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reptate se subliniază as- discută despre cauzele ..■■vertiginosului progres material ain societatea contemporană rolul excepțional de important pe care îl joacă știința. Este și greu — poate chiar imposibil — să concepi altfel, decît în contextul amplei și rapidei revoluții științifice și tehnice din zilele noastre, o atare proliferare accelerată și multilaterală a mijloacelor și rezultatelor producției materiale a societății. Ca om de știință, pot.-afirma că locul atît de important rezervat dezvoltării științei și aplicațiilor ei pentru modernizarea și progresul rapid al economiei noastre naționale formează unul dintre meritele considerabile ale concepției conturate de partid în Tezele C.C. pentru Congresul al X-lea al P.C.R. și în proiectul de Directive. Nu este vorba numai de o creștere în general, principială, a rolului științei în cadrul forțelor de producție, ci mai ales de o transformare a fiecărei științe naționale într-un element activ, antrenat nemijlocit în rezolvarea cerințelor practice și teoretice ale dezvoltării țării respective.Evoluția în acest sens a activității proprii de cercetare, îndeosebi în anii de după cel de-al IX-lea Congres al partidului, care a inițiat un ansamblu de măsuri pentru dezvoltarea, îmbunătățirea orientării și organizării științei românești, ilustrează concludent faptul că pe măsură ce-și amplifică aportul nemijlocit și prompt la progresul tehnicii și economiei, știința înregistrează ea însăși perfecționări structurale, afir- mîndu-se din ce în ce mai mult ca un indispensabil factor de progres, al cărui rol, în contextul forțelor de producție ale societății, sporește rapid.Personal, lucrez într-un domeniu modern al cercetării, cu vaste aplicații în mai toate sectoarele de activitate — tehnicile de
în pagina a IV-a

CONSTITUIREA ACADEMIEI 
DE ȘTIINȚE MEDICALE

T elegrame
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușeșcu, a primit o telegramă prin care președintele Republicii Islanda, Kristjan EIdjarn, exprimă cele mai sincere mulțumiri pentru urările ce i-au fost transmise cu ocazia zilei naționale a Islandei.

Excelenței Sale
Domnului JACQUES CHABAN-DELMAS

Prim-ministru al Republicii FrancezeCu prilejul numirii dumneavoastră în funcția de prim-ministru al Republicii Franceze vă adresez, în numele guvernului român și al meu personal, cordiale felicitări și cele mai sincere urări.Am convingerea că relațiile dintre țările noastre vor continua să se dezvolte și în viitor în folosul celor două popoare, al păcii și cooperării internaționale.
ION GHEORGHE MAURER

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România

PENTRU CEL DE AL

X-LEA CONGRES 
AL PARTIDULUI

calcul, informatica și cibernetica economică — și pot spune că, pe măsură ce-și adîncește relațiile sale directe cu practica economiei naționale, știința românească își intensifică, în primul rînd, influența ei decisivă asupra principalelor forțe de producție socială : specialistul și mijloacele de producție. Astăzi este evidentă relația indisolubilă ce s-a cimentat între știință și tehnică ; în cadrul acesteia rezultatele cercetării, soluțiile de laborator, stau la .baza unor adînci schimbări, revoluționare, concretizate în noile tipuri de utilaje, instalații, tehnologii. Și dacă ținem seama de rapiditatea perfecționărilor și descoperirilor mai ales în sfera disciplinelor tehnice, a ramurilor moderne ale acestora — electronica, automatica, mecanica fină, optica etc. — devine evident ritmul susținut de îmbunătățire și înnoire în primul rînd al acelor agregate destinate producției în domenii de bază ale producției industriale De asemenea, progresul științific rapid al unor ramuri extrem de importante pentru țara noastră — chimia, masele plastice. metalurgia se repercutează în sfera producției prin lărgirea continuă a sortimentelor de materii prime și materiale destinate industriei și agriculturii.Concomitent se intensifică ritmul de modernizare a conducerii și controlului proceselor de producție — al activității uzinelor și fabricilor — în care un rol crescînd începe să revină calculatorului electronic. Pentru a exemplifica cu date recente acest ritm rapid de evoluție, impus de știința contemporană, mă voi referi la acest domeniu, mai familiar mie Astfel, dacă în primul deceniu de existență al calculului electronic (1946—1956) — cînd s-au construit primele tipuri de calculatoare electronice. ajungîndu-se pînă Ia înce- 
(Continuare în pag. a IlI-a)

