din anul respectiv, cu con
dițiile naturale, cu moda, cu plățile 
efective către populație etc. în plus,

Socoteala din birou

nu s-a potrivit 
cu cea din magazin

UN BUN SISTEM DE COINTERESARE A LUCRĂTORILOR 
DIN COMERȚ RATAT PRINTR-0 APLICARE DEFECTUOASĂ

înseamnă că, în acest caz. salari
zarea în acord direct proporțional 
a asigurat respectarea principiului 
socialist al repartiției. Deci, scă
derea cîștigului într-o lună sau alta 
este în legătură directă cu lipsa de 
efort sau de interes a lucrătorului 
respectiv.

Aminteam însă și de deficiente 
organizatorice, care grevează asupra 
cîștigului unor lucrători. După cum 
ne spunea directorul comercial al 
O.C.L. Produse Industriale-Bacău, 
sistemul de calcul al tarifului, sim
plu în aparentă, generează situații 
de-a dreptul paradoxale : sînt cazuri 
în care, deși lucrătorii și-au înde
plinit planul, nu încasează salariul 
integral șl invers. De unde apare un 
asemenea fenomen ? El este legat 
direct de sezonalitatea mărfurilor, 
de variațiile mari în desfacere de 
la o lună la alta — aspecte ce apar 
în mod curent în activitatea comer-

desfășurarea sarcinii de plan pe 
unități se face adesea fără a se 
ține cont de multitudinea de factori 
care influențează structura cererii 
populației. Astfel, în județul Praho
va, de pildă, s-a ajuns la situația 
ca îndeplinirea planului trimestrial 
în unele unități să varieze de la 
52 la 149 la sută. Salariul fiind pro
porțional cu vînzările, bineînțeles că 
a variat și el între aceleași limite. 
Dacă la aceste vicii de fundamen
tare a planului se adaugă aprovi
zionarea neritmică și preferențială, 
lipsa unor sortimente de măr
furi, înțelegem cu ușurință că, 
în multe cazuri, realizarea sau ne- 
realizarea planului nu depinde nu
mai de vînzători. Asigurarea unui 
fond de marfă corespunzător în toa
te unitățile, aprovizionarea ritmică 
și chiar o mai mare libertate acor
dată vînzătorilor în alegerea mărfu

rilor din depozit — sînt condiții sine 
qua non pentru ca formele experi
mentale să „prindă", să-și dovedească 
viabilitatea. Ignorîndu-se aceste de
ziderate, la ce fel de concluzii poate 
duce experimentul ? După cum se 
poate constata, el nu-și dovedește 
decît parțial și temporar eficiența.

După cît socotim, cauza principală 
a anomaliilor semnalate constă în 
modul defectuos în care s-au aplicat 
formele de salarizare. Un necunos
cător ar crede că au fost selec
ționate inițial cîteva organizații, in 
care s-au asigurat toate condițiile 
necesare, s-a experimentat o perioa
dă mai îndelungată, și abia după o 
judicioasă analiză și înlăturarea vi
ciilor apărute, sistemul s-a extins 
pe întreaga rețea. Dar lucrurile nu 
stau așa : specialiștii ministerului au 
generalizat experimentul, în urma 
aplicării succesive, și la perioade 
scurte, a diferitelor forme de sala
rizare. Nici nu se obișnuiau bine 
funcționarii comerciali cu instruc
țiunile de aplicare, abia luau cunoș
tință lucrătorii comerciali de noua 
formă de cointeresare, că alte in
strucțiuni, precizări, completări, mo
dificări soseau de la minister. Care 
au fost consecințele acestei „meto
de" ? La ora actuală se folosesc în 
cadrul aceleiași organizații comer
ciale, ba chiar în aceeași unitate, 
mai multe forme de salarizare, fapt 
cu multiple consecințe : un volum 
de calcule imens, posibilitatea stre
curării unor greșeli în stabilirea co
rectă a salariului, incertitudinea lu
crătorilor comerciali și neîncrede
rea în succesul acțiunii întreprinse, 
posibilități reduse de analiză și ur
mărire.

Pe această bază șubredă a început 
experimentarea noului sistem de sa
larizare ceea ce, în multe cazuri, nu 
a putut avea decît rezultate departe 
de cele scontate.

De curînd, la Ministerul Comer
țului Interior a avut loc o ședință 
de colegiu, în care s-a analizat mo
dul de experimentare și aplicare a 
noilor forme de salarizare. „Cu a- 
ceastă ocazie s-a prevăzut reexa
minarea formelor de salarizare apli
cate, în funcție de condițiile con
crete din diferitele sectoare ale co
merțului, astfel încît cîștigurile să 
fie cît mai apropiate de rezultatele 
muncii — ne-a spus tovarășul Gh. 
Barbu, consilier în M.C.I. S-a hotă- 
rît ca acele forme de salarizare care 
n-au dat rezultatele scontate să poată 
fi înlocuite chiar din acest an. De 
asemenea, se vor acorda conducă
torilor de întreprinderi și organiza
ții comerciale competente depline în 
alegerea formei de salarizare celei 
mai potrivite, măsură coroborată, 
bineînțeles, cu acordarea asistentei 
tehnice de către minister".

Pasul care s-a făcut este, fără în
doială, pozitiv și de natură să ducă la 
îmbunătățirea situației existente.

George POPESCU

FAPTUL
DIVERS
Interveniti!»

La biroul pentru minori al 
Inspectoratului miliției Capita
lei l-am cunoscut pe Dumitru 
Stanciu. Are 16 ani, a terminat 
7 clase și este domiciliat în str 
Nifon Bălășescu 18. De fapt el 
este fără locuință, pentru că 
mama sa, Ana Stanciu. deși 
dispune de două camere, nu-1 
mai primește acasă. O încăpere 
a închiriat-o, iar în cealaltă lo
cuiește ea. Băiatul — să se 
descurce cum o ști. Doarme ne 
unde apucă. O vreme, cît Ana 
Stanciu a fost internată la un 
spital, copilul a stat la miliție. 
După ieșirea acesteia din spi
tal, lucrurile nu s-au schimbat. 
Băiatul nu s-a putut întoarce. 
Mama nu acceptă în ruptul 
capului. Atitudinea ei este 
inexplicabilă și revoltătoare. 
De ce nu intervin energic au
toritățile locale ? Cînd în fami
lie apar asemenea fenomene 
care prejudiciază interesele 
minorului intervin de regulă 
organele de stat. Este exact 
ceea ce se impune si în cazul 
de față.

„Minunea"
de la Bocșa9

în lumea întreagă este prezentă 
preocuparea pentru crearea de noi 
medicamente perfecționate, cu efi
ciență ridicată. O adevărată avalanșă 
de produse noi — circa 15 000 anual 
— arată că știința medicală modernă 
face eforturi din ce în ce mai sus
ținute pentru a rezolva în mod co
respunzător problemele ridicate de 
patologia actuală. Si industria noas
tră de medicamente pune la înde- 
mîna populației o gamă largă de pro
duse de sinteză, îndelung verificate, 
studiate și experimentate. Numai 
în 2 ani — 1967 și 1968 — terapeu
tica românească s-a îmbogățit cu 
91 de sortimente noi, iar în anii ur
mători cantitatea și calitatea pro
duselor realizate vor corespunde și 
mai mult necesităților populației. 
Dar, după cum s-a subliniat în re
petate rînduri, creșterea consumului 
de medicamente este totuși exage
rată față de morbiditatea existen
tă. La producerea acestui fe
nomen concură atît factori de ordin 
strict subiectiv, ținînd de modul de 
a gîndi al unora dintre cei suferinzi, 
cît și alții, ținînd de organizarea uni
tăților spitalicești și de atitudinea 
unor medici. Ne vom referi la acești 
factori pe rînd.

Caracteristica principală a medica
mentelor moderne este aceea că sînt 
din ce în ce mai pure, mai specifice, 
mai active, încît luarea lor fără pre
scripție medicală implică riscuri din 
ce în ce mai mari. Cu toate acestea, 
sistemul automedicației este încă larg 
practicat. Oare cine nu și-a întrebat 
colegul, vecinul, cunoscutul ce să ia 
pentru cutare boală sau cutare su
ferință ? Și, din păcate, cele mai 
multe din aceste întrebări n-au ră
mas fără indicarea preparatului „ex
cepțional", „infailibil" care „nu nu
mai mie mi-a făcut bine, ci și tutu
ror celor cărora l-am mai recoman
dat. Asa că poți să-1 iei fără nici 
o grijă...".

Despre consecințele uneori extrem 
de grave ale automedicației și ale 
consumului exagerat de medicamen
te ne-a vorbit prof. dr. docent Petru 
Țîrlea, șef de clinică la I.M.F.-Cluj : 
„Folosirea rațională a medicamen
telor, cerință ce se ridică cu mare 
acuitate pe plan mondial, este și la 
noi în țară o importantă problemă 

t social-sanitară, pe care recentele

Directive ale Comitetului Central au 
pus-o în atenția întregului sector 
medical, ca și a populației însăși. 
Pentru că abuzul de medicamente a 
devenit o realitate. Statisticile în 
acest domeniu — din păcate încă 
imperfecte — arată că din totalul 
internărilor în spitale, o bună parte 
se datoresc consumului nerațional 
de medicamente. Experiența din ul
timii ani a clinicii noastre eviden
țiază, de exemplu, fenomenul îngri
jorător al abuzului de antibiotice, al 
folosirii lor pentru cele mai banale 
afecțiuni. La aceasta a contribuit, 
fără ândoială, faptul că, în- 
tr-o vreme, antibioticele se puteau

cu adevărat, antibioticele folosite nu 
mai dau rezultatele scontate, fiind 
nevoie de aplicarea unor antibiotice 
cu spectru larg și în doze considera
bil mărite. In primii ani de la des
coperirea penicilinei, de exemplu, e- 
rau suficiente doze de 1—2 milioane 
de unități pentru a stăvili, în propor
ție de 90 la sută, majoritatea afecțiu
nilor microbiene ; pe cînd astăzi s-a 
ajuns în situația ca unele boli să fie 
tratate numai cu doze de sute de 
milioane de unități, ceea ce implică 
și unele riscuri destul de serioase".

Cu prilejul investigațiilor pe care 
le-am făcut, ni s-a vorbit, între al
tele, despre cazul pacientei E. B.

CEI MICI
In seria tradiționalelor 

manifestări de afecțiune 
pentru cei mici se în
scrie și frumosul obicei 
de a le oferi de ziua lor, 
la 1 iunie, daruri care 
să-i bucure mai mult ca 
de obicei.

Alegerea celui mai 
potrivit cadou pentru 
fiecare copil în parte 
rămîne, bineînțeles, la 
latitudinea părinților, ca 
și a tuturor celor care 
vor să facă celor mici 
o surpriză plăcută.

Ministerul Comerțului 
Interior organizează, în
tre 23 mai — 1 iunie o 
acțiune de larg interes 
public intitulată sugestiv 
„Bucuria copiilor".

Cu ce se prezintă ma
gazinele în acest scop ?

In magazinele pentru 
copii s-a pus în vînzare 
un sortiment variat de 
confecții și tricotaje des
tinate micilor beneficiari. 
Coloritul modern și ca
litatea execuției impun 
atenției rochițe, fuste și 
pantaloni cu pulovere, 
modele variate de com- 
pleuri pentru plajă, di
ferite costumașe și alte 
produse ale industriei și 
cooperației meșteșugă
rești și din import. De

ÎN ATENȚIA CELOR MARI

asemenea, cumpărătorii 
găsesc acum, printre 
noutăți, diverse modele 
de sandale, pantoii, 
ghete baby, practice și 
comode.

Pentru nou născuți a- 
mintim păturile „Mire-

la* din celofibră, caro 
se vînd cu 70 lei buca
ta, păturile fine — pe o 
parte uni, iar pe cealal
tă imprimate in diferite 
desene și culori — plă- 
pumioarele, salteluțele, 
precum și celelalte pie

se și accesorii necesare 
creării ambianței și „tru- 
soului" corespunzător 
celor mai gingași mem
bri ai familiei.

Sînt etalate în vitrine 
1'și' se'vînd la preturi larg 
accesibile o multitudine 
de jocuri și jucării ce 
pot fi folosite în aer li
ber. Intre acestea se 
numără tricicleta sau 
trotineta, căruciorul pen
tru păpuși, mingea, dife
ritele unelte destinate 
îndeletnicirilor micilor 
grădinari, precum și 
coarda de sărit, cercul 
cu băț, racheta de tenis 
cu minge în formă de 
floare. Copiilor pînă la 
5 ani le sînt utile și in
structive mai ales bine
cunoscutele jocuri de 
construcții.

Fără îndoială, fiecare 
va alege și pregăti acel 
dar care, poate, va fi 
sugerat chiar de cei în 
cauză.

Decada „Bucuria co
piilor" constituie o invi
tație și, în același timp, 
un mic „test" de genero
zitate, de dragoste pen
tru cei mici.

La ferma nr. 3 Bocșa, aparți- 
nînd întreprinderii agricole de 
stat Berzovia, se putea crede că 
fiecare găină dădea cite două 
ouă pe zi. Dar cînd s-au dus 
specialiștii (inclusiv contabili) 
la fața locului, au constatat că 
„minunea" era de fapt o... găi
nărie în toată regula. Păsările 
se ouau obișnuit. Neobișnuit 
era procedeul șefului fermei, 
Oswald Keller. El făcuse o 
„inovație". Vrînd să prezinte 
„cu orice preț" planul de pro
ducție îndeplinit, înregistra fic
tiv, pentru a doua oară, bonu
rile de producție. Așa a proce
dat cu 917 488 de ouă. Pe scama 
acestui fals s-au primit și pri^ 
me. Acum, cînd... „minunea" de 
la Bocșa a fost dezlegată, să 
vedem cine (si cum) va mînca 
omleta asta mare. I se va a- 
pleca, sigur !

de vară
In atenția cumpărătorilor: 

mărfuri solicitate în sezonul 
cald — costume de vară din 
tercot „Aristide", bluze trico
tate din relon etc. vor contimia 
să lipsească. Motivul ? Nu s-a 
ajuns încă la nici o concluzie 
privind preturile de vînzare jxu 
amănuntul. în schimb, aflau^ 
că s-au aprobat preturile acn- 
tru paltoanele și pardesiile 
produse de Fabrica de confecții 
Arad și „Mondiala" din 
Mare ! Deci, în curînd, 
găsi în magazine paltoane 
vardesie 
duroase. 
parte de 
fantezie 
întrebați

Satu 
vom 

si 
— elegante si căl- 
Si totuși vestea e de- 
a ne încălzi. Halal 

mai au unii. Nu ne 
însă cît ne... costă I

De cinci

secole

sumatori pasionați de antinevral
gice ; alții, manifestînd scăderi im
portante ale numărului globulelor 
roșii și albe, au exagerat în autotra- 
tarea cu piramidon. Chiar și aspiri
na, luată în doză mare, fără supra
vegherea medicului, produce frec
vent gastrită și ulcer gastric sau 
duodenal.

Consumul abuziv se întîlnește, din 
păcate, destui de frecvent și la co
pii. Iată ce ne-a relatat, în acest 
sens, conf. dr. docent V. Pelrescu-Co- 
man, directorul Spitalului central de 
copii : „Polipragmazia este un fapt 
de care și noi, pediatrii, ne izbim 
aproape zilnic. Multi părinți își pro-

CEEA CE NU ȘTIU 
ÎNCĂTORII de pilule**

procura fără recomandare medicală. 
Dar chiar și în actualele condiții, 
multi pacienți care obișnuiesc să-și 
organizeze farmacii al căror conți
nut îl depășește cu mult pe acela al 
necesarei „farmacii a casei", găsesc 
suficiente rezerve de antibiotice spre 
a se autotrata. „pentru orice even
tualitate", chiar în caz de guturai. De 
aceea, ni se pare că trebuie să repe
tăm mereu și mereu că asemenea 
procedeu se întoarce ca un bume
rang împotriva celui care-1 practică, 
că cei în cauză sînt adevărați aten
tatori la propria lor sănătate. Con
sumul repetat al antibioticelor creea
ză o obișnuință, determină scăderea 
puterii de rezistență a organismului 
la diferitele afecțiuni microbiene, în
cît atunci cînd omul se îmbolnăvește

care, potrivit calculului făcut de me
dicii în îngrijirea cărora a fost în 
ultimul timp, a consumat în mai pu
țin de trei ani... 14 kg de medica
mente I Consecința este dintre cele 
mai grave : hepatită toxică, pe care 
nici un preparat sau tratament n-o 
mai poate vindeca. Desigur, nu în 
toate cazurile se ajunge la situații 
limită de felul celei relatate. Aceas
ta nu înseamnă însă că produsele 
cele mai simple în aparentă pot fi 
luate oricum și în orice cantitate. Să 
ne referim, bunăoară, la antinevral
gice, pe care multi le înghit cu ne
miluita. fără nici un discernămînt. 
Mulți pacienți internați în spita
lele noastre cti grave afecțiuni ale 
rinichilor s-au dovedit a fi fost con

cură medicamente, deseori străine, 
fără a avea avizul medicului și le 
administrează copiilor în cure pre
lungite. Preparatele vitaminice și 
de calciu ocupă primul loc. Chiar 
astăzi a venit în policlinică un copil 
de 6 ani, căruia i s-au administrat 
doze atît de mari de vitamina D, în
cît i-au produs grave fenomene de 
intoxicație. Și acesta este încă un 
caz fericit, deoarece vitamina D pro
duce frecvent suferințe ale rinichi
lor, depuneri de calciu în inimă, n- 
teroscleroză juvenilă și. uneori, chiar 
moartea. în medicația copiilor se 
semnalează si alte aspecte — larghe- 
tea greșit înțeleasă a unor medici 
sau. poate, teama lor exagerată de 
unele eventuale complicații, consecin

țele fiind aceleași : la nivelul circum
scripțiilor se prescriu cu destulă ușu
rință antibiotice în cantități destul 
de mari, pentru afecțiuni banale, ca 
simple rinofaringite ori angine. Și 
pentru că vorbim despre copii, folo
sim prilejul de a face din nou un 
apel către părinți : nu lăsați medi
camente la îndemîna copiilor ! Nu
mai în primele trei luni ale acestui 
an am avut internați în spitalul nos
tru 52 de copii intoxicați cu medi
camente, dintre care unii în stare 
gravă".

întotdeauna, în mina unui nespe- 
cialist. medicamentul poate deveni o 
armă de temut. Tocmai de aceea nu
mărul preparatelor ce se pot procura 
fără prescripție medicală este din ce 
în ce mai mic. Măsurile luate în a- 
ceastă direcție au generat însă un alt 
fenomen : unii pacienți încearcă pur 
și simplu să impună medicului punc
tul lor de vedere, considerînd că 
dacă au la îndemînă cărți medicale, 
diverse publicații de specialitate — 
pe care le „studiază" cu asiduitate 
— își pot pune singuri diagnosticul 
și stabili chiar tratamentul. De foar
te multe ori însă refuzul categoric, 
justificat, al medicului nu este în
țeles de pacienți.

„Cunoștințele despre organismul o- 
menesc și cele despre medicamente 
nu se suprapun perfect — ne spunea 
și prof. dr. C. Gh. Dimitriu, șef de 
clinică, la . I.M.F.-București. Astfel ia 
naștere un dublu paradox : în timp 
ce despre majoritatea bolilor se știe 
din ce în ce mai mult, despre mij
loacele terapeutice se cunoaște, com
parativ, mult mai puțin. O parte 
dintre bolile cunoscute nu se pot 
încă trata, iar o serie de medica
mente sînt folosite acolo unde nu 
se cunoaște încă precis mecanismul 
lor de acțiune. în general, pentru 
omul epocii noastre, care suferă 
stress-urile civilizației moderne, me
dicamentul a devenit un adevărat 
mit. Așa se și explică, în parte, de ce 
omul, în loc să caute să diminueze 
efectele moștenirii biologice, ale e- 
redității și „agresiunilor" vieții de 
fiecare zi printr-un regim echili
brat, preferă pilule sau fiole (de 
multe ori, dozele sînt de 3—6—12, ci
fre pînă la urmă și ele rituale, mi
tice). Dar orice aport medicamentos 
cere un anumit „impozit"-, costă des

tul de scump economia internă a or
ganismului. Din păcate, chiar me
dicii, în majoritatea lor, preferă 
tratamentul simptomatic și, în loc să 
încerce să atingă în mod diferențiat 
punctul în care s-a produs dezechi
librul din organism, influențează de 
fapt o sferă mai largă de procese 
metabolice, deși unele se desfășoară 
normal. Tratînd separat diferitele 
semne și simptome — uneori prin 
5—10—15 medicamente — nu se in
fluențează întotdeauna mecanismul 
cauzal care, dacă ar fi cunoscut, ar 
necesita doar 1—2 medicamente. Se 
manifestă aici carențe atît în pregă
tirea unor cadre medicale, cît și în 
concepția îndrumării corpului me
dical".