Promovarea 
progresului tehnic - 

preocupare 
de prim ordin 
a comuniștilor

5An) urmărit pe oamenii sectorului montaj final al Uzinei do pompe din București înainte de terminarea schimbului, la locurile de muncă și apoi în sala de ședințe. Aici, uneltele de lucru au fost schimbate cu „uneltele" dezbaterii : ziare, broșuri, carnete cu însemnări Ascultă cu atenție părerile exprimate, intervin în discuție, completează, argumentează cu aceeași îndemînare cu care mînuieso strungul sau freza— Documentele Congresului al X-lea al partidului au fost primite cu totală adeziune de colectivul nostru, a spus muncitorul Constantin Buc- man. îmi exprim admirația pentru clarviziunea cu care a fost elaborat acest program de dezvoltare multilaterală a țării, și mîndria, bucuria că voi putea contribui la materializarea lui Consider că trebuie să tragem toate concluziile care se impun pentru activitatea noastră din ideea care este subliniată cu atîta forță în documente, că pentru continuarea susținută a industrializării țării, creșterea aportului industriei la sporirea venitului național este necesar să se asigure pro
movarea largă a progresului tehnic, prin asimilarea de noi mașini, utilaje, aparate, prin introducerea în continuare a procedeelor tehnologice moderne, extinderea automatizării și creșterea gradului de mecanizare Privind prezentul din uzina noastră prin prisma cerințelor viitorului trebuie să spunem că avem multe de făcut în această direcție Cred că trebuie să trecem fără întîrziere la efectuarea echilibrărilor dinamice, la introducerea sablajuiui mecanic, aplicarea metodelor moderne de vopsit, introducerea ștanțării la unele piese .Notăm aici una din caracteristicile luărilor de cuvînt — realizarea unei strînse legături între ideile

Viorel SĂLĂGEAN

(Continuare în pag. a III-a)

Sîmbătă dimineața, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, împreună cu tovarășii Virgil Trofin, membru ai Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar ai C.C. al P.C.R., Iosif Banc, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C al P.C.R., vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Dumitru Popa, membru supleant al Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prim-secre- tar al Comitetului municipal de partid București, primar general al Capitalei, Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, au vizitat piețe și magazine comerciale din Capitală.In timpul vizitei, tovarășul Nicolac- Ceaușescu și ceilalți conducători de partid și de stat au examinat stadiul actual al aprovizionării populației cu legume,’ fructe, alte produse alimentare și bunuri industriale de larg consum,
Tot mai multe 

legume 
și fructe

In piețele vizitate — Dorobanți, Obor, Pantelimon, 23 August, Traian, Unirii, Coșbuc, Rahova, 13 Septembrie, Elefterie, Ilie Pintilie, Amzei — tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și ceilalți conducători de partid și de stat s-au interesat îndeaproape de modul cum sînt aplicate în viață măsurile indicate cu prilejul vizitelor precedente. f.O constatare -generală — relevată și de numeroși cetățeni prezenți îh piețe — s-a referit la faptul că o caracteristică a situației actuale din piețele Capitalei este buna lor aprovizionare, că sînt cantități tot mai mari de legume proaspete, de zarzavaturi de sezon și, totodată, în sortimente mai diverse. In ultimele două—trei săptămîni, în pofida timpului ploios, ca urmare a îmbunătățirii simțitoare a activității în cooperativele agricole de producție și întreprinderile agricole de stat, a preocupării mai intense pentru întreținerea și recoltarea la timp a legumelor, ca și a măsurilor luate de Departamentul pentru valorificarea legumelor și fructelor, de Comitetul municipal de partid și Consiliul popular al municipiului București, de organele de partid și de stat din majoritatea județelor. în Capitală și în alte localități ale țării aprovizionarea cu produse agroalimentare de sezon a marcat serioase progrese.In perioada 14—21 iunie, numai prin rețeaua de stat și cooperatistă a piețelor Capitalei s-au desfăcut cu 534 tone mai multe legume decît în săptămîna precedentă și de două ori și jumătate mai multe decît în perioada 25 mai—2 iunie, acoperin- du-se necesarul de consum îndeosebi la mazăre, varză, salată, ceapă, cartofi etc.Cetățenii aflați în piețe și-au manifestat călduros mulțumirea pentru grija pe care o acordă conducerea de partid și de stat, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu personal, rezolvării problemelor vieții de zi cu zi a populației. .Avem o aprovizionare bună !“. „Se găsesc tot mai multe legume și fructe" — răsună aprecieri din rîndu- rile celor de față Gospodine oferă flori tovarășului Ceaușeșcu și îi urează ani mulți, sănătate, fericire. Se aud exclamații : „Trăiască Partidul Comunist Român 1“ „Trăiască tovarășul Ceaușeșcu !“, „Trăiască conducătorii partidului și statului 1“In cadrul discuțiilor, cetățeni, gospodine, vînzători din magazinele de desfacere au făcut, propuneri, observații, au dat sugestii menite să contribuie la o mai bună aprovizionare. S-a semnalat că piețele Capitalei sînt încă în mod neuniform aprovizionate, că, în unele zile, în piețe ca Rahova, Coșbuc, Elefterie lipsesc anumite produse cum sînt ceapa, fasolea etc., sau nu se află în cantități corespunzătoare