Ministerul Sănătății s-a angajat la 
o seamă de acțiuni importante : asi
gurarea unei mai bune informări și 
documentări a medicilor, în scopul 
aplicării unor tratamente cauzale, 
individualizate de la caz la caz, pă- 
răsindu-se unele scheme și trata- 
mente-șablon ; elaborarea unui no
menclator unic al medicamentelor ce 
se pot prescrie ; înființarea, în majo
ritatea spitalelor, a unor comisii a- 
vînd menirea să controleze periodic 
modul de administrare a medicamen
telor, urmărindu-se nu o economie 
prost înțeleasă, în dauna bolnavilor, 
ci stăvilirea consumului nerațional al 
acestora. Pe de altă parte se im
pune desfășurarea unoi- acțiuni de 
educație sanitară, mai bine organi
zate și conduse, pentru combaterea 
fenomenelor de automedicație, pen
tru explicarea consecințelor abuzului 
de medicamente, organizarea unei in
tense propagande vizuale în toate 
unitățile medico-sanitare și farmacii, 
ca și creșterea rolului educativ al 
fiecărui medic care efectuează o 
prescripție medicală. Toate aceste 
acțiuni, și în primul rînd colaborarea 
eficientă dintre corpul medico-sani- 
tar și întreaga populație, sînt me
nite să ducă la scăderea consumului 
inutil de medicamente, la limitarea 
polipragmaziei și automedicației, la 
reducerea bolilor cauzate de medi
camente. Medicamentul trebuie să-și 
justifice pe deplin rațiunea exis
tenței sale — aceea de a fi un aliat 
de nădejde al omului suferind.

Dr. Radu ANASTASIU

localitate. 
trecutul 

în aceas- 
împletită

Una dintre cele mai vechi 
farmacii din tară pare a fi cea 
înființată la Sighișoara în urmă 
cu 449 ani. Inventarul ei este 
expus, în prezent, într-una din 
sălile muzeului din 
Intre exponatele din 
farmaceuticii, reunite 
tă expoziție : o trusă
din șuvițe de piele (avînd în
scris anul confecționării ei — 
1636). aparținînd farmacistului 
local Andreas Bertromas, in
strumentar medical chirurgical 
confecționat între anii 1700— 
1 900, seringi uriașe din cositor, 
un microscop 
perpetue" din 
folosire, erau 
lui. și altele.
nalitatea expoziției ; totodată și 
optica sănătoasă (apropo de 
farmacie) a forurilor culturale 
locale.

din lemn, „pilule 
metal care, după 
înapoiate spițeru- 
De apreciat origi-

E o idee!
La Fabrica de conserve 

..Munca" din Constanta s-au 
înregistrat, numai din bombaje 
(deformarea cutiilor ca urmare 
a fermentării conținutului a- 
cestora). pagube în valoare de 
veste un milion de lei. Intre 
cauze: insuficientă atenție a- 
cordată procesului de sterili
zare, utilizarea unor ambalaje 
necorespunzătoare, depozitarea 
produselor în condiții impro
prii s.a. Pierderile 
serios prețul de cost la res
pectivele produse. Maca- de-ar 
subtia și buzunarele vinovati- 
lor!

s.a. „umflă'

de

cu 
„Scînteii
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PRĂȘITUL
CULTURILOR
o treabă a tuturor

Dacă’la semănat se folo
sesc în cea mai mare parte 
mijloace mecanizate, la lu
crările de întreținere a cul
turilor este nevoie și de un 
mare volum de muncă ma
nuală. Aceasta presupune 
ca, în această perioadă, toți 
cooperatorii să participe e- 
fectiv la lucru, încît prășitul 
culturilor să se execute la 
timp și de cea mal bună ca
litate. în cele mai multe 
locuri, consiliile de condu
cere, cu sprijinul organiza
țiilor de partid, au organizat 
temeinic munca în cadrul 
brigăzilor și echipelor, ceea 
ce a făcut ca imediat după 
răsăritul culturilor să se 
treacă cu toate forțele la lu
crările de întreținere a cul
turilor.

In multe cooperative agri
cole din județul Prahova, 
cooperatori .participă. .. .în 
mare număr la muncă ; așa 
se explică cum, într-un timp 
scurt, s-a reușit să se exe
cute un mare volum de lu
crări. Pe tarlalele coopera
tivelor agricole 
zii, Loloiasca, 
bărbați, sute și 
mei , prășeau 
Stijm <le vorbă cu șefele de 
echipa" Alexandrina Enache 
și Steliana Ghiță, din briga
da a 4-a a cooperativei a- 
gricole Inotești. „De dimi
neață și pînă la ora 12 am 
prășit cam 30 de hectare. Fe
meile muncesc cu spor".

în mare număr participă 
la muncă și membrii coo
perativei agricole' ȚțțriaSre, 'prășitul
rănii de Jos. Brigada con
dusă de Gheorghe Voinea 
este fruntașă Ia lucrările de 
întreținere, 
dierul știe 
munca, să 
menii și să 
activitatea, în fiecare zi se 
execută un mare volum de 
lucrări. „în participarea oa
menilor la muncă, un rol 
important îl au șefii de e- 
chipă, arăta brigadierul. 
Dacă ^tii: să-i conduci, să-i 
organizezi, oamenii vin în 
masă și lucrează cu spor. îmi 
permit să evidențiez pe șefii 
de echipă Gheorghe Chivu 
și Vasile Anca, oameni har
nici și cu mult spirit de răs
pundere". Dar la Ciorani 
sînt și brigăzi, ca, de pildă, 
brigăzile a doua și a patra, 
unde participarea oamenilor 
nu este decît în proporție 
de 60—70 la sută. De 
Pentru 
își fac 
dar mai 
ca nu-i

în cooperativele 
din județul Ialomița, 
au suprafețe mari 
vate cu plante prăsitoare, 
consiliile de conducere se în
grijesc deopotrivă atît de 
folosirea mijloacelor meca
nizate la executarea lucră
rilor de 
de antrenarea tuturor 
peratorilor 
mare, în 
gricole din 
ghe Lazăr, 
Gheorghe, Cocora, Perișoru, 
Unirea, Buliga, Vlad Tepeș. 
Perieți, prășitul porumbului 
a fost executat pe suprafețe 
cuprinse între 300 și 600 
hectare. Este de relevat că

Inotești, Mi- 
alături dc 
sute de fe- 

porumbul.

întrucît briga 
să organizeze 
mobilizeze oa
le coordoneze

ce 7 
că unii dintre el 
de lucru pe acasă, 
ales pentru că mun- 
bine organizată.

agricole 
care . 

culti-

întreținere, cît și 
coo- 

la prășit. Ca ur- 
cooperativele a- 
Făcăieni, Gheor- 
Platonești, Sfîntu

la cooperativa agricolă de 
producție Nicolești, unde 
sînt folosite toate .mijloacele 
mecanice puse la dispoziție 
de secția de mecanizare a 
I.M.A. Grivița, cele 100 hec
tare cultivate cu sfeclă au 
fost prășite de două ori ; la 
floarea-soarelui s-a înche
iat prașila mecanică și ma
nuală, iar porumbul a fost 
prășit pe 450 hectare din 
cele 695 hectare. Rezultate 
asemănătoare au obținut și 
cooperativele din Smirna și 
Traianu ; aici. în afară că 
se folosesc mijloacele meca
nice, participă la lucru a- 
proape toți cooperatorii. în 
multe locuri se urmărește, 
zi de zi, starea de vegetație 
a culturilor și se intervine 
prin lucrări, executate di
ferențiat, în vederea asigu
rării unor condiții optime 
de. dezvoltare, a ..plantelor. 
La cooperativa agricolă din 
satul Traianu. așa cum ne-a 
relatat președintele Valeriu 
Vișan, în vederea menținerii 
apei în sol, pe suprafețele 
pe care porumbul nu era 
suficient de dezvoltat — 
pentru a permite lucrarea 
cu prășitoarea mecanică — 
ruperea crustei și afînarea 
stratului superficial se fac 
cu sapa rotativă.

Ținînd seama de volumul 
mare de lucrări care trebuie 
executat în această perioadă, 
este nevoie ca, alături de 
mijloacele rpecanizate care 
se folosesc, toți cooperatorii 
apți de . mutică să iasă la 
cimp. pentru ‘ a face,’ fără în-1; 
«•vsjăi..- ,p--^“--l cultuf*ilbr. 
Este lucrarea care asigură 
păstrarea apei în pămint — 
atît de necesară plantelor în 
lunile călduroase — distruge 
buruienile care împiedică 
dezvoltarea normală a cultu
rilor. Cu toate că avantajele 
acestei lucrări sînt binecu
noscute tuturor oamenilor 
muncii din agricultură, nu 
peste tot se acordă atenția 
cuvenită executării fără în- 
tîrziere a prașilelor. Aceasta 
se datorește, în principal, 
faptului că munca în cadrul 
brigăzilor și echipelor din 
cooperativele agricole nu este 
organizată temeinic, și, ca 
urmare, nu toți cooperatorii 
participă la muncă. O atare 
situație a putut fi întîlnită, 
cu ocazia raidului nostru, în 
cooperativele agricole din 
Bărcănești, Bărăitaru și Plo- 
ieștiori, județul Prahova. în 
aceste unități, datorită defec
țiunilor în organizarea mun
cii, lucrul începe tîrziu, oa
menii pleacă devreme de la 
cimp. Ei nu țin seama de 
vorbele rămase din bătrîni, 
cum că mal cu spor se lu
crează la prășit dimineața 
devreme și după-amiaza, 
cînd soarele se lasă spre as
fințit, iar omul simte adierea 
răcorii. în aceste cooperative 
agricole, ca și în altele unde 
se întîlnesc situații similare, 
paralel cu măsurile menite să 
ducă la participarea tuturor 
cooperatorilor — bărbați și 
femei — la executarea prăși- 
tului, este necesar ca munca 
să fie temeinic organizată 
astfel încît aceste lucrări să 
fie făcute cu rapiditate ma
ximă.

Și în județul Ialomița sînt 
unele cooperative agricole în 
care consiliile de conducere 
șl specialiștii neglijează efec
tuarea la

de întreținere a culturilor. 
Această situație este carac
teristică îndeosebi pențru 
cele din Cucuți, „Zori Noi“- 
Amara, Bordușelu, Potcoava, 
Rași etc, unde prășitul sfe
clei de zahăr a întîrziat foar
te mult. întîrzie, de aseme
nea, executarea lucrărilor de 
întreținere la porumb, pînă 
la această dată executîndu-se 
numai pe 26 500 ha, din cele 
95 000 ha ocupate cu această 
cultură. Rămînerea în urmă 
este determinată, în mare 
măsură, de lipsurile care 
există în organizarea muncii. 
Cooperativele agricole Bor- 
cea I, Borcea II, Jegălia, Gîl- 
dâu, Bordușani și altele au 
terminat printre primele se
mănatul porumbului. Ar fi 
fost firesc ca, la această dată, 
unitățile amintite să se nu
mere tot printre primele și 
la întreținerea culturilor. Dar 
pînă marți, la nici una din 
aceste cooperative nu înce
puse prășitul porumbului. De 
fapt, în această situație se 
află și alte unități, printre 
care cele din Bordușelu, Bu- 
iești, Mărculești, Indepen
dența, Mihai Viteazu, Dor 
Mărunt, Gura Ialomiței și 
altele. Se impune ca uniunea 
județeană a cooperativelor 
agricole să acorde acestor u- 
nități un sprijin eficient și 
operativ în vederea bunei 
organizări a muncii, pentru 
ca, în timpul cel mai scurt, 
să fie recuperate rămînerile 
în urmă la prășit. '

. Executarea la timp și '.de 
cea mai bună calitate a lu
crărilor de întreținere a cul
turilor constituie una din 
principalele măsuri agroteh
nice care contribuie la spo
rirea recoltelor. Ținînd sea
ma de acest fapt, este nece
sar ca organizațiile de partid, 
consiliile de conducere din 
cooperativele agricole să an
treneze )a muncă pe toți coo
peratorii și să ia cele mai in
dicate măsuri tehnice și or
ganizatorice, așa fel încît să 
se efectueze la timp numărul 
de prașile cerut pentru fie
care cultură agricolă.

Constantin CAPRARU 
Alexandru BRAD

în cadrul sistemului circulator al 
economiei naționale, transportul de 
mărfuri cu mijloace auto deține o 
pondere deosebită și un rol în con
tinuă creștere. „Transportul modern, 
în țările industriale dezvoltate, pre
supune un imens trafic al mijloace
lor auto", afirmă specialiștii. Ur- 
mînd această tendință și în țara 
noastră, corespunzător necesităților 
transportului de mărfuri, în ultimii 
ani parcul auto s-a dezvoltat verti
ginos. Acest impresionant potențial 
de transport trebuia valorificat în . 
condiții economice, cu cît mai multe 
beneficii. Ca atare, în urmă cu nouă 
ani a început aplicarea unor măsuri 
organizatorice — prevăzute în Hotă- 
rîrea Consiliului de Miniștri nr. 107 
din 1960 — pentru concentrarea par
cului auto în mari unități specializa
te de transport și folosirea lui în con
diții de înaltă rentabilitate. Mi
nisterul Transporturilor Auto, Na
vale și Aeriene (Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
din acea vreme), concentrînd peste 
o treime din totalul mijloacelor auto, 
devenea în acest fel „cărăușul" prin
cipal al economiei naționale, iar mi
nisterelor productive, respectiv în
treprinderilor din subordine, le reve
nea sarcina ca, folosind un număr 
bine stabilit de mijloace auto, șă asi
gure efectuarea transporturilor din 
sfera producției.

Avantajele .unei asemenea organi- . 
zări sînt evidente: în opt ani, pe 
ansamblul economiei, productivitatea 
mijloacelor auto de transport a cres
cut cu 46 la sută, iar prețul de cost 
unitar a scăzut cu 23 la sută, ceea 
ce a dus la realizarea. în anul 1967, 
a unor economii de 1,280 miliarde 
lei. Iată însă că, după cum re
zultă dintr-o verificare a orga
nelor de control și revizie din 
Ministerul Finanțelor. în acest 
an în 
public 
amintit 
impas : planul de stat privind trans
portul mărfurilor cu parcul public de 
mijloace auto nu este acoperit cu ce
reri din partea ministerelor benefi
ciare decît în proporție,, de ..g4.4 la 
sută. Pentru 5 luni ale jiriuluU deca^- 
laiul dinire olan si cereri e si măi 
mare — de peste" 27 la sută. Cum 
s-a ajuns la această situație, care 
tinde să" diminueze eficiența utiliză
rii mijloacelor de transport auto 7

— Multe ministere nu se împacă 
cu prevederile H.C.M. 107/1960 —
ne-a spus tov. ing. Ștefan Pavel, 
adjunct al ministrului transporturi
lor auto, navale și aeriene, căruia 
ne-am adresat. Bizuindu-se pe faptul 
că. acum cîțiva ani, parcul public 
de mijloace auto nu satisfăcea inte
gral necesitățile de transport de 
mărfuri ale economiei, unele minis
tere productive și-au constituit un 
parc propriu de mijloace auto, care 
azi este supradimensionat și, după 
părerea mea, cu nimic justificat. Mo
bilul ce determină unele ministere 
să aibă un număr exagerat de mij
loace de transport, în parcul auto 
propriu, este lesne de sesizat. Pen
tru acest parc de mijloace de trans-

însă că, după cum 
dintr-o verificare a 
de control și revizie 

Finanțelor. în 
activitatea de transport 

de mărfuri a ministerului 
— M.T.A.N.A. — s-a ivit un

port nu primesc indicatori de plan, 
amortismentul nu se plătește în 
funcție de numărul de tone/kilometri 
realizați, iar la activitatea respecti
vă nu se prevede obținerea- de acu
mulări. Ca urmare, unele din aceste 
ministere și unitățile lor subordona
te nu sînt stimulate și nici obligate 
să folosească cu rezultate superioare 
mijloacele auto de care dispun. O 
verificare făcută nu de mult, 
în 40 mari unități productive ale 
acestor ministere, a relevat o con
cluzie greu de crezut: pentru cîteva 
mii de autovehicule nu s-a putut jus
tifica nici o oră de activitate — șl 
aceasta într-un an de zile.

— în instrucțiunile de aplicare a 
Hotărîrii amintite se prevede că re
partizarea vehiculelor noi se va face 
numai cu avizul Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Aeriene. 
Cum se explică atunci supradotarea 
ministerelor și unităților lor cu mij
loace auto de transport 7

— Ministerele sînt dotate cu ase
menea fonduri fixe, fără ca 
M.T.A.N.A. să fie consultat. încălca
rea prevederilor legii este clară. Sîn- 
tem solicitați să ne expunem punc
tul de vedere doar cu ocazia supli
mentării planurilor de investiții ale 
ministerelor, mai mult pentru mărun
țișuri...

Cum se petrec lucrurile în prac
tică 7 După cum ne relata tov. ing. 

.Valeriu Pătîrlăgeanu, director în 
Comitetul de Stat al Planificării, în 
faza întocmirii proiectului planului 
de stat, M.T.A.N.A. ar trebui să pri
mească de la ministerele productive 
necesarul de mijloace auto, însoțit de 
argumentarea cererilor formulate.

' Acesta, adăugat la creșterea parcu
lui auto al ministerului amintit, ar 
permite stabilirea volumului real to
tal de investiții pentru achiziționa
rea mijloacelor de transport în 
anul de plan. în practică, însă, 
M.T.A.N.A. nu primește de la cele
lalte ministere propunerile respecti
ve și este obligat să-și întocmească 
numai necesarul propriu. C.S.P., pe 
baza justificărilor înaintate în ulti
mul moment de .ministere, definiti
vează .proiectul de plan care/io dătău 
aprobat,..dgyjne..lege. p.epaftițiile'în- 
cep sa se' emită, parcul ministerelor' 
crește, iar cel al Ministerului Trans
porturilor Auto, Navale și Aeriene 
nu este acoperit integral cu cereri 
din partea beneficiarilor.

Se vede clar că prevederile H.C.M. 
107/1960 nu sînt întotdeauna respec
tate, iar C.S.P.-u! este pus în situația 
de a admite înscrierea în plan a u- 
nor necesități exagerate de mijloace 
de transport auto. în ultimă instanță, 
aceasta duce la irosirea unor fondul i 
de investiții și a unor capacități de 
transport. De pildă, pentru acest an, 
Ministerul Petrolului a prevăzut să 
mărească productivitatea mijloacelor 
auto de transport cu 5 la sută față 
de realizările anului trecut. în 
această situație, s-a calculat că va 
rezulta un excedent de capacitate de 
770 tone față de volumul de trans
port. Totuși,' pe lîngă 50 mijloace 
auto destinate să înlocuiască pe cele 
casate, a mai solicitat 137 autovehi-

• Stimulente ale

inteligenței tehnice

® Electricitate
irigațiilor

Kemeny, de la 
„Unio“-Satu 

i-a fost breve- 
invenția pri-

contra...

cule peste planul de investiții apro
bat. De ce 7 Ce justificări s-au adus 7 
Directorul adjunct al Direcției 
mecano-energetice din Ministerul 
Petrolului* ne-a spus că aceste mij
loace auto ar fi necesare activității 
de intervenție — unde trebuințele 
nu se pot măsura în tone. Se ridică 
două probleme, totuși. Dacă e vorba 
de aproximație, cum s-a stabilit că 
sînt necesare precis 137 autovehicu
le. Iar un calcul simplu arată că cele 
770 tone excedentare, amintite mal 
înainte, se concretizează în 154 auto
camioane de 5 tone, sau în circa 256 
autocamioane de 3 tone. Deci, cu 
mult peste necesitățile de interven
ție ale Ministerului Petrolului.