De vorbă cu cetățenii

Foto : A. RosenthalSubliniind că există perspective ca în perioada următoare să se îmbunătățească simțitor aprovizionarea cu legume și fructe atît în Capitală cît și. în întreaga țară, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a atras atenția organelor însărcinate cit aprovizionarea șă folosească mai bine fondul de marfă, să-l repartizeze judicios, potrivit cerințelor populației. Pe parcursul vizitei, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a dat indicații cadrelor din acest domeniu să manifeste o preocupare tot mai accentuată pentru buna aprovizionare a tuturor localităților Tn a- cest scop — a subliniat secretarul general al C.C. al P.C.R. — este necesar, în primul rînd, ca unitățile agricole producătoare — cooperativele agricole și întreprinderile agricole de stat — să execute la vreme și în bune condiții lucrările de întreținere a culturilor, să strîngă recolta de legume și fructe la timp și în întregime, a- ceasta fiind o îndatorire de seamă a țărănimii, a tuturor lucrătorilor din agricultură, iar printr-o mai bună organizare a transportului, să se asigure ca produsele să ajungă în stare proaspătă la consumatori Este o îndatorire de mare răspundere a Consiliului popular al municipiului București, a tuturor consiliilor populare județene, de a manifesta toată grija pentru a asigura aprovizionarea din ce în ce mai bună cu legume și fructe a populației din întreaga țară.Tn timpul vizitei s-a constatat că, mai ales în ultimul timp, s-a asigurat o aprovizionare mai bună a piețelor și cu carne, cre=cînd îndeosebi numărul păsărilor vîndute populației. în cursul săptămînii care se încheie, întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție au livrat circa 200 tone carne de pasăre vie, față de 91 tone în săptă- mîna precedentă Discuțiile cu populația au relevat că în acest sector trebuie făcute eforturi și mai mari. Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a făcut recomandarea ca în cooperativele a- gricole de producție să se acorde o atenție deosebită creșterii porcilor și. păsărilor, arătînd că este necesar ca fiecare unitate să-și realizeze integral contractele încheiate cu organizațiile comerciale Este de datoria organelor locale de partid și de stat - a evidențiat secretarul general al partidului — să îndrume și să controleze u- nitățile agricole în vederea îndeplinirii întocmai a sarcinilor privind atît producția, cît și desfacerea produselor. Relevîndu-se faptul că, în prezent, cooperativele care cresc păsări au posibilitatea să le vîndă direct pe piață, în mod avantajos, s-a cerut consiliilor populare să' vegheze

Foto ; P. Dumitrescu

In fata standurilor cu legumeca desfacerea să se facă organizat, corespunzător nevoilor fiecărei localități, fiecărui cartier, și în limitele prețurilor stabilite de statPe parcursul vizitei, dînd curs observațiilor și. .sugestiilor făcute de cetățeni, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a pus în atenția Consiliului popular al Capitalei necesitatea unei mai bune organizări a piețelor din București, în special a piețelor Amzei și Elefterie, unde se cer întreprinse lucrări de modernizare a suprafețelor existente, eventual și prin crearea u- nor spații comerciale subterane, în vederea mai bunei depozitări și desfaceri a produselor.
Pe 

tradiționala 
arteră 

comercială 
a 

Bucureștiului

Conducătorii de partid și de stat au vizitat apoi magazinul universal „Victoria" — cea mai mare unitate comercială din Capitală. Toate cele șase nivele ale acestei unități comerciale, unde se perindă zilnic pînă la 80 000 de cetățeni, erau pline de oameni veniți de dimineață după cumpărături. Acest magazin, ca de altfel și alte unități comerciale din Capitală, sînt bine aprovizionate cu un sortiment din ce în ce mai variat de mărfuri. Se găsește aici o diversitate de produse, de la îmbrăcăminte și încălțăminte pentru toate vîrstele, articole electrotehnice și obiecte de uz casnic, pină la produse de pape- tărie, cosmetice, jucării pentru copii.însoțindu-i în vizita prin magazin, directorul coordonator, Artin Asadu- rian, și secretara comitetului de partid. Georgeta Pană, au dat oaspeților ample explicații în legătură cu lu- cările de modernizare a magazinului, cu modul de aprovizionare și de deservire a cumpărătorilor. Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu și ceilalți conducători de partid și de stat au remarcat felul în care conducerea magazinului și organizația de partid s-au ocupat de perfecționarea activității comerciale, subliniindu-se în mod deosebit că lucrările de organizare și modernizare au fost realizate cu mijloace propriiConducătorii de partid și de stat s-au oprit, în cursul vizitei, la mai multe raioane ale magazinului și au urmărit cu atenție modul de servire a cumpărătorilor. Sînt apreciate noile forme de vînzare prin autoservire, a- legerea liberă din raft și expunerea deschisă a mărfurilor, introduse în ultimul timp, care ușurează mult cumpărătorilor alegerea produselor de care au nevoie. Oaspeții sînt informați că în urma reorganizării și modernizării magazinului, a aplicării acestor forme operative de servire volumul vînzărilor de mărfuri s-a dublat.La raionul de stofe, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a discutat cu vîn- zătorii despre mărfurile puse în vînzare, apreciindu-se calitatea și varietatea stofelor indigene. O deosebită impresie au produs raioanele de sticlărie și articole de menaj unde se găsește o varietate de produse solicitate de cumpărători. Discuții și aprecieri pozitive asupra calității produselor puse în vînzare și a- 