Sau un alt caz : în primele luni 
ale acestui an, Trustul 1 construcții- 
montaj și întreprinderea 8 construc- 
ții-montaj, ambele din subordinea 
Ministerului Industriei Construcțiilor, 
au cerut Băncii de Investiții deschi
derea finanțării pentru achiziționa
rea unor mijloace auto de transport 
în valoare de 5,1 milioane lei și, res
pectiv, 4,4 milioane lei. Neavînd avi
zul M.T.A.N.A., cererile acestor uni
tăți au fost respinse de organele ban
care.

Consecințele acestor practici pe 
planul eficienței economice sînt cla
re. La M.T.A.N.A., productivitatea 
este mai mare cu 21 Ia sută decît cea 
obținută la Ministerul Economiei Fo
restiere, cu 28 la sută decît la Minis
terul Industriei Construcțiilor de Ma
șini, cu 38 la sută față de Ministerul 
Minelor, cu 48 la sută decît la Mi
nisterul Industriei Construcțiilor și 
cu 49 la sută față de Ministe
rul Industriei Metalurgice. (Nu
mai la parcul de autocamioane fo
losite în activitatea de constructii- 
montai a Ministerului Industriei 
Construcțiilor, dacă se obținea pro
ductivitatea realizată de M.T.A.N.A., 
se putea evita 
proape 1,8 
capacitate).
cost realizat, fată de M.T.A.N.A.. di
ferentele nefavorabile variază de la 
26 la sută (la parcul Ministerului 
Economiei( Forestiere) pînă>ila>>85 la. 
sută (îtîf-jrcăziil “fâiiiisteriilur-'d-ndus- 
triei Metaliu-gice)/"" - —**■ - "
tonă/kilbtnetru.'

Ce determină, totuși, pe unii factori 
cu munci de răspundere din ministe
re și întreprinderi să nu apeleze Ia 
parcul M.T.A.N.A. și să-și dezvolte 
parcul propriu 7 în această ordine de 
idei, tov. ing. 
tor general al 
ții și montaje

o pierdere de a- 
milioane tone-km/tone 
Cît privește prețul de

ifg',J.penttuă> fiecare ">'vz-

Nicolae Ștefan, direc-
Trustului de construc- 

, miniere, ne-a relatat: 
Trebuie ținut seama de faptul 

' iî producție în activita-

timp a lucrărilor

(Urmare din pag. I)

mai ac-organizației de partid ar fi 
centuată, s-ar putea îndrepta lucru
rile. Eu sînt convins că discutînd cu 
omul care absentează și explicîndu-i 
cît pierde el, cît pierde uzina, atunci 
el va înțelege și nu va mai absenta. 
Dar nu se face acest lucru 1

— Dumneavoastră v-ați ocupat con
cret de aceste probleme 7

— Noi avem pe cap problemele 
planului, ale producției. Nu ne mai 
rămîne timp și pentru munca educa
tivă, Cu toate acestea, personal m-am 
interesat, anul trecut, de cauzele ab
sențelor . și învoirilor. Am luat mă
suri. Si rezultatele s-au văzut ime
diat. Avem în medie numai 50—60 de 
absenți pe zi.

Cum se vede, a fost imposibil să 
primim de la directorul întreprinderii 
o explicație temeinică, serioasă a stă
rii de indisciplină care se menține la 
„Electromagnetica". în 4 luni din a- 
cest an, numărul absențelor nemo
tivate a crescut de 2,7 ori față de 
perioada corespunzătoare a anului 
trecut, atingînd o cifră „record" în 
întreaga existență a uzinei : 67 000 
om-ore. Aceasta înseamnă, în ultimă 
analiză, că, în medie, fiecare munci
tor a absentat nemotivat de la în
ceputul anului cîte 13,4 ore. Și, totuși, 
conducerea întreprinderii, directorul 
ei sînt liniștiți : planul se realizează, 
salariile și primele se încasează. Da, 
dar cu ce preț 7 Să fie toate acestea 

, niște „amănunte" neînsemnate pen

CONTRASTE

Recent, tehnicianului 
Ștefan 
uzina 
Mare, 
tată 
vind autocentrarea ro
toarelor la compresoa- 
re și motoare pneuma
tice , rotative, în com
parație cu soluțiile 
folosite la ora actua
lă, care nu pot pre
veni scoaterea pre
matură din funcțiune 
a motoarelor și com- 
presoarelor pneumati
ce, datorită uzurii, in
venția amintită evită

acest proces. Cum 7 
Prin utilizarea unor 
„perne pneumatice” 
originale (în aceasta 
constă Invenția) cara 
rezolvă autocentrarea 
rotorului în carcasă, 
în plus, se asigură o 
perfectă funcționare 
a utilajului în exploa
tare șl o durabilitate 
aproape dublă față 
de soluțiile practicate 
pînă acum- După cum 
se vede, „pernele" 
stimulează creația teh
nică. Depinde însă de 
inventator I

în 1966, la coopera
tiva agricolă Pleșoiu, 
județul Olt, a fost a- 
menajat un sistem de 
irigație pe o suprafa
ță de 164 ha. Costul 
lucrării de 433 000 de 
lei, datorită sporurilor 
de producție care ur
mau să se obțină în 
sistem irigat, trebuia 
să se. recupereze în de
curs de 4—5 ani. Nu
mai că acest lucru nu 
s-a întîmplat. Și aceas
ta din cauză că din 
cele 164 ha amenaja
te, . cooperatorii din 
Pleșoiu nu pot iriga 
efectiv, decît 42 ha, iar 
utilajele de irigat — 3 
aspersoare și un agre
gat de pompare, care 
au costat 292 000 lei — 
mai mult stau 
sînt folosite. Și t.oate 
acestea nu pentru că 
sistemul n-ar fi bun, 
ci din alte motive.

Este vorba de o re
stricție. întreprinderea 
de electricitate a ju
dețului Olt a instalat, 
ulterior, pe suprafața 
amenajată pentru iri
gații, trei linii de înal
tă tensiune ce impun 
o zonă mare de pro
tecție. Cu toate cere
rile cooperativei, a- 
ceasta nu a modificat 
nici pînă acum tra
seul rețelelor respec
tive. Astfel și anul a- 
cesta cooperativa 
avea pierderi, în 
de venituri de pe 
ma sistemului de 
gație. îndreptățiți, . 
operatorii se întreabă 
unde le-a fost capul 
proiectanților, cît și al 
celor de la întreprin
derea de electrificare. 
Mai acută este însă 
întrebarea : cine va 
suporta' pagubele pri
cinuite cooperativei 7

„Asalt" cu plus

decît

va 
loc 
ur- 
iri- 
co-

1

în această perioadă se execută intens lucrările de combatere a bolilor și dăunătorilor la pomi în vederea 
obținerii unor recolte de bună calitate. La ferma Albota, judeful Argeș, aceste lucrări se execută cu utilaje 

de mare productivitate

tru un conducător de întreprindere 7 
în timp ce în uzină situația discipli
nei este precară, directorul se limi
tează la păreri proprii, formulează 
critici la adresa comitetelor de par
tid și sindicat. Dar să vedem și 
punctul de vedere al comitetului de 
partid și al comitetului sindicatului.

— Am făcut și noi o serie de son
daje în legătură cu fluctuația munci-

mit răspunsuri asemănătoare ; multi 
din cei care absentează au recunos
cut să aceasta se datorează unor 
cauze care-i privesc. Concluzia este 
limpede : directorul întreprinderii 
cunoaște cîteva lucruri; locțiitorul 
secretarului comitetului de partid și 
președintele comitetului 
lui, la fel.
și analize, fiecare trage concluzii și

sindicatu-
Fiecare face sondaje

torilor, am analizat cauzele absențe- întocmește planuri de rnăsuri, dar

TIMPUL D E LUCRl
lor — ne-a spus tov. ing. Ilie Rozor, 
locțiitorul secretarului comitetului de 
partid. Adevărul este că sînt multe 
deficiente organizatorice interne care 
favorizează și întrețin această stare 
de indisciplină.

Tocmai la aceste deficiențe s-a re
ferit tov. Vasile Neamțu, președintele 
comitetului sindicatului : „Nu reușim 
să asigurăm locurile de muncă cu tot 
ceea ce este strict necesar : materii, 
materiale, piese. Cîteva zile, la în
ceput de lună, se lucrează supărător 
de încet, sau chiar deloc".

Am discutat și noi cu circa 30 mai
ștri și muncitori, de la care am pri-

starea de indisciplină se perpetuează. 
Ideile și acțiunile trebuie, în sfîrșit, 
să fie coordonate. Comitetul de direc
ție să insiste în privința lichidării 
neajunsurilor în organizarea muncii 
și a producției, iar organizația de 
partid și sindicatul în domeniul ridi
cării conștiinței și răspunderii în 
muncă a celor „certați" cu disciplina, 
explicîndu-le cu răbdare, prin cal
cule și exemple concludente, ce 
daune aduc ei uzinei, ce greutăți pro
voacă colectivului prin absentarea de 
la lucru într-o zi sau alta.

Fenomenul se repetă și în alte în
treprinderi din municipiul București.

La Fabrica de tricotaje București, în 
trimestrul I s-au înregistrat 48 000 
om-ore absențe nemotivate și în
voiri, iar la Uzina de mașini grele 
peste 22 000 om-ore. în aceeași situație 
s-au aflat și C.I.L. Pipera, Uzina me
canica de utilaj chimic, „Electronica", 
fabrica de încălțăminte „Pionierul" și 
altele Pentru a se contracara efec
tele negative generate de pierderea 
de timp productiv, a fost nevoie să 
lucreze în plus în aceeași perioadă, 

. un număr de 3 000 muncitori. în luna 
aprilie, indicele de utilizare a fon
dului de timp maxim disponibil 
industria municipiului București 
scăzut cu 0,5 la sută față de 
trimestrului I din acest an.

Oare în unele întreprinderi 
venit la situația ce a existat 
de intrarea în vigoare a hotărîrii 
partidului șl guvernului de care am 
amintit 7 Ce au de spus organizațiile 
de partid și comitetele sindicatelor 
din întreprinderile unde dăinuie nea
junsuri în acest domeniu 7 Si-au 
exercitat ele dreptul statutar de a 
controla cum traduc în viață comite
tele de direcție prevederile cu putere 
de lege 7 Așteptăm un răspuns realist 
din partea ministerelor de resort și a 
organelor sindicale. însoțit de măsu
rile pe care intenționează să le ia 
pentru a se curma neîntîrziat starea 
de lucruri negativă semnalată si a 
se asigura întărirea disciplinei în 
muncă în întreprinderile la care 
ne-am referit în rîndurile de față.

în 
a 

media

s-a re- 
înainte

că planul de 
tea de construcții montaj nu este re
partizat în mod egal în fiecare tri
mestru. Deci, , dacă în primul trimes
tru, cînd planul e mai mic ( 1 ?), se 
poate vorbi de un plus de capacitate 
al parcului M.T.A.N.A., în perioadele 
următoare, cînd intervin transportu
rile de produse agricole, uneori, uni
tățile de transporturi auto nu mai 
dispun de capacitate pentru a aco
peri necesitățile celorlalți beneficiari. 
Mai amintesc de lipsa de operativi
tate în satisfacerea acestor cereri, ca 
și de faptul că, în unele întreprinderi 
ale M.T.A.N.A., există tendința de a 
accepta și presta doar transporturi 
„convenabile", deosebit de eficiente 
pentru ele.

Ce contra-argumente opun, în 
acest caz, reprezentanții M.T.A.N.A. 7

— Aș vrea să rețineți — ne relata 
tov. ing. Marius Nicolau, șef de ser
viciu în M.T.A.N.A. — că planul nos
tru de activitate se întocmește pe 
baza cererilor formulate de benefi
ciari. Este, deci, evident că, dacă 
într-o perioadă intervine o supraso
licitare a parcului nostru, aceasta se 
datorește în exclusivitate nerealizării 
de către beneficiari a producției pla
nificate în perioadele anterioare. Mai 
mult, pentru a mări gradul de adap
tabilitate a parcului public la nece
sitățile de transport, planurile sînt 
reactualizate trimestrial, lunar și 
chiar zilnic. Referitor la orientarea 
unor întreprinderi de transport auto 
ale ministerului spre efectuarea de 
prestații cît mal rentabile, nu contes
tăm că acest fenomen n-ar mai exis
ta. El are, însă, un caracter întîm
plător, nesemnificativ, ministerul 
nostru întreprinzînd în ultima vre
me măsuri hotărîte pentru lichi
darea unor asemenea tendințe.

într-adevăr, evoluția relațiilor în
tre M.T.A.N.A. și beneficiari nu este 
deloc mulțumitoare. La ce s-a ajuns ? 
Apreciem ca deosebit de 
vente următoarele date : 
zînd parcul intern și 
serviciile M.T.A.N.A., în 
unitățile din cadrul Ministerului In
dustriei Metalurgice, de pildă, au în
cărcat in mod nejustificat prețul de 
cost al producției cu peste 82 mili
oane lei, cele din subordinea Minis
terului Minelor cu aproape 62 mi
lioane lei,, cele aparținînd Ministeru
lui Industriei Construcțiilor cu peste 
67 milioane lei.

Este depășită actuala reglemen
tare a transporturilor de mărfuri cu 
mijloace auto — sau corespunde con
dițiilor de azi 7 „Trebuie revizuită" — 
afirmă reprezentanții ministerelor 
productive. „Nu revizuită, nu readap
tată, ci respectată 1“ — susțin cei ce 
lucrează în M.T.A.N.A. După cum s-a 
relevat la Plenara C.C. al P.C.R. din 
decembrie 1968, în economia noastră 
există rezerve importante pentru uti
lizarea mai bună a mijloacelor ma
teriale, pentru creșterea productivi
tății și realizarea de economii. Cu a- 
cest prilej s-a subliniat, între altele, 
necesitatea de a se găsi solu
ții pentru organizarea mai bună a 
transportului auto. Ca urmare, ne
ajunsurile care mai persistă în acest 
domeniu trebuie înlăturate de ur
gență. Mijloacele de transport sînt 
bunuri ale întregului popor, iar uti
lizarea lor cît mai completă consti
tuie o sarcină a fiecărei unități eco
nomice — indiferent în subordinea 
cărui minister se află.

Alexandru CHIRIȚESCU 
controlor revizor 
principal
în Ministerul Finanțelor 
Dan MATEESCU

.Probabil, copleșite 
de întocmirea situații
lor scriptice, de „gri
jile" punerii de acord 
a sarcinilor de plan cu 
realizările, în prima 
parte a fiecărei luni, 
cadrele de conducere 
de la întreprinderea 
forestieră Nehoiu, ju
dețul Buzău, uită că 
au îndatorirea să în
drume și să controleze 
activitatea în exploa
tări și parchete, 
acest timp, 
din punctele 
se muncește 
se acordă cu 
învoiri celor 
resc să se ocupe de 
alte trebuii, iar utila- 

mult stau, 
se încheie 
începe și

în 
la unele 
de lucru 
relaxat, 

ușurință 
care do-

jele mai 
După ce 
calculele, 
„asaltul" asupra pădu
rii. Nu întîmplător, 
aici, circa 45 la sută

din producția unei 
luni se obține în ulti
ma el decadă. Ignorîn- 
du-se însă 
respectării 
forței 
angajează ________
plus. Numărul salaria- 
tilor întreprinderii a 
ajuns, din acest motiv, 
să fie. cu peste 200 mal 
mare față de plan. Iar 
plusul acesta este în
soțit .de „minusuri" la 
productivitatea muncii, 
la economiile și bene
ficiile întreprinderii. 
Numai în patru luni, 
s-au înregistrat 18 000 
de ore de stagnare a 
utilajelor. E adevărat, 
în pădure, uneori, e 
mare beznă. La fel de 
nebuloășă să fie și 
concepția de ă conduce 
activitatea economică 
a comitetului de di
recție de aici 7

cerințele 
planului 

de muncă, se 
oameni în

® „Piese de muzeu"

eloc- 
extin- 

evitînd 
1968,

„Dacă s-ar putea 
trece cu vederea peste 
daunele aduse statului 
— ne scrie un inginer 
de la fabrica de bere 
„Grivița" din Bucu
rești — atunci condu
cerea întreprinderii și 
forul ei de resort ar 
putea să primească 
felicitări pentru mo
dul în care au reușit 
să micșoreze valoarea 
unor fonduri fixe in
active".,. Și cum abu
zurile sesizate nu pot 
fi șterse cu buretele, 
să vedem despre ce 
este vorba. în acest 
an, în fabrica aminti
tă valoarea fonduri
lor fixe nefolosite a 
fost diminuată cu pes
te un milion lei. Nu
mai în scripte 1 Pen
tru că, în realitate, u- 
nora nu li s-au mai 
efectuat reparații ca
pitale — așa cum s-a 
justificat, cînd au fost

raportate că nu mal 
stau inactive (mașina 
„Nama" de încărcat 
sticle sau aparatul de 
umplere „Izobara"), 
iar altora, care stau ca 
niște „piese de mu
zeu", 11 se amînă va
lorificarea. (De pildă, 
o stație pilot de Ia 
secția de fierbere).

„Piese de muzeu* 
nu pot fi asemenea 
valori materiale în 
care statul a investit 
bani grei și care pot 
fi folosite în produc
ție. Ceea ce trebuie 
trimisă la muzeu sau, 
mai bine zis, înlătura
tă cu desăvîrșire, este 
practica anacronică a 
conducerii fabricii da 
a escamota adevărata 
stare de lucruri In 
domeniul folosirii unor 
mijloace tehnice. Iată 
de ce am expus-o în 
văzul opiniei publice 1

© Dacă viermii de

dea lovitura de 
mătăsii, acest 

l-au făcut biho- 
cu securea.

gogoși, 
în ciuda 

relonului

mătase ar avea glas
S-a făcut afirmația 

că descoperirea fire
lor și fibrelor sinteti
ce a dat o grea lovi
tură sericiculturii. Se 
părea că soarta vier
milor de mătase va 
fi pecetluită : vor 
pieri o dată cu fila
rea ultimelor 
Și totuși, 
nylonului, 
și a altor asemenea 
fire sintetice, mătasea 
naturală rezistă — si 
cerințele chiar au a- 
juns să crească. S-a 
constatat că nu firele 
sintetice dăunează se
riciculturii, ci oa
menii care s-au por
nit să distrugă duzii.

frunzele acestora con
stituind hrana vier
milor de mătase. în 
județul Bihor au fost 
defrișați sute și mii 
de duzi aflați de-a 
lungul șoselelor. Alții 
sînt marcați și-i aș
teaptă aceeași soartă. 
Sericicultura în județ 
este în regres. De la 
o cantitate de 49 430 
kg gogoși de mătase, 
cît s-a obținut în 1963, 
s-a ajuns la 19 915 kg 
în 1966 și numai 12 200 
kg în 1968. Dacă fire
le sintetice n-au reu
șit să 
gratie 
lucru 
renii



PAGINA 4 SCINTEIA vineri 23 mai 1969
7'^

.1:

EXPRESIVA ARTĂ
TĂCERII

ț -

I

i 

)

I

................ . .............. t
contemporane românești, formarea l(!