supra modului de deservire a cumpărătorilor a prilejuit și vizita la raioanele de încălțăminte și imprimeuri.înainte de plecare, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, a recomandat conducerii magazinului și organizației de partid să se ocupe în continuare de îmbunătățirea activității generale a' magazinului, atît din punct de vedere al aprovizionării cu un sortiment bogat de produse, cît și al servirii cumpărătorilor. S-a subliniat necesitatea de a se persista în aplicarea unor noi măsuri pentru modernizarea și buna funcționare a magazinului, indicîndu-se să se examineze posibilitatea montării unei scări rulante care ar asigura un flux mai rapid al cumpărătorilor prin a- ceastă mare unitate comercială.în vederea îmbunătățirii aprovizionării populației de pe întreg cuprinsul Capitalei, s-a indicat Consiliului popular municipal București să se studieze posibilitatea deschiderii u- nor noi magazine atît în cartierele recent construite, cît și în cele care urmează să se construiască.Vizita conducătorilor de partid și de stat. la magazinul universal „Victoria", care a durat mai mult de o oră, a prilejuit o mare .satisfacție sala- riaților de aici. Pretutindeni, la raioanele vizitate, lucrătorii, ca și sutele de cumpărători prezenți la acea oră, au făcut tovarășului Nicolae Ceaușeșcu și celorlalți oaspeți o călduroasă și entuziastă primire.Conducătorii de partid și de stat s-au îndreptat apoi spre strada Lipscani, una dintre cele mai vechi artere comerciale ale Bucureștiului. Pe parcursul vizitei pe strada Lipscani, oaspeții s-au oprit în fața vitrinelor unor magazine, a unor vechi clădiri și „hanuri" comerciale. Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a recomandat e- dililor Capitalei să se ocupe de refacerea și îmbunătățirea magazinelor aflate pe ambele laturi ale acestei artere, ca și pe străzile și pasajele din jur, să se descongestioneze clădirile folosite azi ca depozite de mărfuri sau ca birouri, redîndu-Ie comerțului, astfel ca Lipscanii și străzile învecinate să redevină unul din principalele centre comerciale ale Capitalei.Secretarul general al C.C. al P.C.R. a subliniat necesitatea ca Ministerul Industriei Ușoare și Ministerul/Comerțului Interior să asigure aprovizionarea din vreme a magazinelor cu mărfuri de sezon, să nu se aștepte începerea sezonului pentru ca abia a- tunci să se repartizeze mărfurile necesare.Cetățenii aflați pe Lipscani, la cumpărături, au aclamat călduros pe conducătorii de partid și de stat, a- preciind grija cu care se ocupă de îmbunătățirea aprovizionării și servirii populației prin rețeaua comercială.Un scurt popas s-a făcut apoi la pasajul subteran pentru trecerea pietonilor din Piața Sf. Gheorghe. Adre- sîndu-se gospodarilor orașului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu a spus : Este bine că s-a realizat acest pasaj, care înlesnește circulația într-un punct a- glomerat al Capitalei, deși trebuie să spunem că construcția lui a durat prea mult și cu cheltuieli cam mari. Consiliul popular municipal trebuie să urgenteze construcția celorlalte pasaje și să se îngrijească, în același timp, să le dea o întrebuințare mai complexăPrimită cu multă dragoste și bucurie de către cetățenii Capitalei, vizita tovarășului Nicolae Ceaușeșcu și a celorlalți conducători de partid și de stat se înscrie organic în atmosfera de frecvente întîlniri, de dezbateri deschise cu oamenii muncii, repre- zentînd o elocventă manifestare a grijii permanente a conducerii de partid și de stat pentru continua îmbunătățire a traiului cotidian al populației.
Viclor BÎRLADEANU 
Ion HERTEG 
Mircea S. 1ONESCU
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IFAPTUL
{DIVERS
I----------“
| Aruncați
I năvodulDeunăzi, deversorul lazului din Jilavele, (Ilfov) aparținînd întreprinderii piscicole București a cedat presiunii apelor și s-a spart. îți vine greu să crezi că acest deversor, care a costat aproape 500 000 de lei, a cedat ca un val de pămînt ! Abia construit, deversorul va trebui acum reconstruit, cu un deviz de alte 250 000 de lei. Așa nu mai merge ! Cei ce au lucrat de mîntuială, să dea socoteală. Dacă ei tac, ca peștele în propriul iaz, aruncați năvodul.

în bîrlogul
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Pădurarul Pali Geza de la 
Ocolul silvic Brădești, județul 
Harghita, a urmărit timp de mai 
multe zile o pereche de lupi 
bătrîni. Descoperindu-le culcu
șul, făcut intr-o grotă a masi
vului Bucin, el a reușit să imo
bilizeze, prin surprindere, 6 
pui de lup gata să-și „arate" 
colții. La întîlnirea nocturnă, 
lupul și lupoaica au întîrziat, 
astfel că pădurarul s-a întors 
din expediție doar cu odraslele a- 
cestora, care aveau toate apu
căturile pentru a deveni, la rîn- 
dul lor, o spaimă pentru păstorii 
de animale din munți și pentru 
fauna cinegetică alpină.