..........  ” H

ssa

eb

CULTURII PLASTICE
ta ■

Publicul, această realitate com
plexă, dinamică, de infinită varie
tate, este cel care realizează difu
ziunea socială a valorilor de cul
tură, generalizarea și asimilarea cri
tică, la seară socială, a acestor va
lori. Astfel încît, fiecare acțiune de 
popularizare a artelor plastice este 
menită să creeze o relație cît mai 
intimă, constitutivă între operă și 
marea masă a consumatorilor, con
tribuind nu numai la îmbogățirea 
valorilor culturale existente, ci cre- 
înd un teren prielnic viitorului pro
gres cultural. Fără a ignora parti
cularitățile specifice, există desigur 
cerințe generale și coordonate defi
nitorii, esențiale în stabilirea scopu
rilor și eficientei acestei acțiuni. 
Importanța ei se impune cu necesi
tate sporită și datorită faptului că 
școala medie nu oferă încă posibili
tăți prea largi de instruire în acest 
domeniu

Activitatea de popularizare a ar
telor plastice desfășurată de Di
recția răspîndirii cunoștințelor cul- 
tural-stiințifice din C.S.C.A., nume
roasele acțiuni organizate de uni
versitățile 
dobîndesc 
mai mare 
plastică a ______ _____  ... ____
rea și îmbogățirea unui spirit critic, 
diferențiat după criterii de selecție 
și exigentă tot mai ferme. Ampla 
acțiune de educație estetică între
prinsă de aceste instituții, pe lingă 
difuzarea unor cunoștințe de nivel 
elementar, cuprinde și manifestări 
dedicate unor categorii .ale populației 
adulte cu pregătire medie și chiar 
superioară. Atenția, este îndreptată. 
Insă, în primul rînd. asupra tine
retului școlar și universitar. Lecto
ratul înființat în cadrul Muzeului de 
artă, ca șl ciclurile de lecții ținute 
la sediile diferitelor școli din Capi
tală fac parte dintre formele cele mai 
organizate. Cifrele sînt edificatoare 
în acest sens — 800 de elevi ai ulti
melor clase în 1968 și 1 200 în 
1969 au beneficiat de o îndrumare 
competentă, îmbunătățită continuu 
printr-o . permanentă colaborare cu 
psihologi șl cu reprezentanți ai 
Ministerului învățămîntulul. De a- . 
semenea, în colaborare cu Comi
tetul Central al U.T.C., aceste lec
torate au avut Ioc în multe licee 
din diferite orașe (Reșița, Bîrlad, 
Km. Vîlcea etc.) iar în colaborare 
cu Uniunea Asociațiilor'^studențești 
ele au fost extinse șl-în'unele cen
tre universitare (Galați, Timi
șoara, Oradea, Bala Mare etc.). 
Universitatea Populară București 
oferă de asemenea publicului po
sibilitatea acumulării unor cunoș
tințe mal profunde și, mal mul
tilaterale într-un domeniu atlt de 
bine determinat cum este cel al ar
telor plastice. Cei 346 de cursanți 
de cele mai variate vîrste si pro
fesii din București. care frecven
tează cu regularitate cursurile per
manente de istoria artei, ca șl cei 
peste o mie de cursant! ai universi
tăților populare dm Oradea. Cluj. 
Tecuci. Brașov. Mediaș, Timișoara 
Ilustrează grăitor dorința de apro
piere șl înțelegere a fenomenului 
plastic.

O discuție cu tov. Marla Bădules- 
cn, director adjunct al Muzeului de 
artă al Republicii Socialiste România, 
ca și cu tov. Marcela Săndulescu, mu
zeograf specialist, șefa secției „Popu
larizare, studii si documentare" a a- 
celuiăsl muzeu, ne-a relevat marea 
diversitate de manifestări pe care le 
poate avea acest fenomen. îndrumă
rile tematice. referitoare la activita
tea ' unui artist sau perioade, proiec
tul introducerii experimentale a unor 
„vizite comentate" în muzeu, nume
roasele conferințe organizate în Sala 
mică a Palatului, sau la sediul di
verselor instituții și întreprinderi 
din Capitală, „mesele rotunde" orga
nizate constituie numai c parte a 
activității de îndrumare a publicului 
spre aspectele cele mai semnificative 
ale plasticii românești si universa
le. .;Conferintple organizate de Mu
zeul de artă al Republicii So
cialiste România 1 — ne-a spus 
tov. Marcela Săndulescu — au 
fost grupate în două cicluri distinc
te : unul de artă românească și altul 
de artă universală. în alegerea te
melor ne-am îndreptat atenția în 
special asupra acelor subiecte cerute 
îndeosebi de public, dar si a acelora 
care puteau fi cel mai bine ilustrate 
cu lucrări aflate în muzeu. Audienta 
largă pe care aceste conferințe o au 
este demonstrată de numărul lor 
crescînd : 92 de conferințe în 
aproape dublu față de 1967, iar

acesta numai în primul trimestru 46. 
Caracterul unor conferințe de sală 
îl au și îndrumările tematice ca și 
medalioanele organizate cu prilejul 
aniversărilor mai importante în să
lile muzeului (1848, Theodor Aman, 
Grigorescu, Luchian) sau ale expo
zițiilor temporare. Serile muzeale, 
organizate cu prilejul acestor ex
poziții, reprezintă o nouă formă 
de strîngere a legăturilor cu publi
cul. îmbinarea unor prezentări com
plexe a artistului plastic expozant 
cu recitaluri de poezie, muzică sau 
dans a avut un larg ecou în pu
blic".

întreaga acțiune de popularizare a 
artei plastice trebuie să se îndrepte, 
în primul rînd, spre descifrarea și 
evidențierea în cadrul operei a unor 
sensuri și semnificații general uma
ne, spre sensibilizarea față de fru
mosul artistic și spre dezvoltarea 
gustului estetic. Și tocmai de aceea 
importantă este nu difuzarea egală și 
nediferențiată a unor elemente de 
cultură plastică, ci orientarea publi- 
-cului. care a dobîndit aceste prime

populare și de muzee 
o pondere din ce în ce 
în procesul de educație 

marelui public. în forma-
1 f’-" • . * ' ■ '

ancheta culturală

noțiuni de istorie a artei, spre acele 
opere și momente ale culturii care 
transmit o mai bogată experiență de 
viață și cunoaștere umană, spre acele 
momente care corespund cel mai bine 
necesităților spirituale ale epocii ac-, 
tuale. Și, o dată cu aceasta, reali
zarea unei mai profunde cunoașteri 
și înțelegeri a artei contemporane, 
încercarea de a răspunde multiple
lor întrebări de ordinul problemati
cii și al rezolvării artistice pe care 
aceasta le impune. După cum ne-a 
relatat tov. Emil Iordăchescu, direc
tor adjunct în Direcția răspîndirii 
cunoștințelor cultural-științifice din 
C.S.C.A., manifestările din ultima 
vreme atît în București cît și în ma
joritatea orașelor din tară au fost 
axate pe ideile subliniate la ultima 

. conferință pe țară a Uniunii artiș
tilor plastici. Aducînd o tentă de 
actualitate, cicluri de manifestări ca 
„Stil șl epocă", , 
plastică modernă".

lizat pînă în prezent decît unul sin
gur („Misterul culorilor"). Cred că 
filmul colorat ar putea face mai 
mult pentru educația artistică a pu
blicului, dar cu condiția să se por
nească de la ideea realizării unei 
reale educații și informații, deci a 
unei maxime inteligibilități și efica
cități";

Desigur, aceste mijloace tehnice 
cărora li se adaugă numeroasele pu
blicații de artă, afișe de toate genu
rile menite să atragă, să capteze 
atenția publicului, nu rămîn în ulti
mă analiză decît simple auxiliare ale 
unor expuneri competente, realizate 
de conferențiari. De altfel, relația 
dintre conferențiar și publicul ama
tor de artă s-a modificat mult. După 
cum ne-a spus tov. Magda Domnes- 
cu, șefa sectorului artă al Universi
tății populare București, preferințele 
sînt îndreptate spre o expresie libe
ră, directă, spre o explicație limpe
de, pozitivă a operelor. Se observă 
tot mai frecvent participarea publi
cului la actul de însușire a culturii 
prin întrebări și discuții, care expri
mă însăși, dorința lui de a căpăta 
răspuns la întrebările care-1 preocu
pă. Discuțiile ce au urmat cursului 
„Tradiție și inovație în arhitectura 
românească" sau „Artă și tehnică în 
epoca noastră", discuții la care au 
participat un mare număr de audi
tori, manifestînd un real interes 
pentru tema tratată, sînt relevante. 
Atmosfera plină de atentie pe 
care am remarcat-o asistînd la 
cîteva dintre aceste conferințe ne-a 
demonstrat interesul sporit manifes
tat de oameni cu cele mai diferite 
profesiuni pentru fenomenul plastic 
românesc. Discuția cu cîțiva partici
pant la aceste manifestări ne-a atras 
atenția asupra importanței pe care 
publicul o acordă capacității forma
tive și stimulative a acestui proces 
cultural și nu doar asupra laturii 
sale enciclopedice și cantitative. De 
exemplu, tehnicianul V. Fiirtos, pro
fesoara Tereza Statovici, sau pensio
narul Ștefan Mihăiescu au exprimat 
dorința realizării unor conferințe sau 
vizite colective în diferitele săli de 
expoziții temporare ale Bucureștiu- 
lui. Alături de celelalte acțiuni de 
informare și popularizare, asemenea 
vizite ar avea drept scop înțelegerea 
cît mai nuanțată și adecvată a artei

• Filarmonica de stat „George Enescu" (la Ateneul Român) : 
Concert simfonic extraordinar. Dirijor : Ionel Perlea — 20.
• Opera Română : Don Pasquale — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : Idiotul 
— 19,30 ; (sala Studio) ; Travesti — 19,30.
• Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu 
Măgureanu) : Nepotul Iui Rameau — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Melodie varșoviană — 20.
• Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : La ciorba de po
troace — 19,30 ; (sala Studio) : Cafeneaua cameleonilor — ""
• Teatrul Gluleștl : Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
• Teatrul „Barbu Delavrancea' : Balul florilor — 20.
• Teatrul „Ion Creangă" : Nota zero Ia purtare — 9,30.
• Teatrul de stat din Tg. Mureș — secția maghiară — 
sala Teatrului de Comedie) : Dragostea mea „Electra" —
e Studioul I.A.T.C. „I. L. Caraglale" : Disonanță — 19,30.

(sala din Calea Victoriei) : Șoricelul 
din str. Academiei) : A fugit un tren

• Teatrul „Țăndărică" 
șl păpușa — 17 ; (sala 
— 17.
• O.S.T.A. (la Teatrul

20.

(în
20.

• O.S.T.A. (la Teatrul Mic) : Spectacolul Teatrului de pan- 
tomimă din Wroclaw — Polonia — 19,30 ; (în Sala sporturilor 
Floreasca) : Parada modei din Iugoslavia (cu concursul for
mației de muzică ușoară Sideral — 20.
• Teatrul satiric muzical ,,C. Tănase" (sala Savoy) : Cafeaua 
cu lapte de adio — 19,30 ; (sala din Calea Victoriei nr. 174) ; 
Femei, femei, femei — 19,30 : (grădina Boema) : Nu te lăsa 
Stroe 1 — 19,30.
• Teatrul de estradă „Ion Vasllescu* (la Teatrul de vară He
răstrău) : Festival la Herăstrău — 20.
• Ansamblul artistic al Uniuni! Generale a Sindicatelor: 
Concert — prezentare de prime audiții — 20.

„Concepții în arta 
. „Sondaj în lumea 

artei moderne", „Pe paleta vieții — 
lumea culorilor" etc. au constituit, 
pe lingă prilejul de a influența și 
direcționa gustul publicului, o mo
dalitate de a organiza întîlniri cu 
artiștii plastici, de a discuta cu ei. 
Dar dacă la București, Sibiu sau 
Constanța asemenea manifestări con
duse de conferențiari dintre cei 
mai competent!, de critici și pro
fesori cu experiență și autoritate au 
avut cele mai bune rezultate, nu se 
poate spune același lucru despre ac
tivitățile din alte centre. în acest caz, 
pentru fenomenul popularizării artei 
plastice pe tot cuprinsul țării folosi
rea mijloacelor tehnice moderne de 
înregistrare și transmitere a ima
ginii și sunetului reprezintă un pro
gres ale cărui consecințe nu au fost 
încă îndeajuns exploatate și valorifi
cate. „Propaganda în domeniul arte
lor plastice e condiționată de imagine, 
ne-a spus tov. Emil Iordăchescu. 
C.S.C.A. a făcut eforturi deosebite 
pentru a dota așezămintele de cultu
ră cu aparate corespunzătoare. Din 
păcate însă, nu există suficiente dia
pozitive. Pînă acum Animafilm a 
realizat casete cu cite 10 diapozitive 
pentru unii dintre cei mai reprezen
tativi artiști români. Numărul aces
tora nu e însă suficient și nici con
cludent. De. aceea direcția noastră a 
luat inițiativa realizării întregii isto
rii a artei prin intermediul diapoziti
velor. Se află în curs de realizare 
pînă 'la sfîrșitul acestui an un ciclu 
intitulat „Pagini din istoria artei ro
mânești" care va cuprinde 35 de ca
sete fiecare, cu cîte 36 de diapoziti
ve și o broșură explicativă. Separat 
va fi realizat un ciclu de 8 seturi 
privitoare Ia arta populară româ
nească. Dorim ca în următorii trei 
ani, în colaborare cu Muzeul de artă 
al Republicii Socialiste România, să 
realizăm un ciclu mai amplu de 
diapozitive care să reflecte is
toria artei universale. Deosebit 
de utilă ni se pare, de . ase
menea, realizarea unor filme pe teme 
de artă plastică. Direcția răspîndirii 
cunoștințelor cultural-științifice a 
propus, de altfel. Studioului „Alexan
dru Sahia" anul trecut un ciclu de 
asemenea filme din care nu s-a rea-

spiritului critic, diferențierea și îm-,„. 
bogățirea personalității unui număr 
tot mai mare de iubitori ai artei.

Anchetâ realizata de 
Marina PREUTU

10,00 — Limba rusă. Lecția 57 (reluare).
10.30 — Pentru elevi. Consultații la matematică (

VIII-a). Tema : Probleme recapitulative de 
trie. Prezintă conf. Eugen Rusu.

11.00 — Limba spaniolă. Lecția 59.
11.30 — Monografi! contemporane. Insularii — film

lentin Munteanu și Al. Ionescu. (reluare).
11.50 — Cintă Mireille Mathieu.
12.15 — închiderea emisiunii de dimineață.
16,00 — Tenis. România — Israel din sferturile de 

Cupei Davis — întîlnirea de dublu.
17.30 — Telex T V.
17.35 — Lanterna magică. Povestiri pe malul apel.
17.50 — Limba spaniolă. Lecția 59 (reluare).
18.15 — Pentru școlari. Micii naturallștl.
18.35 — Seară de balet. Dansuri din opere.
19,00 — Telejurnalul de seară. — Buletin meteorologic.
19.30 — Tele-unlversltate. Premiul Nobel pentru medicină —

1968.
20,00 — Filmul artistic : „Omul pe care-1 Iubesc* — producție 

a studiourilor sovietice.
Reflector.
„Mult e dulce și frumoasă" — emisiune de limbă 
română.
Publicitate.

— Film TV — „Lume, lume". Omagiu Măriei Tănase. 
Film producție a Televiziunii Române 1969.' ș „V a ' fiu

— Telejurnalul de noapte.
— închiderea emisiunii.

(clasa a
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21,30 —
21,50 —
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Datînd de peste două mi
lenii și înregistrînd de-a 
lungul lor avînturi și de
căderi, arta gestului cu
noaște în ultima vreme in
teresante tentative de reîn
viere, declarate „clasice" 
sau „moderne". Printre a- 
cestea din urmă se numără 
și cea poloneză a lui Hen
ryk. Tomaszewski, întemeie
torul și conducătorul Tea
trului de pantomimă din 
Wroclaw — zilele acestea 
oaspete al scenei românești.

Dorința trupei poloneze 
de a contribui la renaște
rea pantomimel nu a fost 
determinată doar de inten
ția de a face un act de 
cultură în sensul readuce
rii în atenție a unor stră
vechi forme dramatice, ci 
de acel vis de aur al tutu
ror mimilor moderni — 
crearea unui nou limbaj de 
sine stătător, capabil nu nu
mai să dubleze sau să tra
ducă cuvîntul, dar chiar 
să se dispenseze de el, de- 
pășindu-1 prin forța sa de 
expresie.

în acest sens, realizările 
trupei poloneze ne relevă 
interesante preocupări de 
domeniul valorificării su
perioare a plasticii cor
porale, a expresivității ges
tului. Mimodramele pre
zentate vădesc strădaniile 
de maximă stăpînire și 
adecvare a resurselor ges
tului la intențiile urmărite, 
fie că se narează ceva, fie 
că anecdoticul este părăsit 
în favoarea alegoriei sau a 
simbolului. Semnificativ, 
sculptorul din „Femeia" 
(Pawel Rouba) este un Pyg
malion chinuit nu atît de 
dorința însuflețirii femeii 
pe care o modelează — 
interpretată de Ewa Cze- 
kalska — (în pantomimă 
animismul materiei este o 
convenție elementară), ci de 
cea a perfecțiunii sculptu
rale, de concordanța inten
țiilor creației cu rezulta
tele ei, de interdependenta 
creatorului cu creația sa.

Evoluția colectivului de 
teatru polonez relevă însă 
mai ales efortul de a lărgi 
gama, de a diversifica aria 
de cuprindere și de a accen
tua forța de sugestie a a- 
cestei „arte a strigătelor 
adresate privirii". Pentru 
aceasta Henryk Tomas
zewski nu a făcut apel nu
mai la inteligenta artis
tică a membrilor colecti
vului său, ci și la disponi
bilitățile lor fizice (forță, 

. elasțțțjțate, grație) relevîn- 
'qti-Ie' .0 calitate remarca- 
WllFt* ’ ‘Excelenta’ <„preg.ătire< 
gimnastică, acrobatică. El a 
făcut, de asemenea, efor
tul creării unui mai ra
finat gen de pantomi
mă, pantomima-compozi-

ție, în care Inflexiuni
le corporale ale diferiților 
mimi se cumulează și se 
subsumează într-un gest 
sintetic — metaforă larg 
cuprinzătoare a unor di
mensiuni profunde ale uma
nității.

în „Rochia", inspirată de 
o legendă japoneză, panto- 
mima — în care am remar
cat elemente de grimă și 
recuzită ale teatrului din 
Extremul Orient — infle
xiunile corpului, compuse 
cu rafinament, se subordo
nează unei narări rapide, 
precipitate, făcute într-un 
ritm dinamic. Gesturile 
largi sînt fugoase, năval
nice ; se frîng brusc, sau 
suferă încetiniri, derulîn- 
du-se calm și dilatînd tim
pul — după necesitățile mo
mentului epic. Chiar și fără 
ajutorul muzicii și al deco-

TEATRUL
DE PANTOMIMĂ
DIN WROCLAW

law Brzozowski pe care 
l-am urmărit și în „Mara
ton" și „Rochia") străbate 
o clipă. Luînd forme din ce 
în ce mai variate, zidurile 
însă se refac continuu. Cău
tarea, lupta permanentă a 
omului pentru a se descă
tușa și a învinge natura și 
toate piedicile ce îi stau în 
cale -
mai omul se luptă cu ma
teria ; și în interiorul aces
teia există o neobosită 
luptă. Rînd pe rînd, diferite 
particule ale „zidului" se 
însuflețesc, fac, solitar, 
tentativa evadării, a pro
movării, dar sînt iremedia
bil constrînse să se supună, 
să-și îndeplinească rolul ce 
le revine în mișcarea dia
lectică a universului. „La
birint" ilustrează ceea ce 
spunea Jean-Louis Barrault 
cînd afirma că, spre deo
sebire de pantomima cla
sică, pantomima modernă 
nu este o artă mută, ci o 
artă a tăcerii; El se desfă
șoară într-o tăcere de ri
tual cosmic. Auzim doar 
sunetele ca de vată, înăbu
șite, abia perceptibile, ale 
pașilor sau ale trupurilor 
ce străbat aerul, zgomotele 
ritmice ale exploziilor de e- 
nergie. Muzica din „Labi
rint" este astfel muzica ma
teriei în mișcare.

Fără a împrumuta cu 
rigoare vreun canon clasic 
al gestului și fără a acre
dita vreunul nou, cea mai 
pură și cea mai originală 
dintre pantomimele prezen
tate, „Labirint" este capa
bilă în măsura cea mai 
mare să pună în evidență 
virtuțile de armonie și ex
presivitate în direcția stă- 
pînirii plasticii corporale, 
a întregii echipe a teatru
lui polonez. Ea este aptă, 
de asemenea, să vorbească 
despre efortul pe care l-a 
făcut Henryk Tomaszewski, 
conducătorul trupei, de a 
ridica pantomima la nivelul 
unui limbaj modern.