Atitudine
neomenoasăLa judecătoria din Tîrgoviște se află pe rol un proces care stîrnește indignare. De o parte— acuzații, trei frați: Constantin, Vasile și Gheorghe Liche. De cealaltă parte — propria lor mamă, Ancuța Dan din Per- șinari (Dîmbovița). De trei ani bătrîna este imobilizată, la pat și lipsită, în tot acest timp, de cel mai mic ajutor din partea acelora pe care i-a crescut. Instanța i-a obligat pe toți trei la plata ajutorului material. Așa e bine și drept. Iată însă că unul dintre fii (Gheorghe Liche)— refuză să plătească suma fixată de instanță — 50 lei' pe lună, o nimica toată ! Se vede cît valorează și ce inimă are, din moment ce se poartă astfel cu propria-i mamă ! Așa stînd lucrurile, procuratura județeană efectuează în prezent cercetări, în scopul de a-1 retrimite în judecată, pentru bandon familial. a-
Unde stați
cînd
fulgeră ?

în timpul ploilor cu puternice 
descărcări electrice, nu vă re- 
fugiați sub adăposturi (copaci, 
case) izolate. Există pericolul 
electrocutării. Afirmația se ba
zează pe un caz tragic petrecut 
recent. în timpul ploii torențiale 
din 17 iunie, 34 de persoane 
și-au găsit adăpost sub un foi
șor izolat în plin cîmp, pe raza 
comunei Afumați (Dolj). Epilo
gul este dramatic : șase persoane 
electrocutate au încetat din 
viață iar celelalte se află inter
nate la spital, pentru îngrijiri.

Cînd porniți 
în cursă...Multe accidente de circulație sînt cauzate de defecțiunile tehnice ale autovehiculelor. Iată o întîmplare recentă. Camionul 21-G1-856, aparținînd autobazei Galați, transporta muncitori de la întreprinderea agricolă de stat Bădălani, spre comuna Cudalbi. Pe o pantă pronunțată, datorită unor defecțiuni la sistemul de frînare, mașina s-a răsturnat. Urmările sînt grave : 14 pasageri au fost răniți iar autovehiculul a ars complet. Verificarea stării tehnice a mașinilor la plecarea în cursă (mai ales cînd acestea sînt destinate transportului de persoane !) nu trebuie neglijată. Cazul de mai sus este un avertisment.
Strîngărețul

în stația C.F.R. Turda 
era magazioner Iacob Berindei. 
Făcea ce făcea și prospera in
tr-un an cît alții în zece. Cum ? 
Aici e aici! Viola sigiliul de 
plumb al vagoanelor de marfă 
care treceau prin gară și... de 
ici ceva, de dincolo altceva, 
„agonisea" omul de toate. Co
voare, ciment, tablă, piei, lină, 
motoare electrice — nu avea 
preferințe. Cît putea și ce pu
tea. Acuma însă nu mai poate. 
E „garat pe o linie moartă" 
și nu o să mai poată schimba... 
macazul.

Rubricâ redactatâ de
Ștefan ZIDARIȚA 
Gheorghe POPESCU 

sprijinul corespondențilorev 
„Scînteii"

Scrisorile adresate de oamenii muncii autorităților locale sau centrale — cuprinzînd propuneri, sugestii și observații critice — constituie un prețios tezaur de experiență și inițiativă pentru soluționarea a numeroase probleme, o formă eficientă de participare a acestora la elaborarea și înfăptuirea unor măsuri importante, în scopul perfecționării activității în cele mai diferite sectoare. Pentru a asigura rezolvarea și valorificarea lor cît mai judicioasă, în instituții au fost create, cu ani în urmă, organisme speciale — birouri sau oficii pentru primirea, evidența și urmărirea propunerilor, sesizărilor și reclamații- lor formulate de cetățeni pe calea scrisului.Reglementarea care stă la baza activității acestor organisme a fost îmbunătățită prin prevederile unui Decret al Consiliului de Stat și ale unei Hotărîri a Consiliului de Miniștri — ambele din iunie 1966. Au fost aduse astfel îmbunătățiri în modul de organizare a primirii, examinării și rezolvării diferitelor forme în care se realizează dreptul de petiționare al cetățenilor; totodată, a fost întărită răspunderea conducerilor organelor de stat în asigurarea respectării drepturilor și intereselor legitime ale cetățenilor, atît în faza primirii și rezolvării cererilor, reclamațiilor, sesizărilor și propunerilor, cît și în cea de aducere la îndeplinire a măsurilor stabilite ca urmare a constatărilor făcute cu ocazia cercetării - lor.Pornind de la aceste prevederi de conținut, investigațiile noastre și-au propus să răspundă la întrebarea : Cum se achită birourile de sesizări, conducerile diferitelor departamente de aceste îndatoriri ? Concluziile desprinse în această privință sînt diferite.La Ministerul Poștelor și Telecomunicațiilor, biroul de sesizări, încadrat cu oameni competenți, funcționează ca un organism dinamic, pe deplin responsabil. După ce sînt citite cu atenție, sesizările și reclama- țiile sînt repartizate direcțiilor generale din minister sau direcțiilor județene, cărora li se solicită nu numai rezolvarea propriu-zisă a fiecărei scrisori, ci și analizarea temeinică a cauzelor concrete care au generat anomalia reliefată, precum și comunicarea măsurilor întreprinse în consecință. Scrisorile cu un conținut deosebit sînt prezentate conducerii ministerului. Existența unei evidențe unice și clare, pe întreaga instituție, a tuturor scrisorilor dă putința membrilor biroului să urmărească cu rigurozitate respectarea termenelor de rezolvare. Iar în cazurile de întîrziere — extrem de rare, de altminteri — este informată tot conducerea ministerului. La primirea răspunsurilor, membrii biroului verifică temeinicia cercetărilor efectuate și a măsurilor luate, în cazul rezolvării formale a unei scrisori, ea este înapoiată organului care a efectuat cercetarea, cu indicațiile de rigoare.— Dar nu numai atît. Noi avem datoria să facem și o muncă de conținut, de sintetizare a problemelor care se desprind din scrisori — ne spune Gheorghe Bidașcu, șeful biroului de sesizări.într-adevăr, în instituție scrisorile constituie un mijloc dintre cele mai sigure și la îndcmină pentru prospectarea și cunoașterea realității, pentru depistarea fenomenelor negative care se ivesc la un moment dat în activitatea unui sector sau a altuia. Ele permit conducerii instituției să-și corecteze planurile de activitate, să-și concentreze eforturile în direcțiile în care se simte cel mai mult nevoia Anul trecut, de exemplu, în urma introducerii sistemului de contorizare în telefonia urbană și a conectării unor orașe la rețeaua interurbană automată, la Direcția de telecomunicații a municipiului București și la minister s-au primit un număr neobișnuit de sesizări, prin care abonații contestau sumele de plată pentru așa- zisele convorbiri adiționale. După cum s-a constatat, cauza principală a acestei stări de lucruri era apariția unor defecțiuni tehnice la noul apa- rataj și cu deosebire la contori. S-a dispus, în consecință verificarea întregului echipament și acolo unde s-au constatat defecțiuni, radierea de pe listele de plată ale abonaților a respectivelor sume. în perioada următoare, numărul sesizărilor a scăzut, dar nu în proporția așteptată. Ca un adevărat barometru, ele permiteau să se tragă concluzia menținerii unor anomalii, care au făcut necesare alte măsuri.La Centrocoop, în activitatea de soluționare a scrisorilor existau, pînă acum cîteva luni, deficiente serioase (întîrzierea nepermisă a rezolvării, soluționare formală etc.), care au făcut obiectul unor semnale critice publicate în presă. Conducerea instituției a inițiat o seamă de măsuri care au dus la schimbări evidente în această privință. Problema a fost pusă cu toată seriozitatea în fața cadrelor de conducere pe întreaga filieră. în același timp, s-au efectuat o seamă de controale la uniunile județene, iar constatările negative făcute cu acest prilej au fost aduse la cunoștința tuturor conducerilor de uniuni, printr-o scrisoare semnată de președintele uniunii centrale. Biroul de sesizări, a cărui activitate era sub nivelul cerințelor, a fost reorganizat și încadrat cu oameni capabili să asigure nu numai o re- ; zolvare corectă a fiecărei scrisori, ci și o muncă de sinteză, de investigație Tqate acestea au făcut cu putință luarea unor măsuri importante, cu caracter general, pentru înlăturarea unor lipsuri frecvent semnalate' de cetățeni (privind angajarea gestionarilor de unități, stabilirea planurilor de aprovizionare și desfacere etc.). Este, fără îndoială, o activitate de bun augur la această instituție.în raport cu cele două instituții a- mintite, la Ministerul Sănătății numărul cererilor, scrisorilor și sesizărilor e mai mare Judecind obiectiv, situația este explicabilă, fiind vorba de un sector de largă deservire socială. Pe de altă parte însă, nu este mai puțin adevărat că o asemenea stare de lucruri reflectă existența unor neajunsuri în anumite verigi ale asistenței medicale, neajunsuri de altfel criticate și a căror înlăturare stă în atenția forurilor de resort Ce se constată la acest minister ? Biroul de sesizări este slab încadrat, în primul rînd din punct de vedere numeric. La volumul mare de lucrări (în primele cinci luni ale anului în curs au fost primite peste 2 000 de sesizări și

reclamații) se adaugă și slaba pregătire a lucrătorilor biroului. A- ceștia nu țin o evidență clară a tuturor scrisorilor, care să permită urmărirea riguroasă a rezolvării lor, a respectării termenelor stabilite de lege — ceea ce duce la în- tîrzieri ce nu se pot justifica în nici un fel. Să luăm, de exemplu, scrisoarea lui Dragoș Horj, din județul Maramureș, care solicită sprijinul ministerului pentru efectuarea unui tratament copilului său. Ea a fost soluționată după mai bine de trei luni de la primire, timp în care biroul nu s-a interesat absolut deloc de soarta ei. Sigur că unele din aceste scrisori — este greu de spus dacă multe sau puține — ar trebui adresate organelor locale, în a căror competență intră soluționarea lor, la ora actuală ministerul fiind aglomerat cu multe asemenea cazuri. Probabil însă că tocmai anumite neajunsuri repetate în activitatea unor u- nități sanitare, precum și neglijențele din partea forurilor locale de specialitate îi obligă pe cetățeni să se adreseze ministerului, considerîn- du-I organismul capabil să soluțio-
ÎNSEMNĂRI despre
ACTIVITATEA UNOR
BIROURI
DE RECLAMAȚII
Șl SESIZĂRI