Ne vorbise despre același 
lucru altfel, cu vreun an 
și jumătate în urmă, Marcel 
Marceau. Singur, singur cu 
trupul său pe care-1 stă- 
pînea ca un magician, șin- 
gur cu o eternă mirau? < 1 
ochi, eroul său Bip reft yeă 
în fața noastră, prin J»rța 
gestului, universul infinit: 
omul cu bucuriile și sufe
rințele sale, dar și arborii, 
marea și vîntul, cerul și 
stelele. Cu ajutorul gestu
rilor „pădurii" de trupuri 
a anspmblului, său, imagi-

continuă. Nu nu-

>î

rului — mobil, de mare 
simplitate și frumusețe — 
limbajul realizat prin miș
cările înlănțuite riguros ale 
corpului are darul de a 
comunica cu forță emoțio
nală, situațiile, zbuciumul 
sufletesc al personajelor. 
Dramatic și expresiv cu 
mijloace variate este reali
zată și simbolica alergare 
a maratonistului, dintr-o 
altă mimodramă. Crenguța 
de măslin, simbolul victo
riei, nu-1 apără pe erou de 
întîlnirile cu Eriniile — în 
a căror apariție plutitoare 
interpreții înving parcă le
gile gravității.

Metaforă de supremă con
centrare dramatică și extre
mă plasticitate este însă 
„Labirint". Un lanț de tru
puri încremenite : zidul, zi
durile Labirintului. Două 
mîini crispate, tremurînd de 
încordarea efortului și poa
te de disperarea căutării 
încearcă să-și facă loc. în
cercarea reușește. în zid — 
în spațiul imperceptibil din
tre două corpuri — apare 
o fisură. O clipă învinsă, 
materia reacționează brusc, 
căutînd să-și recapete ime
diat pozițiile pierdute. La 
atingerea, la înaintarea mîi- 
nilor, un corp îl atinge pe 
al doilea și acesta pe ur-„„—, -—o- 
rnător.ul : ; zidul-- capătă' o nîtid 'pântomime-compoziții,1 
mișcare ondulatorie ; zidul: e Henijyk/;~Tomaszewski_ în-*' d 
e vîscos. Luptînd cu diver
sele ipostaze ale materiei 
care îi limitează spațiul, 
omul încătușat (interpretat 
de același talentat Stanis-

cearcă să refacă la rîndul 
său ceva din sensibilitatea 
omului contemporan.

Natalia STANCU
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La dolce vita : PATRIA — 9,30 ; 13 ; 18,30 ; 20.
Tarzan, omul junglei : REPUBLICA — 9,15 ; 11,45 ; 
; 16,30 ; 18,45 ; 21, FESTIVAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 
; 18,30 ; 21, la grădină — 20.
Prințul negru : LUCEAFĂRUL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45; 

■ ----- --------------- 13; 15,30; 18; 20,30,
“ ‘ ' 21, STA-

20.
9 ; 11,15 1

•
14
16
•
16,15 ; 18,30 ; 21, FAVORIT — 10 
BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 
DIONUL DINAMO — 20, GRADINA DOINA -
• Asasinatul s-a comis luni : VICTORIA -
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
• A trăi pentru a trăi : CENTRAL
14.30 ; 17,15, FEROVIAR — 9—14,30 în 
continuare ; 17,30 20,30, EXCELSIOR
- 10 ; 12,45 ; 15,30 ; 18,15 ; 21, GRA
DINA EXPOZIȚIA - 20.
• Contemporanul tău : CENTRAL
— 20.
• Recompensa : LUMINA — 9.15—16,30
în continuare.
• Iluzii : LUMINA — 18,45 : 20,45.
• Pentru încă puțini dolari : VIITO
RUL — 15,30 ; 18.
• In orașul „S“ : VIITORUL — 20.30.
• Program pentru copil : DOINA — 9 ;
• Noaptea e făcută pentru... a visa : DOINA — 11,30 ;
13.45 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, VOLGA - 9—15.45 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30.
• Plaja : CINEMATECA — 10 ; 12,30 ; 14,30 ; 16,30.
• Crăciun cu Ellsabeta : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Pe plajele lumii : TIMPURI NOI — 9—21 în conti
nuare.
« Crimă In stil personal i ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE — 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Apele primăverii : COTROCENI — 15,30, BUZEȘTI 

, - 15,30 ; 18.
• Spartacus : COTROCENI — 18.
• Profesioniștii ; GRADINA BUZEȘTI — 20.
O Adio, Gringo : DACIA — 8,30—16,30 In continuare ;
18.45 ; 21. MIORIȚA 18,30 ;

8,15 ; 11,45

cinema

10.

• Pe urmele șoimului : BUCEGI — 9,30 ; 12 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, la grădină — 20, AURORA — 9 ; 11,15 ; 13,30;
16 ; 18,15 ; 20,30, la grădină - 20. ARTA — 9—15,45 în 
continuare ; 18,15 ; 20,30, la grădină — 20.
• Căsătorie pripită ? UNIREA — 15,30 ; 18, la gră
dină — 20.
• Becket : LIRA — 16, la grădină — 20.
• Tată de familie î DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20, 
VITAN - 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Cimaron î VITAN — 20,30.
• Vremuri minunate ia Spessart : GIULEȘTI — 15,30;

18 ; 20,30, RAHOVA - 15,30, la gră
dină — 20.
O Romanță pentru trompetă : RA
HOVA — 18.
• Răutăciosul adolescent ; PACEA 
— 15,45 ; 18 ; 20,15.
O Rio Bravo ; CRlNGAȘI - 15,30 ; 19, 
PROGRESUL - 15,30, GRĂDINA
PROGRESUL-PARC — 20,15.
• Casa noastră : PROGRESUL — 20,30
• In

— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; io,iu , ^u,ou, iviv,i> 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45, FLAMURA 
13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
o Comedianții ; FLOREASCA — 9 ; 12 ; 16 ; 19,30, TO
MIS - 9,15—17,30 în continuare, la grădină — 20.
• Paradisul îndrăgostiților î GLORIA — 9 ; 11,15 ; 
16 ; 18,15 ; 20.30. GRIVITA - 9 ; 11.15 ; 13,30 ; 16 ; 
20,30.
•

umbra coltului : MELODIA
18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 
-----  __---------- k — 9 ; 11,15 :

Pipele : MOȘILOR - 15,30 ; 18.
Comisarul X : MOȘILOR - 20,30.
La est de Eden : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Pașa : MUNCA — 16 ; 18.
Pe teren propriu : MUNCA — 20.
Riscurile meseriei : FLACARA — 15,30 ; 18. 
Autorizație de căsătorie : FLACĂRA — 20,30. 
Bună ziua, contesă : FERENTARI — 15,30 ; 18 ;
Expresul colonelului von Ryan : COSMOS — 15,30 ;

18 ; 20,15.

13,30;
18.15;

20,15.

(Urmare din pag. I)

Iaceștia, ca Titu Maiorescu 
și Mihail DragomireȘcu, fi
lozofi și esteticieni, încli
nați. către speculații ab
stracte, de esență idealistă, 
au aterizat însă pe tărîmul 
realităților naționale, au 
descoperit talente, au înlă
turat veleitățile, au descu
rajat mediocritatea, în nu
mele unui ideal de artă 
atît național cît și univer
sal. Alții, ca C. Dobrogea- 
nu-Gherea, H. Sanielevici 
și G. Ibrăileanu, militanți 
de pe poziții sociale înain
tate, au inițiat largi dezba
teri de idei asupra scopu
rilor artei și a locului 
artistului în societate, au 
înțeles valoarea artei în 
contextul dezvoltării gene
rale a societății. In sfîrșit, 
teoreticieni ai modernismu
lui în conflict deschis cu 
adepții tradiționalismului 
sterp, Ovid Densusianu si E. 
Lovinescu au militat pentru 
lărgirea inspirației și va
rietatea instrumentării ar
tistice, pentru o literatură 
de inspirație citadină, de 
adîncire psihologică, de ra
finare a expresiei. Genera
ția noastră, al cărei cel.mai 
strălucit reprezentant a fost 
G. Călinescu — critic și om 
de carte înainte de orice, 
cu tot talentul său, mani
festat în toate genurile li- 

■ tarare — a văzut în critică

Funcția orientativă

instrument de cunoaș-un ___
tere și de îndrumare. Deși 
această generație s-a desfă
șurat într-un moment de 
injust discredit al inteli
genței, în folosul „intuiției" 
și al altor succedanee de 
natură mistică, ea s-a în
cadrat cu modestie oficiu
lui săptămînal al analizei 
literare și a asigurat „cro
nicii literare" un credit 
larg în fața opiniei citito
rilor. Articolele lui ~ 
pessicius, 
Pompiliu 
ale subscrisului, publicate 
în cotidienele si revistele 
timpului, cu toată di
versitatea temperamente
lor și a mijloacelor de ex
presie, reprezentau în li
niile lor generale un con
sens și o convergență, es- 
teticește vorbind.

Numitorul nostru comun, 
— și acela al lui Vladimir 
Streinu și al lui Ion Bi
beri, al lui Mihail Sebas-

___  ...i Per- 
G. Călinescu, 

Constantinescu,

NOTE DE LECTOR
9 Mircea Malița: „SFINXUL"
® Darie Novăceanu: NOAPTEA, 

PE DRUMURILE ITALIEI

subzis- 
exactă 
a unor

* JL* ° *criticii iterare
tian și al lui Octav Șuluțiu, 
— era conștiința estetică și 
credința în posibilitatea o- 
rientării publicului: Era pe 
vremea cînd statul burghez 
nu se sinchisea de artă și 
de cultura maselor și 
oficialitatea culturală 
curaja mediocritatea, 
na, clișeul. Producția 
rară dintre cele două 
boaie a dat genii literare 
ca T. Ar.ghezi, L. Rebreanu, 
H. Papadat-Bengescu, Ion 
Barbu, Lucian Blaga, Cărnii 
Petrescu, numeroase talen
te, dar și o producție lite
rară inflaționistă, în care 
editurile comerciale stimu
lau erotismul și naturalis
mul cel' mai josnic. Suro
gatul coexista cu autenti
cul și impunea criticii acea 
severă selecție pe care a 
exercitat-o fără șovăire. 
Desigur, critica nu și-a 
mai exercitat rolul de di
recție artistică cu același 
brio ca înainte de întîiul

cînd 
în- 

ruti- 
lițe- 
răz-

război mondial. Nimeni n-a 
mai vorbit ca Maiorescu 
în Convorbiri literare și 
Dragomirescu în Convor
biri critice, de o direcție 
nouă în cultura noastră, de 
o direcție dată de un cri
tic cu autoritate. Vremea 
autorității profesorale tre
cuse. Ceea ce nu se poate 
însă contesta este încrede
rea pe care o inspiră criti
cul literat nepărtinitor, o- 
biectiv, instruit, pasionat 
de frumos și limpede în 
analizele lui. Claritatea sti
lului este corolarul unei 
conștiințe curate și semnul 
modestiei care nu-și arogă 
profunzimi de aceeași în
doielnică însușire ca „ine
fabilul" poetic.

Cultura socialistă din anii 
puterii populare a ridicat 
nespus nivelul cultural al 
maselor altădată scufunda
te în întuneric și mizerie. 
S-au înmulțit în aceeași 
proporție inițiativele artis-

tice de mase, teatrele și ce
naclurile literare. La ce 
corespunde — ne putem 
întreba cu bună dreptate 
— defetismul acelor cri
tici. care nu mai cred în 
misiunea lor culturală ? 
Aceeași întrebare ne-o pu
tem pune cu privire la acei 
poeți care, contaminați 
de curente si mode străine, 
se străduiesc să exceleze în 
prozaism și din nefericire 
izbutesc peste așteptările 
lor. Ne mai putem între
ba ce rost are 
prozei literare, 
și a romanului, 
curează poezia 
ritate și ermetism. Pe de 
altă parte, constatăm ca un 
fenomen compensator — 
față de 
zaică a 
tizarea 
rea de 
lui. în 
și din.
lege că o asemenea poezie

încifrarea 
a nuvelei 
care con- 
în obscu-

discursivitatea pro- 
poeziei și de erme- 
prozei, — îmbiba- 
lirism a reportaju- 
gazete din Capitală 
provincie.. Se înte-

și proză literară, angajate 
în acest curent, nu pot 
ispiti publicul cel mare, 
care preferă să citească un 
ziar bine scris decît o 
carte literară în răspăr cu 
sensibilitatea si aspirațiile 
sale.

în aceste condiții, rolul 
criticii nu mai este acela 
de a încuraja literatura, ca 
în trecut, împotriva unui 
public și a unei oficiali
tăți nereceptive, ci de a 
stimula pe scriitori de a 
crea pentru marele public. 
In cadrul culturii socialiste, 
critica 
conștiința 
recepție, 
afirmație 
control.
ceea ce reprezintă cu ade
vărat nou si valoros, sem- 
nalînd tributul plătit mo
delor străine. Nu putem 
totuși omite faptul că o 
bună parte a criticii noas
tre se Străduiește să răs
pundă unor atari cerințe, 
vădindu-se preocupată să 
cerceteze si să aprofun
deze multilateral fenome
nul literar, să îndrume 
cu competență pe cititori 
în receptarea acestuia.

Critica literară este da
toare să-și asume 
derile chemării și 
respundă misiunii 
societatea noastră.

este chemată 
mijloacelor ei 
de judecată, 
și de negație, 
încuraiînd

la 
de 
de 
de 
tot

răspun
să co- 
ei în
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După Repere, unanim apreciatul 
său volum anterior. Mircea Malița 
ne prilejuiește, prin Sfinxul, reîn- 
tîlnirea cu o profundă fervoare a 
observației, a ideii și a dialogului, cu 
o adîncire a investigației și inter
pretării datelor itinerarului parcurs.

O carte a descifrării de sensuri ale 
istoriei și ale prezentului, în zig
zagul întîlnirilor cu vestigii ale se
colelor — te simți îndemnat să no
tezi, simplificînd îndată ce-i parcurgi 
sumarul și cîteva file. Deși autorul 
ocolește voit falsul antren al însem
nărilor senzaționale de călătorie, pa
ginile Sfinxului te cuceresc, te în
deamnă la reflecție. Substanța intimă 
a volumului tinde a realiza nu sim
ple evocări și redesenări, ci a angaja 
un dialog continuu cu valorile artis
tice. științifice ori umaniste ce con
stituie obiectui investigației.

Valoarea cărții îmi pare a 
ta, dincolo de evocarea 
a unor entități spirituale și
destine istorice. în puterea de a re- 
trezi, de a reanima momente, per
sonaje și capodopere ale civilizației. 
Călătorul-scriitor emite ipoteze, a- 
duce argumente și contra-argumente, 
justifică și reconstituie valori. Caută 
să discearnă în orice împrejurare 
acel sîmbure de sens, acel impuls 
interior al gloriei nepieritoare de pe 
fața severă a relicvelor.

Itinerarele, interludiile și „repere
le" cărții au darul de a călăuzi pe 
cititor într-un univers extrem de 
complex, nuanțat cu atîtea afirmări 
ale geniului uman, dar și cu atîtea 
și atîtea jertfe și neîmpliniri.

Succesiunea momentelor definito
rii ale cărții reconstituie și eviden
țiază fie tensiunea 
tinelor sublimate 
(Turnul Londrei), 
supranaturale cu 
matematică sau 
(Helios 
Acropole), fie tulburătoarea enigmă 
și veghe a destinului (Sfinxul). Cons
tituite autonom, pe date restrînse. dar 
sugestive, episoadele cărții trăiesc 
prin optica generoasă 3 scriitorului, 
care participă la replăsmuirea spa
tiilor de istorie și umanitate cu o 
autentică pasiune de rapsod (La mor- 
mîntul lui Grotius, Sobieski, din trei 
unghiuri. Sora Coziei). Facem cunoș
tință, totodată. în prim-planuri de 
biografii revelate, fie cu aureolarea 
în real a reperelor de legendă (Cava
lerul Trac), fie, dimpotrivă, cu trans
figurarea vitalității creatoare, a su
portului de existentă intens umană, 
simplă și generoasă, a titanilor (Ge
neva lui Balzac, Iasnaia Poliana).

Pe coordonatele unei pasiuni cons
tante, eseistul și scriitorul Mircea 
Malița izbutește în mod convingător, 
prin Sfinxul, să consteleze etape cu
prinzătoare din istoria civilizației cu 
cîteva repere de certă valoare lite
rară.

dramatică a des- 
într-un simbol 

fie interferențele 
teismul, ordinea 

diplomația antică 
Heliopolitanul, Dialog pe

★
Cunoscut ca poet, traducător și 

publicist, Darie Novăceanu, cu Noap
tea, pe drumurile Italiei, își inte-

grează preocupărilor noi domenii de 
manifestare. în timp ce autorul 
Sfinxului are în vedere restituirea 
epico-eseistică, în momente-cheie, a 
orizonturilor cercetate. Darie Novă
ceanu își asociază intențiilor moda
lități menite a reconstitui și a resti
tui o arie, o spiritualitate, o ambi
antă de istorie și cultură. Demarînd 
în timp și relief cu zorile întîielor 
ancore aruncate cîndva spre țărmul 
Siciliei de către greci și ajunsă la 
o intensitate particulară în peisajul 
industrial din nordul tării — întîlnit 
la Torino sau la Milano — restituirea' 
valorilor „nemuririi latine", se îm
pletește deopotrivă cu intenția fixării 
pe retină nu numai a unui peisaj, 
ci — aș spune — a unei experiențe. 
Experiență, și nu reportaj, întrucît 
trăirea însăși a datelor călătoriei, 
trăire specifică mai degrabă actului 
liric decît observației meticuloase 
sau evaluării abstracte a datelor a- 
cumulate, oferă autorului șansa fer
tilă a unei autoconfruntări.

Uneori autorul pare a se lăsa fas
cinat pur și simplu de ruinuri, de 
„trecuturi" (termen de altfel predi
lect). Poetul din sine știe însă să 
dea întîietate, ori de cîte ori este ne
cesar, Cercetătorului pasionat și do
cumentat, oficiului imparțial al ju
decătorului contemporan. Temerară 
întrucîtva, chiar cînd vine din par
tea unui autor cu temeinice studii 
romanistice, ambiția de a împlini o 
carte de referință în materie, împli
nire pe care numai specialiștii și 
timpul o pot ratifica, are pentru noi 
cel puțin darul de a reabilita o con
vingere ; încrederea în virtuțile eseis
tice și deliberative ale cărții de că
lătorie.

Concepută într-un timbru grav, de 
aderență la lumea vestigiilor, lucra
rea nu e străină totuși de accente 
intens colorate. E drept însă, că ve
nind din adîncuri de veacuri și civi
lizații către lumea febrilă a nordu
lui italic contemporan, îndeosebi co
mercial și industrial, rapsodul — ră
tăcit cîndva prin lunga vară siciliană 
ori prin și mai lunga iarnă a temple
lor — nu mai regăsește același ton al 
evocării.

Filtrate prin lentila reîntîlnirilor 
succesive cu Italia, a bibliotecii și a 
unor clipe îndelungi 
asupra impresiilor și împrejurărilor 
călătoriei, „nopțile UnUoo“ rămîn 
neîntrerupt, paralele 
veghe și scris, petrecute pe pămîntul 
natal, a cărui întindere, suflare și 
vreme se răsfrîng frecvent în lumea 
cărții. Nu întîmplător, printre 
paginile dense, de o elevată ex
presie și pătrunzătoare interpretare, 
se numără și cele dedicate tălmăcirii 
„cinematografice" a Columnei lui 
Traian. Străbătut de patos, al cărui 
nerv are girul argumentului faptic, 
momentul dacic al acestei cărți des
pre Italia ne pare a fi unul dintre 
cele mai reușite episoade ale între
gului.

de reflecțiune
italice" rămîn, 

nopților de

Mihai NEGULESCU
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Cronica
Joi seara s-a înapoiat de la 

Berlin Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
care a luat parte la reuniunea 
adjuncților miniștrilor afacerilor 
externe ai statelor participante la 
Tratatul de la Varșovia.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, printre persoanele oficiale 
erau prezenți Willy Hoffmann, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. D. Germane la București, 
și membri ai ambasadei.

★
Joi la amiază s-a înapoiat în 

Capitală delegația de activiști ai 
Consiliului General AiR.L.U.S., 
condusă de Ion Morâru, vicepre
ședinte al Comitetului

. pentru Cultură și Artă, care, la 
invitația Asociației de prietenie 
sovieto-română, a făcut o vizită în 
U.R.S.S.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Mihail Roșianu,1 președintele Con
siliului General A.R.L.U.S.. Octav 
Livezeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., activiști ai A.R.L.U.S

Au fost, de asemenea, prezenți 
membri ai Ambasadei Uniunii So
vietice la București.

★
Președintele comisiei cehoslovace 

pentru energia atomică, Jan Neu
mann, care se află în țara noastră 
împreună cu un grup de specia
liști, la invitația Comitetului pen
tru energia nucleară, a vizitat 
reactorul atomic, ciclotronul, be- 
tatronul și unele laboratoare ale 
Institutului de fizică atomică, pre
cum și unități ale Institutului de 
fizică al Academiei. Cu acest 
prilej, oaspeții au luat cunoștință 
de studiile și cercetările care se 
întreprind în țara noastră în ve-

de Stat

1
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ai Partidului Popular Revoluționar Mongol

TELEGRAME EXTERNE
derea dezvoltării domeniilor de 
aplicație pașnică a energiei nu
cleare în diverse sectoare de ac
tivitate ale economiei naționale.

Joi dimineața, președintele Co
misiei cehoslovace pentru energia 
atomică a plecat într-o vizită pe 
șantierul 
tic și de 
de Fier.

Sistemului hidroenerge- 
navigație de la Porțile

★

Reprezentanți ai Teatrului 
pantomimă din Wroclaw, care 
află în. turneu în țara noastră, 
făcut joi dimineață o vizită 
Comitetul de Stat 
și Artă, unde au 
Alexandru Bălăci, 
al Comitetului.

★
La invitația Institutului de studii 

slave și balcanice al Academiei de 
Științe a U.R.S.S., prof. univ. Mi
ron Constantinescu, adjunct al mi
nistrului învățămîntului, a plecat 
joi la Moscova, unde va ține con
ferințe și consultații în legătură cu 
cercetările sociologice și istorice în 
România.

de
se.
au 
la 

pentru Cultura 
fost primiți de 

vicepreședinte

★

Șeful serviciului de securitate și 
Igienă a muncii din Biroul interna
țional al muncii, Luigi Parmeggiani, 
care se află în țara noastră, a con
ferențiat joi după-amiază, la sediul 
Asociației de drept internațional și 
relații internaționale, despre „Apor
tul activității de reglementare in
ternațională din domeniul protec
ției muncii la cooperarea interna
țională".

Au participat specialiști în do
meniul dreptului și relațiilor inter
naționale, reprezentanți ai Ministe
rului Muncii, ziariști.

(Agerpres)

Sesiuni științifice — Simpozioane
Cu prilejul celei de-a XX-a ani

versări a Institutului de ftiziologie, 
joi dimineața ‘au început în Bucu
rești lucrările celei de-a VIII-a se
siuni științifice a Institutului, La 
lucrări participă academicieni, pro
fesori universitari, cercetători în 
medicină și specialiști în boli de 
tuberculoză.

In cadrul dezbaterilor sînt pre
zentare referate și comunicări 
știiL xe privind aspectele clinice 
și exp erimentale ale tuberculozei, 
epidemiologia și problemele orga
nizatorice ale luptei împotriva tu
berculozei, probleme de chirurgie 
toracică.

După cuvîntul de deschidere 
rostit de prof, dr. Al. Bulla, di
rectorul Institutului de ftiziologie, 
prof. Ioan Moraru, adjunct aluni* . srea liniară. 
nistrului sănătății, și prof. N. Nes- totodată, o serie de filme docu- 
torescu, membru corespondent al menta re. 
Academiei, președintele Uniunii

Societăților de Științe Medicale din 
România, au adresat cuvinte de 
Salut participanților la sesiune.

★
La Bîrlad s-au desfășurat joi lu

crările simpozionului cu tema 
„Conducerea și organizarea activi
tății financiare în întreprinderi" 
organizat de Centrul de perfecțio
nare și pregătire a cadrelor de con
ducere din întreprinderi.

Au participat specialiști din uni
tățile economice, întreprinderi a- 
gricoie de stat și de mecanizare a 
agriculturii din județul Vaslui.

Comunicările susținute cu acest 
prilej s-au referit la funcțiunea 
financiară a întreprinderii, simpli
ficarea muncii administrative, rpej

... tode. rapide de.calcul în programa- ■ 
. Au fost ''prezentatei'r

(Agerpres)

ARTICOLE DE UZ CASNIC GOSPODĂRESC
Unele dintre așa-numitele ar

ticole de uz casnic sau gospodă- 
/ sc sînt produse ale întreprin
derii orășenești de industrie lo
cală nr. 1 din Galați. Aici se 
execută diverse articole de tini- 
chigerie, iar din tablă cositorită 
tăvi pentru copt și bidoane pen
tru untură, râzători și strecurători 
pentru lapte, solicitate de popu
lație.

întreprinderea de industrie lo
cală gălățeană livrează, de ase
menea, burlane negre și burlane 
zincate, jgheaburi și cîrlige pen-

(Urmare din pag. I)

și Fărcașa, pînă în Pi
pirig și Vînători, tre- 
cind prin Grințieși și 
Ceahlău, pînă la gura 
de exploatare Petru- 
Vodă care leagă bazi- 
netul Ozanei de Valea 
Bistriței.

O notă distinctivă: 
I.F. Tg. Neamț este în
treprindere fruntașă, 
deținătoarea drapelului 
întrecerii socialiste în 
ramura exploatărilor 
forestiere pe anul 
1968. Succesele între
prinderii continuă și în 
1969 : în primul trimes
tru al acestui an pla
nul de producție a fost 
depășit cu 12 la sută, 
sporurile reprezentînd 
3 milioane lei.

153 de parchete și 
guri de exploatare con
stituie „halele" acestei 
uzine, unde lucrează 
mai mult de 1 500 de 
muncitori împărțiți în 
brigăzi. Alte caracte
ristici ? înaltul grad 
de mecanizare al în
treprinderii, care e do
tată cu numeroase uti
laje, printre care fie
răstraie mecanice, fu- 
niculare, tractoare cu 
trolii și trolii auto, 
automacarale, încărcă
toare, macarale cu ca
blu, autocamioane, re
morci forestiere etc. 
La care se mai a- 
daugă cele două fa
brici de cherestea — 
de la Tg. Neamț, pen
tru foioase, și din co
muna Vînători, pentru 
rășinoase.

...Am ajuns tn oră
șelul așezat în depre
siunea Nemțișorului, 
sub cetatea de la care 
își trage numele, in
tr-o zi cind copacii 
trosneau de sevă. Pe 
culmi, brazii luaseră 
o culoare mai vie, își 
schimbau podoaba. 
Privită de sus — de pe 
dealul Humuleștilor 
sau de deasupra Con-

Tîrgul internațional de la Budapesta

Joi la amiază a sosit în Capitală 
o delegație de activiști ai Partidu
lui Popular Revoluționar Mongol, 
condusă de L. Cimidțeren, 
bru al
P. P. R. 
generale 
pe lingă
R. P. Mongole,
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, va face în țara 
noastră o vizită de schimb de ex-

mem- 
Comitetului Central al 
Mongol, șeful Direcției 

a economiei forestiere de 
Consiliul de Miniștri al 

care, la invitația

i.

periență în problemele economiei 
forestiere și industriei lemnului.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, delegația a fost întîmpinată de 
Mihail Florescu, membru al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului Economic, de activiști de 
partid.

Au fost prezenți Damdinneren- 
ghiin Bataa, ambasadorul R. P. 
Mongole la București, și membri 
ai ambasadei.

Timpul probabil pentru zilele de 
Zi, 25 și 26 mai. In țară : vreme 
în general frumoasă și în încălzi
re treptată. Cerul va fi variabil. 
Vor cădea averse Izolate de ploaie. 
Vînt potrivit. Temperaturile mi
nime vor fi' cuprinse între 5 și 15 
grade, izolat mai coborîte la în
ceputul intervalului, iar maxi
mele între 20 și 30 grade. In Bucu
rești : vreme în general frumoasă 
și în încălzire ușoară. Cerul va 
fi variabil. Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară.

Î1D0MI DE WlB Șl DE STAT
M 1P.IIMIE AO TIZITM PAVILIONUL ROM

(Agerpres)

SPORT
în semifinalele 

Cupei României" la fotbal
DINAMO BUCURESTI-CHIMIA SUCEAVA 
FARUL CONSTANȚA-STEAUA

Ieri s-au tras la sorți me
ciurile din cadrul semifinale
lor „Cupei României", la iot- 
bal. Dinamo București va în- 
fîlni pe Chimia Suceava, în

va
(tur

timp ce Farul Constanța 
juca cu Steaua. Partidele 
și retur), se vor disputa la 28 
mai și respectiv 4 iunie.

(Agerpres)

în intilnirea cu echioa Israelului

BUDAPESTA 22. — Coresponden
tul Agerpres, Al. Pintea, transmite : 
Pavilionul Republicii Socialiste Ro,- 
mânia la Tîrgul internațional de la 
Budaoesta a fost vizitat ioi de Jânos 
Kă<jâr, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U.. împi'eună cu soția, Lo- 
sonezi Păi. președintele Consiliului 
Prezidențial al R. P. Ungare. Nyers 
Rezso, membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.S.U., secretar al Comi
tetului Central, Biro Jozsef, ministru 
al comerțului exterior ungar, Cse- 
terki Lajos, secretarul Consiliului 
Prezidențial.

Oaspeții au elogiat nivelul înalt

al produselor expuse, acordînd un 
interes deosebit strungului carusel, 
instalației de pompaj petrolier și 
tractoarelor românești. în timpul vi
zitei la pavilionul românesc, oaspeții 
au fost conduși de Jan Leontescu, 
consilier -al Agenției economice ro
mâne la Budapesta, și Ion. Ton- 
ceanu, directorul pavilionului;

Ion Tonceanu, directorul Pavilio
nului românesc la Tîrgul inter
național de la Budapesta, a oferit joi 
im cocteil la care au participat cadre 
de conducere din economie, repre
zentanți ai Ministerului Afacerilor 
Externe al R. P. Ungare.

.CURSA PACH“ PREZENȚE CULTURALE ROMÂNEȘTI

TENISMENII NOȘTRI CONDUC CU 2 0
Pe terenurile clubului Progresul 

din Capitală a început ieri întîl- 
nirea de tenis dintre echipele Ro
mâniei și Israelului, contînd pentru 
turul doi al „Cupei Davis". După 
primele două partide de simplu, 
echipa română conduce cu 2—0.

Ilie Năstase l-a întrecut cu 6—2, 
6—2, 6—0 pe Joseph Stabholz, iar 
Ion Țiriac a cîșțigat cu 6—2, 7—5, 
6—2 în fața lui Eleazar Davidman.

Astăzi, cu începere de la ora 16, 
are loc partida de

Disputată pe ruta Cottbus—Dres
da, etapa a 12-a a „Cursei Păcii" a 
revenit la sprint ciclistului Dieter 
Gonschorek (fi. D. Germană), care 
obține a treia victorie de etapă de 
la începutul întrecerii. în același timp 
cu învingătorul — 3 h 13’ 0.5” — a 
fost cronometrat un pluton numeros, 
cuprinzînd și pe cei 6 cicliști ro
mâni. Gh. Moidoveanu s-a clasat pe 
locul 10.

Tricoul galben continuă să se afle 
în posesia francezului Jean Pierre 
Danguillaume, urmat de polonezul 
Szurkowski la 42”, Gonschorek la 
2’ 39”, Dimitriev la 7’ 44”, Ampler 
la 11’ 17” etc. Primul dintre ro
mâni, Nicolae David, ocupă locul 
28. Pe echipe conduce R. D. Ger
mană, urinată de U.R.S.S. la 18’ 40”, 
Polonia la 19’ 45", Franța la 27’ 25”. 
Echipa României este situată pe lo
cul 8. în cursă au mai rămas 68 de 
concurenți (au abandonat 30). Pînă 
la sfîrșitul cursei mai sînt de dispu
tat trei etape.

dublu. Din fotbalul

PESTE
MOSCOVA 22 — Corespondentul 

Agerpres, N. Cristoloveanu, trans
mite : Teatrul Mic din București și-a 
început joi seara seria reprezenta
țiilor la Moscova printr-un spectacol 
de gală. Artiștii români au prezen
tat pe scena Teatrului Mic Acade
mic de Stat al Uniunii Sovietice 
piesa „Jocul ielelor" de Camil Pe
trescu. Printre persoanele oficiale 
prezente Ia spectacol se aflau N. I. 
Mohov, adjunct al ministrului cul
turii al U.R.S.S., activiști ai C.C. al 
P.C.U.S., reprezentanți ai unor insti
tuții culturale, precum și oameni de 
cultură și artă, un numeros public. 
Spectacolul s-a bucurat de un fru
mos succes.

Ambasada României la Moscova a 
organizat o întîlnire prietenească cu 
prilejul turneului în U.R.S.S. al 
Teatrului Mic din București. însăr
cinatul cu afaceri ad-interim al 
României la Moscova, Ion Ciobotaru, 
a adresat un cuvînt de salut oarti- 
cipantilor la întîlnire. între care se 
aflau V. I. Konotop. prim-secretar 
al Comitetului regional Moscova al 
P.C.U.S.. președintele conducerii 
centrale a Asociației de prietenie 
sovieto-române, N. I. Mohov. ad-

HOTARE
junct al ministrului culturii al 
U.R.S.S., activiști ai . C.C. al 
P.C.U.S.. funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.. personalități ale vieții ar
tistice si culturale sovietice, nrecum 
și delegația de activiști ai Consi
liului General A.R.L.U.S.

★
HELSINKI 22 (Agerpres). —. Aștep

tat cu un viu interes de publicul fin
landez, Teatrul de comedie din Bucu
rești a prezentat la Helsinki două 
spectacole : „Șeful sectorului suflete" 
de Al. Mlrodan și „Ucigaș fără sim
brie" de Eugen Ionescu. Ambele re
prezentații s-au bucurat de un fru
mos succes. Sub titlul „Un ferme
cător basm pentru adulti". ziarul 
„Helsingin Sanomat" apreciază pie
sa lui Mirodan. elogiind totodată 
măiestria actorilor români.

Ambasadorul României la Hel
sinki. Mircea Bălănescu. a oferit, un 
cocteil în cinstea colectivului Tea
trului de comedie, la care au parti
cipat personalități ale vieții cultu
rale, ziariști. De asemenea. Teatrul 
Național din Helsinki a organizat o 
recepție în onoarea actorilor ro
mâni.

ÎN TURNEUL U.E.F.A international2>
U. R. S. S

Turneul de fotbal U.E.F.A., re
zervat echipelor de juniori, a con
tinuat, joi în R.D. Germană cu dis
putarea ultimelor meciuri din ca
drul. celor patru grupe, lată re
zultatele tehnice : U.R.S.S.-Româ
nia 1—0 (1—0), a marcat Grigoriev 
în minutul 35 ; Portugalia-Turcia 
1—0 ; Bulgaria-Franța 3—1 ; R.D. 
Germană-Anglia Scoția-

Iugoslavia 1—1 ; 
Malta 7—0 ; R.F. a 
nia 2—1 ; Austria-Polonia 3—:0.: Pe 
primele locuri în grupe,.s-au clasat 
U.R.'S'.Ș,, Germanăp-Bulgaria și 
Scoția. Semifinalele se var disputa 
la 24 mai după următorul program : 
U.R.S.S.-Bulgaria (la Dresda) și 
R.D. Germană-Scoția (la Karl Marx- 
Stadt).

Cehoslovacia- 
Germaniei-Spa-

ț

După cum s-a mai anunțat. în fi
nala „Cupei cupelor" la fotbal, dispu
tată la Basel, Slovan Bratislava a 
învins cu 3—2 (3—1) echipa F. C. 
Barcelona, intrînd în posesia trofeu
lui. Este pentru prima oară cind o 
echipă cehoslovacă își înscrie nu-

MO
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tru jgheaburi, găleți zincate și 
negre.

In producția cuienfă a între
prinderii intră și o diversitate de 
flori din mase plastice.

Pe bază de comenzi ferme se 
livrează mese — tip cantină — 
și scaune pentru uzul unităților 
de alimentație publică, birouri cu 
unul sau două corpuri.

Cei interesați pot să-și procure 
de la întreprinderea de indus
trie locală din Galați fișete me
talice, precum și rezervoare de 
diferite tipuri și capacități din 
tablă de peste 4 milimetri.

In drum spre Valea Praho
vei, turiștii pot face un agreabil 
popas la motelul „Paralela 

■ 45". Situat la kilometrul 80 al 
șoselei București—Brașov, mo
telul oferă, în ambianța arhi
tecturii specific românească, 
condiții optime de cazare, iar 
pentru masă, un bogat sorti
ment de preparate culinare 
gustoase, cum ar fi pui la fri-

gare cu mujdei, pui la ceaun 
cu mămăligtlțâ, ciorbă de po
troace etc. Nu lipsesc din a- 
ceastă unitate vinurile din 
renumite podgorii.

Motelul prahovean dispune, 
de asemenea, de spațiu de 
parcare a mașinilor, iar în ime
diata apropiere a acestuia se 
găsește o stație PECO și un 
oficiu P.T.T.R.

:î

mele1 în palmaresul linei competiții 
europene îhtercluburi. FOtbafișlii 
cehoslovaci !a'u! deschis scbrîil ăTnif» 
nutul 1 prin Cvtler. După cîteva mi
nute echipa spaniolă a egalat dato
rită Iui Zaldua. Spre sfîrșitul repri
zei, Slovan Bratislava a dominat ca
tegoric, mareînd două puncte prin 
Jokl și Capkovic. în minutul 52, spa
niolul Rexach a redus din handicap. 
El a executat excepțional o lovitură 
de corner, trimițînd balonul direct, 
în plasă. în ultima parte a meciu 
lui, F. C. Barcelona a dominat co 
pios, ratînd două mari ocazii prin 
Zaldua.

★
în semifinalele „Cupei orașelor 

tîrguri” la fotbal, echipa Newcastle 
United, jucînd pe teren propriu, a 
dispus cu scorul de 2—0 (0—0) de 
Glasgow Rangers. Newcastle United a 
jucat mai bine, mareînd cele dou*> 
puncte prin Scott și Sinclair. Jocul 
a fost urmărit de peste 60 000 de 
spectatori. Deoarece o parte din pu
blicul spectator a invadat terenul de 
joc, arbitrul meciului a trebuit în 
repriza a doua să întrerupă partida 
pentru 17 minute.

Primul joc se încheiase la egali
tate (0—0), astfel că pentru finala 
competiției s-a calificat echipa New
castle United. Fotbaliștii englezi voi 
întîlni în finală 
Dosza-Budapcsta.

echipa Ujpesti

(Urmare din pag. I)

drenilor, unde se află 
■ ruinele măreței cetăți 
(fostă reședință de 
pîrcălabi domnești, 
clădită de Petru I Mu- 
șat la 1384) — pădurea 
din jur începea să pară 
o nesfîrșită mare de 
smaragd.

Pentru că sînt în
drăgostiți de meserie, 
directorul întreprinde
rii, loan Dumitru, și 
inginerul-șef Eugen 
Timofte strecoară în 
spusele lor un lirism 
discret care „umani
zează" cifrele. Masa

ganizare a muncii și a 
producției, creșterea 
indicelui de mecani
zare, aplicarea unor 
tehnologii superioare 
în exploatare. Ne-am 
pregătit din vreme și 
minuțios planul de ac
țiune. Am prospectat 
terenul, ne-am asigu
rat drumurile (între
prinderea are circa 
300 km drumuri pro
prii, de colectare, se- 
cundore, principale și 
magistrale, în afară de 
drumurile publice), am 
amenajat cele 60 ca-

ța națională a; țărilor ce primesc 
ajutor. Acest lucru îl sublinia recent 
Nicholas B. Kătzenbach — fost se
cretar de stat adjunct și fost minis
tru al justiției al S.U.A., în cartea 
sa „War on Hunger" („Război sără
ciei"). Referindu-se la țările îfl cur» 
de dezvoltare, el scria : „Aceste na
țiuni sînt foarte grijulii în ce pri
vește problema dependenței lor față 
de ajutorul străin... Produce multă 
iritare în aceste țări faptul că ajuto
rul este utilizat în scopuri considera
te ca străine noțiunii însăși a rela
țiilor de asistență — adică drept un 
mijloc de presiune pentru a le obli
ga să urmeze o politică externă fi
delă nouă sau altor țări donatoare. 
Cert este că aceste țări nu-și vor 
sacrifica independența, chiar cu pre
țul unei micșorări a ajutorului, con
siderată de ele ca un bun național 
important". Prin urmare, o premisă 
esențială, pentru ca asistența externă 
să dea roade pozitive este ca țările 
în curs de dezvoltare să obțină cre
ditele fără condiții de natură să 1« 
afecteze independența și suveranita
tea.