neze cu competență, înțelegere și o- perativitate diferitele lor solicitări. Deci, dacă omul își manifestă încrederea într-un organ central de stat și i se adresează, nu-i poate fi permis nici unui funcționar să nu dea curs cererii sale. De altfel, prevederile legale în această privință sînt clare : organul de stat în atribuția căruia nu intră în mod direct rezolvarea cererii, reclamației, sesizării sau propunerii ce-i este adresată, o va transmite în original, în termen de cel mult 3 zile, organului care, potrivit atribuțiilor sale, trebuia s-o rezolve, fiind obligat să înștiințeze despre aceasta pe petiționar în același termen. Iată însă, cum se petrec uneori lucrurile la Ministerul Sănătății. Ing. Paul Ianculescu, din București, semnala îmbolnăvirea soției sale și a copilului născut intr-o maternitate. După ce a fost ținută, fără nici un motiv, aproape o lună de zile, la Direcția generală a asistentei medicale curativo-profilactice (A.M.C.P.), scrisoarea a fost înaintată Direcției sanitare a municipiului București, unde a mai stat două luni. întîrzierea aceasta pare cu atît mai de neînțeles, cu cît sesizarea atrăgea atenția asupra existenței unor factori infecțioși în maternitate (lucru dovedit ulterior a fi real) și ea ar fi putut să constituie un semna) de alarmă tras din vreme. Mai grav este că, uneori, cetățenii sînt invitați să se adreseze ei, din nou, organelor locale. De pildă, într-un răspuns a- dresat soților Dan și Maria Gae din Plenița, județul Dolj, care semnalau că; din cauza lipsei de interes a medicului de la maternitatea spitalului din localitate, și-au pierdut viețile fiica lor și copilul acesteia, semnatarii sesizărilor repetate adresate ministerului sînt îndrumați să se adreseze consiliului popular al județului, forul ierarhic superior al instituțiilor sanitare, în orice problemă (subl. n.s.).Este adevărat, așa după cum constată, vinovat de întîrzierea care se soluționează scrisorile minister nu se face numai sesizări, ci, într-o măsură mare, și compartimentele sau direcțiile sanitare cărora le sînt repartizate
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Celui care străbate în a- ceste zile orașele și satele patriei noastre, atenția îi este reținută la tot pasul de inițiativele și faptele gospodarilor, de avîntul cu care cetățenii participă la munca patriotică în cinstea .-a Congres și a celei aniversări a celui al de-a elibe-

gard viu pe zeci de mii de metri liniari.In majoritatea localităților mureșene se conturează multe din inițiativele gospodarilor : la Tîrnăveni. de pildă, ne-au reținut atenția cîteva acțiuni de mai mare amploare, între care amenajarea unui complex de agrement și sport. La So- vata, plantările făcute în primăvara aceasta pe strada Trandafirilor dau un aspect inedit acestei frumoase artere. Lucrările de

lei, din care s-au realizat — de la începutul anului și pînă în prezent — un volum de circa 25 milioane lei. Un accent deosebit cunosc și aici amenajările și extinderile de zone și spatii verzi, construcțiile de trotuare, reparațiile de străzi și drumuri, plantările de arbori ornamentali, bazele sportive, parcurile de joacă pentru copii. în orașul Rădăuți, iau parte la acțiunile de muncă patriotică peste 10 mii de cetățeni, re- alizînd obiective în valoare de 1 500 000 lei. Același ritm susținut se remarcă și în satele sucevene : în comuna Salcea, sătenii au reparat pînă în prezent 15 km de drumuri, au plantat cîteva sute de arbori ornamentali și gard viu, au reparat numeroase fîntîni publice, au extins spatiile și zonele verzi. în comuna Bosanci, participarea masivă a cetățenilor la munca patriotică are în vedere înfrumusețarea acestei localități. Pe aceeași linie se înscriu și preocupările sătenilor din comunele Dumbrăveni, Bădeuți. Frătăuții Vechi, Straja.Și localitățile județului Satu Mare au devenit în ultimele zile adevărate șantiere ale muncii patriotice, în municipiul Satu Mare, de pildă, obiectivele principale care cunosc efervescența muncii patriotice sînt : hotelul turistic, hotelul „Dacia", u- zina de apă de la Mărti- nești, Bd. Cloșca, străzile B. P. Hașdeu, Aron Pumnul, Castanilor. Sute de cetățeni sînt permanent pre- zenți aici, dînd o mînă de ajutor constructorilor. La Livada, cetățenii au lucrat, de pildă, la amenajarea trotuarelor pe o lungime de 300 m, a unui parc pentru copii, la plantările de pomi în parcul vechi. La Doba. sătenii au luat parte la construcția unei fîntîni arteziene, la asfaltarea trotuarelor, la lucrările de fundație ale noului cămin cultural din satul Paulian.Sînt doar cîteva exemple, din miile pe care le putem întîlni în întreaga țară. Cetățenii întregii țări întîmpină cel de-al X-lea Congres al partidului și cea de a XXV-a aniversare a eliberării patriei de sub jugul fascist printr-o participare activă în toate domeniile vieții economice și sociale.
Gh. CÎRSTSA 
Lorand DEAKI 
I. MANEA 
corespondenții 
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au participat la amenajarea unui parc de 1 000 mp, iar la Negrești, toți cetățenii comunei au participat la pregătirea traseului pentru introducerea curentului electric în casele lor. în întrecerea cu județe, celelalte județe, Argeșul cunoaște un ritm susținut de traducere în fapt a inițiativelor cetățenești. Din cele 30 milioane de lei. cît prevede angajamentul anual, s-au realizat pînă în prezent, prin muncă patriotică, lu-