în plus, pentru a fi fructuoasă, 
asistența externă trebuie să fie ori
entată spre dezvoltarea reală și 
multilaterală a economiei. în această 
direcție este îndreptată și pro
punerea României la sesiunile 
U.N.C.T.A.D. de a se acorda țări
lor în curs de dezvoltare credite sub 
formă de bunuri de investiție — 
utilaje, instalații etc — care să con
tribuie la . industrializarea acestor 
state și, implicit, la progresul lor 
economic. Pe această cale se obțin 
rezultate multiple : crește venitul 
național, se amplifică posibilitățile 
de acumulare interne, se ridică ni
velul consumului productiv și per
sonal, sporind și nivelul de . trai al 
populațiilor respective. Pentru a 
veni în ajutorul țărilor care pri
mesc astfel de credite, România a 
propus ca rambursarea lor să poată 
fi făcută de către statele ce se in
dustrializează fie în produse obți
nute cu ajutorul utilajelor respec
tive, fie în produse tradiționale ale 
comerțului lor exterior. Problema 
nu este deloc simplă pentru țările 
în curs de dezvoltare, deoarece în 
domeniul comerțului lor exterior ele 
întîmpină obstacole numeroase, im
puse de politica economico-vamală, 
fiscală a țărilor capitaliste dez
voltate. De aceea este semnificativ 
că multe țări în curs de dezvoltare 
s-au raliat devizei lansate în ca
drul U.N.C.T.A.D. „Trade not aid", 
„comerț, nu ajutor". Această poziție 
pune accentul pe înlăturarea discri
minărilor și obstacolelor existente în 
calea exporturilor țărilor în curs de 
dezvoltare. Tipică în această pri
vință este ideea exprimată într-o 
expunere recentă a președintelui 
Băncii Ințeramericane pentru dezvol
tare, Felipe Herrera, care afirma că 
efortul de a asigura progresul eco
nomic al țărilor rămase în urmă 
„va rămîne inutil, ca acela al lui 
Sisif, dacă nu vom reuși să remode- 
lăm relațiile dintre lumea industria
lizată și țările în curs de dezvoltare, 
relațiile din domeniul acordurilor 
comerciale, financiare, tehnice și in
stituționale care au făcut obiectul 
unor îndelungate examinări și dez
bateri la U.N.C.T.A.D".

Astfel, reprezentanții țărilor In 
curs de dezvoltare consideră că spo
rirea creditelor acordate acestor țări 
poate contribui la progresul lor real 
și multilateral numai în condițiile în- 1 
lăturării barierelor artificiale car® 
stau astăzi în calea exporturilor a- 
cestor țări către țările capitaliste 
dezvoltate. Fără această premisă, 
sporirea creditelor nu înseamnă decît 
creșterea poverii datoriei externe și 
multiplicarea acelor dificultăți car® 
caracterizează în prezent situația da 
ansamblu a economiei țărilor în cur» 
de dezvoltare.

că sarcina lichidării sau măcar a 
micșorării ei a devenit o chestiune 
vitală și urgentă pentru lumea con
temporană.

Existența unui consens larg în ce 
privește recunoașterea decalajelor și 
a necesității de a face față proble
melor pe care le ridică nu exclude 
o varietate de soluții preconizate, de 
accente și priorități acordate unuia 
sau altuia dintre procesele dezvoltă
rii economice. Este evident că elabo
rarea soluțiilor pleacă întotdeauna, 
explicit sau nu, de la însăși expli
carea fenomenelor subdezvoltării.

în țările capitaliste dezvoltate 
predomină, în acest sens, opinia după 
care cauza subdezvoltării rezidă în 
lipsa de capital pentru investiții. In 
mod corespunzător, soluția preconi
zată este axată mai ales pe finanța
rea externă, pe ajutorul bănesc ex
tern. Capitalul necesar ar urma să 
fie asigurat atît prin finanțarea țări
lor în curs de dezvoltare de către 
guvernele țărilor dezvoltate, cît și 
prin atragerea de capital particular. 
In acest sens, este cunoscută, de 
pildă, propunerea ca țările dezvolta
te să aloce drept ajutor țărilor în 
curs de dezvoltare sume egale cu 
cel puțin 1 la sută din venitul lor 
național. Propunerea a fost făcută 
încă în 1964, la Geneva, la Conferința 
O.N.U. pentru Comerț și Dezvoltare 
(U.N.C.T.A.D.) și a fost reînnoită la 
sesiunea de la New Delhi din 1968 
a conferinței, ea constituind unul 
din punctele nodale ale divergențe
lor dintre țările în curs de dezvolta
re și unele din țările capitaliste dez
voltate. Edwin M. Martin, președin
tele Consiliului de asistență pentru 
dezvoltare al O.C.D.E., constata, în- 
tr-un articol publicat în „O.C.D.E. 
Observer" : „donatorii sînt încă de
parte de obiectivul de 1 la sută din 
produsul anual brut fixat de 
U.N.C.T.A.D. : în 1967 lipseau aproa
pe 3,5 miliarde de dolari". într-ade- 
văr, cifrele publicate de Fondul Mo
netar Internațional și Banca Interna
țională pentru Reconstrucție și Dez
voltare arată că țările în curs de 
dezvoltare ar avea nevoie anual de 
cel puțin 12—13 miliarde de dolari 
credite, or ele primesc cel mult 
9 miliarde. După cum este cunoscut, 
numai puține țări dezvoltate au fost 
de acord să se fixeze acest procent 
din venitul național drept cotă a 
asistentei externe. în legătură cu a- 
ceasta, trebuie amintit că țările slab 
dezvoltate economicește au arătat la 
sesiunile U.N.C.T.A.D. că țări capi
taliste dezvoltate ca S.U.A., care re
fuză să acorde 1 la sută acestui ca
pitol (adică circa 8 miliarde de do
lari anual), cheltuiesc anuaj în sco
puri militare sume de cel puțin zece 
ori mai mari.

Desigur, pentru a acorda credite 
orice țară are nevoie de un exce
dent al balanței de plăți, cu alte cu
vinte, încasările sale din exterior să 
fie mai mari decît plățile făcute de 
ele în străinătate. Dacă s-ar genera
liza această situație la toate țările 
dezvoltate, atunci ele ar trebui — 
în respectiva ipoteză — să ■ aibă în 
mod obligatoriu balanțe excedentare 
de plăți, care nu ar putea să fie ex
cedentare decît pentru motivul că 
țările în curs de dezvoltare ar avea 
balanțe de plăți deficitare. împru- 
mutîndu-se an de an, țările în curs 
de dezvoltare ajuna astfel să se auto- 
finanțeze : deficitele lor asigură ex
cedentele țărilor dezvoltate care le 
creditează. S-ar crea în acest mod 
un „cerc vicios" din care greu s-ar 
mai putea ieși.

Dar oare rezolvă realmente ajuto
rul extern problemele țărilor în 
curs de dezvoltare ? Experiența ara
tă că asistența financiară este lega
tă adeseori de condiții, politice și 
economice care grevează independen

e.

funicularul 
fierăstrăul 

și toporul.

fo- 
și 

din

de 
de 

am 
cren-

supiu, purtînd 
peste văi, și-i 

pe o rampă 
alcătuită cu

nu au mai fost sfă- 
rîmați de căderea ar
borilor groși, puțind 
fi astfel valorificați in
tegral, inclusiv în a- 
raci, tutori, prăjini, 
manele etc. Adunînd 
de prin văi vreascuri 
sortite putrezirii și 
pieirii s-au realizat 
garnituri întregi 
trenuri cu lemne 
foc. La fel 
procedat si cu 
Bile sub 5 cm gro
sime din care am fă
cut mangal, economi
sind astfel lemnul de

de bușteni lunecînd pe 
firele funicularelor de 
pasaj. Aici lucrează 
brigada maistrului Ilie 
Șuțu ; 45 de muncitori 
care au realizat cea 
mai mare cantitate de 
lemn de fag : peste 15 
mii metri cubi. Observ 
un drum îngust, cotit, 
pe malul unui pîrîu cu 
coaste abrupte, peste 
care trec cablurile fu- 
nicularului. Căruciorul 
alunecă 
buștenii 
depune 
largă,

★

de spectatori au 
meciul dintre echi-

Ritmuri vii sub
streașină codrilor
lemnoasă exploatată în 
1968 depășește jumă
tate de milion de metri 
cubi („Inchipuiește-ți 
cîfi copaci! Și cînd te 
gîndești că fiecare este 
rezultatul a sute de 
mii de zile și nopți ve
getale... Cite veacuri 
adunate într-un singur 
an de muncă!“). A- 
proape 90 la sută din 
această cantitate a fost 
exploatată cu mijloace 
mecanizate. S-au „miș
cat" 908 000 tone-kilo- 
metri (...parcă vezi 
păduri întregi înșiru- 
indu-se într-un marș). 
Despre circumstanțele 
care au dus la obți
nerea acestor bune re
zultate primim deslu
șiri :

— Sînt cîteva, dar e- 
sențiale. O bună or-

bane în care sînt ca
zați muncitorii. Apoi 
am organizat munca 
în brigăzi complexe 
mici cu plata în acord 
global și ne-am pus ia 
punct o bază proprie 
de reparație a mijloa
celor mecanice.

— Vorbeați de apli
carea unor tehnologii 
superioare...

— Am practicat ex
ploatarea în trunchiuri 
lungi și catarge și ex
tragerea anticipată a 
lemnului subțire. Abia 
după aceea am trecut 
la exploatarea Arbori
lor groși. Asta a con
tribuit la o valorificare 
completă si superioară 
a masei lemnoase i ar
borii cu diametru pînă 
la 12 cm și, în general, 
tot materialul subțire

fag ce a putut fi va
lorificat sub formă de 
plăci fibro-lemnoase.

...In pădure te simți 
ca într-un templu uriaș, 
cu infinite coloane. Ce
rul pădurii este tulbu
rător : bolți mari zu
grăvite în 
sideral și in verde de 
Carpați.

In parchetul Do- 
breanu-Stînci, de pe 
culmea Stînișoarei, 
munca forestierilor se 
desfășoară din plin, a- 
cdmpaniată de cîntecul 
specific al fierăstraie- 
lor mecanice. Distingi 
trosnetul copacilor 
doborîți (ce se înclină 
în lungi mătănii către 
pămint), duduitul bo- 
linderelor și al maca
ralelor cu trolii, fîșîitul 
pe care-l fac poverile

albastru

meșteșug din arbori 
groși. Oameni zdraveni 
mînuiesc 
și țapina, 
mecanic 
după nevoiie de mo
ment ale producției.

— Aici totul e me
canizat — îmi explică 
Constantin Halițchi, 
șeful sectorului în ra
za căruia se află acest 
parchet. Sus se retează 
copacii cu fierăstraie 
mecanice. Altădată, la 
un joagăr manual lu
crau 10—15 inși, de- 
punînd un mare efort 
fizic. CoVhănitul, ope
rație prin 
direcție 
buștenilor, 
face prin 
cu instalații mecanice. 
Instalațiile „colectea-

care se dă 
de curgere 
nu se mai 
scocuri, ci

ză" toți copacii de pe o 
rază de 200—300 metri 
și-i depun sub linia 
funicularelor de pasaj. 
Acestea îi adună din 
toate direcțiile în 
preajma funicularelor 
care transportă buște
nii pe distanțe mari, 
de kilometri, pînă la 
rampă. Aici buștenii 
sînt supuși unor prime 
operații de prelucrare 
și fasonare, după care 
sînt transportați în de
pozite și la fabricile 
de cherestea.

Se oprește brusc. „E 
simplu, nu ?“ — par 
să spună privirile lui. 
Intr-adevăr, așa
Muntenii aceștia de 
prin satele din jur — 
din Filioara, Agapia, 
Agăpeni, Bălțătești, Pi
pirig, Vînători-Neamț, 
Borca, Fărcașa, Galu, 
Grințieși — toți local
nici (amănuntul e im
portant : explică într-o 
măsură succesele în
treprinderii, care be
neficiază de muncitori 
stabili) s-au adaptat 
rapid condițiilor mo
derne ale muncii 
restiere. Pădurari 
tăietori de lemne 
tată în fiu, pentru ca
re lemnul se împleteș
te intim cu toate da
tele existenței lor, ei 
își valorifică pricepe
rea și hărnicia pe
treptele unor meserii 
în care tehnica își
spune cuvîntul.

Sînt oameni aspri, 
dîrji și puternici, ca și 
arborii pădurilor cu 
care se confruntă. Co
drii seculari urcă și 
coboară pe versanți, se 
prăbușesc în prăpăstii 
pentru a se ridica din 
nou, risipind cu dăr
nicie umbră și răcoa
re. Iar viața acestor 
oameni, păstrînd ceva 
din vigoarea pădurilor, 
tinde ca și ele către 
înălțimi.

Aproape 40 000 
urmărit la Essen _____  ____  ___
pele R. F. a Germaniei și Ciprului, 
contînd pentru preliminariile cam
pionatului mondial de fotbal (grupa 
a 7-a europeană). La capătul unui 
joc în care fotbaliștii vest-germani 
au fost net superiori, ei au 
victoria cu scorul de 12—0 
Golurile au fost marcate de 
(min. 3, 43, 49 și 86), Overath 
și 12). Haller (min. 17 și 47), 
(min. 38), Held (min. 41), 
(min. 51) și Vogts (min. 63).

în urma acestui rezultat, 
mentul grupei are următoarea înfă
țișare : 1. R. F. a Germaniei — 9
puncte (17—1) din 5 jocuri ; 2. Sco
ția — 7 puncte (16—2) din 4 jocuri ; 
3. Austria — 4 puncte (10—7) din 
5 meciuri ; 4. Cipru — 0 puncte
(2—35) din 6 meciuri.

Ultimele două partide din această 
grupă se vor desfășura după urmă
torul program : 8 octombrie : R. F. a 
Germaniei — Scoția ; 5 noiembrie : 
Austria — Scoția.

*
„Cupa campionilor Americii de 

Sud" la fotbal a revenit în acest an 
formației argentinene Estudiantes La 
Plata. în meciul disputat în orașul 
La Plata, Estudiantes a întrecut cu 
scorul de 2—0 (2—0) echipa Nacional 
din Uruguay. Golurile au fost mar
cate de Flores (min. 31) și Conigliaro 
(min. 37).

Acum, Estudiantes La Plata ur
mează să întîlnească pentru „Cupa 
intercontinentală" pe învingătoarea 
meciului Ajax Amsterdam — A. C. 
Milan, care își vor disputa în acest 
an trofeul „C.C.E.".

obținut 
(7—0). 

Muller 
(min. 5 
Lorenz 
Hottges

clasa

Stadionul Giulești a găzduit ieri 
meciul internațional amical de fot
bal dintre selecționata Libanului și 
echipa Rapid București. Intilnirea s-a 
încheiat cu scorul de 6—1 (2—1) în 
favoarea fotbaliștilor români. Au 
marcat Neagu (2), Adam (2), Mazu- 
rachis, Lupescu (din lovitură de la 
11 m), respectiv Talal,

- Uf



internaționala
CONFERINȚA DE LA PARIS

CONFRUNTĂRI
DE POZIȚII

ÎN PROBLEMA VIETNAMEZĂ

Cea de-a 18-a ședin
ță a conferinței cva- 
dripartite pentru Viet
nam a fost consacrată 
discutării propunerilor 
cuprinse în planul de 
pace în zece puncte al 
delegației F.N.E. din 
Vietnamul de sud și 
în planul american în 
opt puncte enuntat de 
președintele Nixon. 
Dezbaterile au prilejuit 
anumite precizări și 
confruntări de poziții 
asupra unor aspecte ale 
celor două planuri a- 
flate pe masa confe
rinței.

Xuan Thuy, șeful 
delegației R.D.V.. refe
rindu-se la planul a- 
merican. a 
tre altele 
vietnamez 
accepta
S.U.A. privind așa-nu- 
mita „retragere reci
procă" a trupelor străi
ne din Vietnamul de 
sud. Vorbind despre 
..calendarul" propus de 
președintele S.U.A. 
pentru retragerea tru
pelor americane, el a 
spus: „Departe de a 
determina cu precizie 
termenul pentru re
tragerea din Vietnamul 
de sud a totalitătii tru
pelor americane, acest 
calendar nu vorbește 
decît de termenul pen
tru retragerea princi
palelor elemente ale a- 
cestor forte, trecînd

sub tăcere termenul 
centru retragerea res
tului lor". El a arătat 
că chestiunea-cheie 
este retragerea totală 
si necondiționată din 
Vietnamul de sud a 
trupelor americane.

Vorbitorul a reamin
tit că guvernul R.D.V. 
sprijină fără rezerve 
soluția prezentată de
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arătat în
că ponorul 
nu poate 
propunerea

F.N.E., subliniind că ea 
reprezintă o inițiativă 
largă, menită să pună 
capăt rapid războiului 
din Vietnamul de sud 
și să contribuie tot
odată în mod pozitiv Ia 
apărarea păcii în Asia 
de sud-est.

Tran Buu Kiem, șe
ful delegației F.N.E. din 
Vietnamul de sud, a a- 
dus în expunerea sa 
unele clarificări pri
vind mai multe aspecte 
din planul în zece punc
te. Ei a relevat, printre 
altele, că în virtutea 
principiului respectării 
drepturilor naționale 
fundamentale ale po
porului vietnamez, 
S.U.A. trebuie să re
tragă necondiționat

toate trupele sale din 
Vietnamul de sud. în 
ce privește chestiunea 
forțelor armate vietna
meze din Vietnamul de 
sud, a adăugat el, ea 
va fi reglementată de 
către părțile vietnameze 
între ele.

Vorbind apoi despre 
dreptul la autodetermi
nare al populației sud- 
vietnameze, șeful dele
gației F.N.E. a subliniat 
din nou necesitatea în
locuirii actualei admi
nistrații de la Saigon și 
formarea unui cabinet 
de pace. El a cerut ca 
S.U.A. să adopte o ati
tudine realistă și să 
răspundă în mod serios 
soluției în zece puncte 
a F.N.E.

In cuvîntul său, Hen
ry Cabot Lodge, șeful 
delegației americane, 
examinînd comparativ 
diferitele propuneri fă
cute atît de F.N.E. cît 
și de S.U.A., a afirmat 
că există un mare nu
măr de probleme care 
cuprind puncte comu
ne. Pe de altă parte, 
vorbitorul a încercat și 
cu acest prilej să apere 
teza așa-numitei „retra
geri reciproce".

în ce privește dele
gatul regimului saigo- 
nez, Pham Dang, el a 
sprijinit poziția delega
ției americane, arătînd 
că ea este apropiată de 
cea a guvernului său.

Patriot! angolezi în timpul unei noi acțiuni de luptă împotriva trupelor colo
nialiste portugheze

PHENIAN

Miting de solidaritate
cu patrioții

din Coreea de sud
PHENIAN 22 (Agerpres). — Ves

tea încarcerării patrioților sud- 
coreeni Kim Djong Tai, Pak De~In 
și a altor 14 membri ai Partidului 
Revoluționar Unificat, care duceau 
o activitate patriotică în unele re
giuni ale Coreei de sud, a provocat 
o vie indignare în rîndul opiniei pu
blice din R. P. D. Coreeană. Agenția 
A.C.T.C. relatează că la Phenian a 
avut loc un mare miting în cadrul 
căruia participanții au denunțat și 
condamnat cu vehemență represiu
nile regimului lui Pak Cijan Hi și 
imperialiștilor americani împotriva 
patrioților sud-coreeni. La miting au 
participat reprezentanți ai oameni
lor muncii din capitala R. P. D. Co
reene, membri 
Unit Democrat 
reprezentanți 
ții de masă.

Vicepreședintele Comitetului pen
tru unificarea pașnică a Coreei, Li 
Gik Ro, a dat publicității o declara
ție în care se arată că patrioții sud- 
coreeni, supuși în prezent represa-

ai C.C. al Frontului 
Patriotic

ai unor
Coreean, 

organiza-

liilor și torturilor de către regimul 
lui Pak Cijan Hi. militau . '
eliberarea patriei de sub domina
ția colonială a imperialismului a- 
merican, dobîndirea independenței 
și unificarea pașnică a țării, fără 
amestec din afară. Arestarea aces
tor patriot! sud-coreeni, se arată în 
declarație, constituie o provocare la 
adresa întregului popor coreean, 
care dorește eliberarea Coreei de 
sud și unificarea patriei.

★
Agenția A.C.T.C. transmite că la 

22 mai trupele americane au comis 
o nouă provocare militară împotriva 
R.P.D. Coreene, deschizînd focul a- 
supra unor posturi nord-coreene în 
sectorul central al zonei demilitari
zate. Ignorînd avertismentele repe
tate ale R.P.D. Coreene în legătură 
cu recentele provocări militare co
mise în sectorul central și estic al 
zonei demilitarizate, trupele america
ne au violat din nou acordul de ar
mistițiu în Coreea, scrie agenția 
A.C.T.C.

pentru

GENEVA 22. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite : în 
ședința de joi a Comitetului celor 
18 state pentru dezarmare, delegatul 

Fischer a 
pen- 
arme 
masă 
făcut

american. Adrian S. 
prezentat un proiect de tratat 
tru interzicerea instalării de 
nucleare și de distrugere în 
pe fundul marin. Vorbitorul a 
apoi o serie de precizări cu privire 
la problemele cu caracter tehnic 
puse de proiect, subliniind că, după 
părerea sa, n-ar fi necesară o orga
nizație internațională pentru contro
lul aplicării prevederilor tratatului.

Șeful delegației italiene, Ro
berto Caracciolo, s-a ocupat de 
problema interzicerii exploziilor 
nucleare subterane. El a afirmat că 
încheierea unui acord în acest sens 
depinde în primul rînd de găsirea

unui compromis în chestiunea con
trolului, sprijinind sugestia ca
nadiană de a se reuni un grup de 
experți însărcinat cu studierea unui 
schimb international de date seis- 
mologice. Referindu-se la exploziile 
nucleare în scopuri pașnice, delega 
tul italian a subliniat necesitatea ca 
ele să fie anunțate unui serviciu in
ternațional al exploziilor pașnice 
care s-ar crea în cadrul A.I.E.A 
Vorbitorul a insistat apoi asupra 
importantei încetării producției de 
materiale fisionabile însoțită de 
transferarea în scopuri pașnice a 
unei părți a materialului stocat. 
„Astfel, a spus el, s-ar elibera în fa
voarea unor obiective pașnice im
portante resurse actualmente anga
jate în activități militare".

Autoritățile de la Salisbury
pregătesc „constituționalizarea"

rasismului
SALISBURY 22 (Agerpres). — Gu

vernul rhodesian a dat publicității 
proiectul unei „constituții" care ur
mează să constituie obiectul unui re
ferendum la 20 iunie. „Constituția" 
propusă de rasiștii de la Salisbury 
transformă țara în republică (inde
pendentă față de fosta metropolă, 
Marea Britanie), și permanentizează 
draconicele legi rasiale, devenite deja 
o practică curentă în viața Rhodesiei. 
Partidul premierului Smith, Frontul 
rhodesian, anunță agențiile de presă, 
a început o intensă campanie după 
un adevărat plan de bătălie, care 
prevede numeroase și diverse acțiuni 
menite... să convingă populația rho-

Declarația M.A.E. al Cubei »
in legătură cu propunerile 

de pace ale Frontului 
National de EliberareI

HAVANA 22 (Agerpres). — Ziarul 
„Granma" publică declarația Minis
terului Afacerilor Externe al Cubei 
in legătură cu propunerea de pace 
în zece puncte a Frontului Național 
de Eliberare din Vietnamul de sud. 
în declarație se arată că această 
propunere este îndreptată spre înce
tarea agresiunii americane în Vietna
mul de sud și este bazată pe Acordu
rile de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam, pe situația reală 
din această țară și pe respectarea 
drepturilor naționale ale poporului 
vietnamez. Poporul și guvernul cu
banez, se subliniază în declarație, 
sprijină întru totul propunerea în 
zece puncte a F.N.E, din Vietnamul 
de sud.
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Proteste în Turcia împo
triva bazelor militare străi- 

„Overseas Family", publicație 
destinată trupelor americane staționate 
în Europa occidentală, relatează că 
acțiunile greviste și demonstrațiile 
antiamericane ale muncitorilor iau 
amploare în Turcia. Această miș
care a început la Izmir, unde munci
torii docheri au declarat o grevă de 
protest împotriva prezenței bazelor 
americane în regiunea respectivă. Noi 
acțiuni greviste de protest se desfă
șoară în prezent la Istanbul, Isken
derun, Ankara și Adana.

Situația politică din An- 
într-o declarație făcută la sfîr- 

șitul întrevederilor cu o delegație a 
Congresului sindicatelor britanice 
(T.U.C.) în problema proiectului de 
lege antisindicală, elaborat de guvern, 
primul ministru, Harold Wilson, a

subliniat gravitatea extremă a divi
zării existente în mișcarea laburistă. 
Premierul britanic și-a pus întrebarea 
dacă actualul guvern laburist, sau ori
care altul, poate supraviețui în con
dițiile sciziunii existente. întrucît de
legația T.U.C. a refuzat să modifice 
propunerile sale, pe care primul mi
nistru le-a apreciat ca insuficiente, 
impasul dintre cele două părți se 
menține.

Descoperirea unei conta
minări radioactive 3 3Pel01 
portului principal al Okinawei, Naha, 
și a coastelor învecinate, a fost anun
țată de o misiune guvernamentală 
japoneză după investigații desfășurate 
timp de trei zile.

Iosip Broz Tito, președintele 
Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, 
l-a primit joi pe Laurie Aarons, se
cretar național al Partidului Comunist

din Australia, cu care a avut o con
vorbire, transmite agenția Taniug.

Un acord comercial și de 
plăți ungaro-iranian Pe cinci 
ani a fost semnat la Budapesta. Un
garia va exporta în Iran mașini și 
instalații, aparate electronice și alte 
mărfuri și va importa bumbac, semi
fabricate, fructe, piei și alte mărfuri.

care va începe săptămîna viitoare la 
Bruxelles — a declarat ministrul apără
rii al Canadei, Leo Cadieux. El a adău
gat că la 2 iunie va face o comu
nicare în acest sens în Camera co
munelor a parlamentului canadian.

Alexei Kosîghin, președin
tele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
l-a primit joi pe Axel Johnson, pre
ședintele concernului suedez „Johnson" 
cu care a avut o convorbire referitoare 
la dezvoltarea relațiilor economice so- 
vieto-suedeze, anunță agenția TASS.

Amploarea reducerii tru
pelor canadiene staționate 
în Europa occidentală va fi 
anunțată după reuniunea N.A.T.O.

Simpozionul internațio
nal consacrat împlinirii a 1100 de 
ani de la moartea lui Kiril, unul din 
fondatorii scrisului slav, și-a început 
lucrările la Sofia. La simpozion par
ticipă numeroși oameni de știință din 
Anglia, Bulgaria, Franța, R.D.G., Gre
cia, Italia, Polonia, România, Suedia, 
Ungaria și Uniunea Sovietică. Din 
Republica Socialistă România la lucră
rile simpozionului ia parte prof, univ 
Gheorghe Mihăilă, decanul Facultății 
de limbi slave a Universității din Bucu
rești.

desiană de „binefacerile" „constitu
ției" propuse. Numai premierul 
Smith, menționează agenția Reuter, 
urmează să rostească 14 discursuri 
în cele trei săptămîni care au mai 
rămas pînă la referendum și să vizi
teze aproape fiecare oraș mai mare 
al tării. Această risipă de energie din 
partea autorităților rasiste este expli
cată de agenția menționată prin im
popularitatea „proiectului de consti
tuție" împotriva căruia se pronunță 
nu numai cele patru milioane de 
negri, ci și o parte însemnată a celor 
230 000 de albi.

★
LONDRA 22 (Agerpres). — Hotă

rîrea lui Ian Smith de a promulga o 
nouă constituție în Rhodesia a pus 
capăt definitiv negocierilor dintre 
Londra și Salisbury, a declarat în 
Camera Comunelor ministrul aface
rilor externe al Marii Britanii, Mi
chael Stewart.

ORIENTUL
APROPIAT
• PRECIZĂRI ÎN LEGĂTURĂ 
CU REUNIUNILE REPREZEN
TANȚILOR CELOR PATRU

CHILE

PREȘEDINTELE EREI DESPRE 

CĂILE UNEI MAI BUNE 

VALORIFICĂRI 
A BOGĂȚIILOR NAȚIONALE

SANTIAGO DE CHILE 22 (A- 
gerpres). — în mesajul cu privire 
la starea națiunii, adresat congre
sului chilian, președintele Eduardo 
Frei a relevat că „exploatarea în 
comun a bogățiilor țării de către 
întreprinderi mixte de stat și par
ticulare este cea mai bună cale 
pentru Chile, fapt dovedit de con
tractele deja existente în acest 
sens". în mesaj se menționează că 
guvernul a hotărît aplicarea aces
tei politici și în domeniul indus
triei cuprifere. Comentînd această 
hotărîre, agenția U.P.I. apreciază 
că aplicarea ei presupune obliga
rea societății „Chile Exploration 
Co“, subsidiară a companiei nord- 
americane „Anaconda Copper Co“, 
să accepte ca partener statul.

Președintele Frei a declarat în 
mesaj că „nu există nici o îndo
ială din punct de vedere juridic a- 
supra dreptului statului chilian de 
a naționaliza orice proprietate dacă 
interesul public o cere" și a aver
tizat că, în cazul în care diversele 
societăți private chiliene și străine 
nu vor accepta să colaboreze cu 
statul, atunci va proceda Ia na
ționalizarea proprietății în cauză.

MODULUL
„Trei zile de extaz, apoi 24 de 

ore de teroare absolută!“ — astfel 
rezuma duminică după-amiază cos
monautul Thomas Stafford înainte 
ca nava „Apollo—10“ să pornească 
pe ruta Pămînt—Lună, prima eta
pă a acestei adevărate aventuri cos
mice. „Cele 24 de ore de teroare" 
au început miercuri, la ora 20,46 
G.M.T., cînd prin manevre minu
țioase si complexe ale propulsorului 
principal de bord cabina spațială a 
fost înscrisă pe orbita lunară. Timp 
de 34 minute — cit a durat a- 
ceastă operație. în urma căreia nava 
a trecut în spatele Lunii — toate 
comunicațiile dintre Pămînt și ..A- 
pollo—10“ au fost întrerupte. Mo
mente de dramatică așteptare pe 
Terra, la Centrul de urmărire a 
zborului din Houston...

In sfîrsit. vocea lui Tom Stafford 
a răsunat bucuroasă : „Puteți să a- 
nuntati lumii că am sosit cu bine". 
Comunicațiile radio au fost restabi
lite după ce „trenul spatial" a in
trat din nou în zona vizibilă de ve 
Pămînt a Lunii.

Echipajul navei a început, imediat 
ce a intrat în zona luminată a Se- 
lenei, să înlesnească transmiterea ve 
Pămînt a unui spectacol mirific „în 
premieră": Luna, televizată în di
rect si în culori de la numai 110 
km distantă. Timp de 25 de mi
nute ve micile ecrane, milioane de 
pământeni au admirat cîmpii. piscuri, 
cratere, toate elementele peisajului 
selenar. Vederi panoramice „gros- 
plan“-uri. imagini din cele mai cu
rioase unghiuri s-au succedat într-o 
suită de secvențe, la început de o 
.calitate tehnică" mediocră, apoi. în 
final. de o claritate incredibilă.

„Luna este un corp ceresc ac
cidentat și mohorît. dar peisajul cu
noaște culori variate". In acest mod 
și-au realizat astronautii Thomas 
Stafford, John Young și Eugene Cer
nan comperaiul filmului selenar. In 
general, ei nu au împărtășit opinia 
colegilor lor de ve „Apollo—8“. care 
au descris satelitul natural al Ter-

ÎN APROPIEREA LUNII

Ministrul vest-germon al 
afacerilor externe, Willv 
Brandt, a plecat joi la Ankara într-o 
vizită oficială, la invitația omologului 
său turc, Ihsan Sabri Caglayangil. La 
plecare, el a declarat că va discuta 
cu liderii turci mai ales posibilitățile 
de extindere a cooperării economice, 
științifice și culturale între cele două 
țări.

PARIS. — Luînd cuvîntul miercuri 
în ședința Consiliului de Miniștri 
al Franței, ministrul de externe. 
Michel Debre. s-a referit la situa
ția din Orientul Apropiaț. ,..BI a 
precizat că reuniunile în problema 
Orientului Apropiat ale reprezen
tanților celor patru mari puteri 
membre în Consiliul de Securitate 
se desfășoară cu mai multă regu
laritate. iar problemele abordate sînt 
din ce în ce mai precise. Pe de 
altă parte. Debre a vorbit despre 
situația din Liban, subliniind gra
vitatea acesteia, precum si reper
cusiunile pe care le-ar putea avea 
asupra întregii regiuni arabe.

® DESCOPERIREA UNUI 
COMPLOT ANTISTATAL ÎN 
IORDANIA

CORESPONDENȚA 
DIN WASHINGTON 

DE LA C. ALEXANDROAIE

rei ca fiind arid, neprimitor, de cu
loarea ..nisipului murdar". „Am a- 
vut o priveliște minunată a Lunii 
în lumina Pămîntului. declara Tho
mas Stafford. Noaptea, luminată de

Schema programului autonom de 
zbor al modulului lunar

Pămînt. este pur și simplu fantas
tică aici". Cernan descrie la rîndul 
său noaptea lunară în felul urmă
tor : „Unele dintre cratere radiază, 
ca si cînd ar fi radioactive. Tre
cerea de la zi la noapte, de la lu
mina solară la lumina Pămîntului.

este fantastică. Ea are înfățișarea 
unui amurg mai dens".

După 8 ore de binemeritată o- 
dihnă, joi. la ora 15,43 (ora Bucu- 
reștiului). cei trei cosmonauti au fost 
treziți de ne Terra, spre a-și relua 
activitatea.

Cosmonauta Stafford și Cernan au 
trecut din cabina de comandă a lui 
„Apollo—10" în modulul lunar, prin- 
tr-un tunel de legătură. După ce au 
fost efectuate manevrele de decu
plare a modulului de nava-mamă — 
operațiune transmisă prin televi
ziune la sol de către cosmonautul 
Young aflat la bordul de comandă 
„Snoopy", așa cum a fost rebotezat 
modulul lunar, s-a desprins de ca
bina principală la ora 21,11 (ora Bucu- 
reștiului) și a zburat timp de 
25 minute în urma și imediata a- 
propiere a lui „Apollo—10", sub 
atenta urmărire a lui John Young. 
Cosmonauta Stafford si Cernan au 
supus mini-nava lor unui control a- 
mănuntit pentru a verifica dacă toa
te aparatele funcționează normal. A- 
sigurîndu-se că totul este în ordi
ne. Stafford și Cernan au lansat 
retrorachetele în scopul de a înce
tini deplasarea în spațiu a modu
lului pînă la de trei ori viteza u- 
nui glonte pentru a putea astfel 
efectua manevrele de coborîre si a 
se putea apropia de satelitul natu
ral pînă la circa 15 km de supra
fața sa.

Pînă la efectuarea decuplării a 
fost anunțată o defecțiune care ar 
fi putut amina sau anula operațiu
nea. Este vorba de o abatere a tu
nelului cu cîtiva centimetri. Intr-o 
„cursă contra-cronometru" astronau- 
ții au remediat defecțiunea. Echi
pajul modulului lunar s-a îndreptat 
spre satelitul natural al Pămîntului, 
însoțit de urarea celui de-al treilea 
astronaut, Young, rămas la comen
zile cabinei spațiale : „Să faceți o 
treabă bună băieți!“.

După o evoluție independentă, pînă 
la o distanță de numai 15 km de sa
telitul natural al Pămîntului, modu
lul lunar urmează să se cupleze din 
nou cu cabina principală, vineri ora 
04,51 (ora Bucureștiului).

Starea sănătății doctoru
lui Philip Blaiberg se schimbă 
de la o zi Ia alta, dar, printr-o îngri
jire intensă, ea rămîne controlabilă, 
anunță un buletin medical difuzat joi 
la spitalul Groote Schuur din Cape
town. Agenția Associated Press remarcă 
tonul rezervat al buletinului medical, 
subliniind că nu există, după toate 
probabilitățile, perspectiva ca Blaiberg 
să părăsească în curînd spitalul.

AMMAN. — După cum transmi
te agenția France Presse. la 
Amman a fost anunțată descope
rirea unui complot antistatal. Au 
fost arestat! patru ofițeri, membri 
ai partidului interzis „Al Tahrir". 
Alte persoane, aflate în prezent în 
străinătate, au fost somate să se 
prezinte în termen de 45 de zile 
în fata Tribunalului militar, care 
urmează să judece procesele tutu
ror celor implicați în complot.

MOMENT 
CRITIC 
ÎN RELAȚIILE 
AMERICANO 
PERUVIENE

Relațiile americano-peruviene 
au intrat într-o fază de criză 
acută — transmitea joi din 
Washington corespondentul a- 
gentiei France Presse — ca ur
mare a hotărîrii guvernului de 
la Lima de a cere retragerea 
misiunilor militare americane 
din Peru în cazul cînd suspen
darea „ajutorului militar" al 
S.U.A. va fi oficial confirmat. 
Cu toate că cercurile compe^ 
tente din Washington refuză să 
creadă în iminenta unei rupturi, 
situația este considerată ca 
fiind gravă. In aceste împre
jurări și vizita pe care N. Roc
kefeller, guvernatorul statului 
New York, trebuia să o efec
tueze între 30 și 31 mai la 
Lima. în cadrul turneului său 
latino-american. se află acum 
repusă în cauză.

După cum se știe, neînțelege
rile dintre Lima și Washington 
au izbucnit de curînd. cînd 
statul Peruvian a expropriat so
cietatea americană „Interna
tional Petroleum Company". Un 
alt element al divergentelor 
constă în faptul că limita ape
lor teritoriale fixată de către 
Peru (ca de altfel si de alte 
state latino-americane), este de 
200 mile depărtare de coastă, 
în timp ce Statele Unite recu
nosc o limită de numai 12 mile. 
De la începutul anului, autori
tățile peruviene au amendat 
trei nave de pescuit americane 
pe motiv că au încălcat apele 
teritoriale ale statului Peru. In 
replică, S.U.A. au hotărît să 
suspende vînzările de arme în 
Peru. Pînă în prezent, această 
măsură nu a făcut însă o- 
b iedul vreunui comunicat ofi
cial sau vreunei note americane 
către guvernul de la Lima. Ob
servatorii de presă relevă ■ 
experții juridici de la Waslf? S 
ton încearcă. între altele. < 
găsească în acest sens o in. S' ■ 
pretare favorabilă S.U.A. a u- 
nui articol din Carta Organi
zației Statelor Americane, care 
stipulează că „nici un stat nu 
poate să aplice sau să ia mă
suri coercitive cu caracter e- 
conomic si politic pentru a 
forța voința suverană a altui 
stai si să obțină de la acesta 
avantaje de o natură oare
care".

Dizolvarea 

parlamentul*!
irlandez

DUBLIN 22 (Agerpres). — 
Miercuri seara, președintele repu
blicii Irlanda, De Valera, a hotărît 
dizolvarea parlamentului și anun
țarea alegerilor generale pentru 18 
iunie.

Hotărîrea a fost luată la reco
mandarea primului ministru Jack 
Lynch. Candidaturile vor fi depuse 
pînă la 3 iunie. Noul parlament se 
va întruni la 2 iulie. Ultimele ale
geri au avut loc în Republica Ir
landa în aprilie 1965.

Imagine de la o impună
toare demonstrafie a fe
meilor londoneze în spri
jinul revendicârilor lor e- 
conomice, pentru înlătu
rarea discriminărilor de 

salarizare
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