patriotică îr de-al X-lea P.C.R.XXV-a rării.Ziua plinirea angajamentelor luate în întrecerea patriotică pentru gospodărirea și înfrumusețarea orașelor și satelor, desfășurată pe baza chemării Consiliului popular județean Galați, se a- propie cu pași repezi. Corespondenții noștri au stat de vorbă cu numeroși factori de răspundere în organele locale : reprezentanții treburilor obștești caută să dea permanent răspuns tuturor inițiativelor cetățenești, să le valorifice.La Pitești, ca de altfel în multe alte așezări arge- șene, persistă, o preocupare gospodărească,, o dragoste pentru frumos, undezvoltat simț civic pentru prosperitatea urbei. ~șantierele permanente muncă patriotică, mii tineri execută lucrări mare amploare. Participă, de pildă, la acțiunile de finisare a unor obiective industriale și social-culturale aflate în construcție. în rîndul celor care muncesc cu toată energia pentru terminarea diferitelor lucrări la Combinatul petrochimic Pitești putem întîlni mulți elevi ai Grupului școlar de chimie, viitori muncitori ai combinatului. Modesta lor contribuție înseamnă economii de zeci de mii de lei și, în același timp, un efect concret : intrarea în producție a combinatului în cinstea Celui de al X-lea Congres al partidului.Pe șantierele din alte zone industriale ale orașului. peste 5 000 de salariați de la Combinatul pentru industrializarea lemnului, rafinărie, trustul de foraj, fabricile de bere și stofe, din învățămînt și-au unit forțele pentru terminarea a numeroase lucrări auxiliare. Și la Curtea de Argeș, peste 2 000 de salariați — tineri și vîrstnici — au dat o mînă de ajutor constructorilor la nivelarea terenului, la transportul materialelor de construcție destinate hotelului turistic, maternității și tive.Entuziasmul triotice animă torii satelor Călinești. sute de cetățeni

scadenței în înde-

ORAȘEcercetări sesizările. Dar tot atît de adevărat este că biroul de sesizări — căruia îi revine sarcina expresă să urmărească respectarea termenelor — nu-și face datoria cum trebuie, nu informează conducerea ministerului asupra cazurilor flagrante de întîrzieri. Și mai grav este că, încâlcind prevederile legale, șeful biroului trimite multe scrisori pentru soluționare direcțiilor sanitare județene, fără să le prezinte în prealabil, pentru luare de cunoștință, nimănui din minister. practică pe care nu am întîl- nit-o, în cursul investigațiilor noastre, nicăieri. în felul acesta, el lipsește, cu bună știință, ministerul, organele sale de specialitate, de cunoașterea unor situații concrete semnalate de cetățeni, de cunoașterea a ceea ce se întîmplă în unitățile sanitare. Or, ca organ coordonator al întregii activități de ocrotire a sănătății populației, realitatea de pe teren interesează în cel mai . înalt grad Ministerul Sănătății.Am discutat aceste situații cu tovarăși din corpul de control al ministrului — organ care răspunde de activitatea biroului de sesizări — și din conducerea minisțerului, care cunoșteau, în linii mari, cum lucrează biroul de sesizări. Așa stînd lucrurile, se naște întrebarea firească : se mai poate împăca, oare, mult timp conducerea Ministerului Sănătății cu astfel de atitudini fată de sesizările cetățenilor. Aminteam, în însemnările noastre, de pasul bun pe care l-au făcut alte instituții centrale în această direcție, ceea ce dovedește că lucrurile se pot îndrepta atunci cînd există interes și preocupare.La minister s-au primit anul trecut de la cetățeni circa 3 400 de sesizări și reclamații privind diferite lipsuri din unitățile sanitare și a- bateri ale cadrelor medico-sanitare, cu deosebire ale celor din sectorul materno-infantil. Așa cum am văzut, unele dintre ele, deși cu un conținut deosebit de grav, nu sînt examinate cu toată măsurile călcării, sanitare, profesională cele sau vel sanitară ,____ ________ _____dinți, refuză, literalmente, să asiste o gravidă la naștere, să-i acorde minimum de ajutor impus de îndatoririle sacre pe care le incumbă profesia ce și-a ales-o — punînd astfel în pericol sănătatea a două ființe omenești. Pentru acest fapt (deși nu singurul), el este sancționat cu retrogradarea pe timp de o lună de zile.Numărul mare de sesizări matii la adresa unor cadre sanitare — ce se primesc la Si la' -alte foruri centrale ■ dește că Ministerul Sănătății nu a acționat și nu acționează încă ener- gic și eficient pentru înlăturarea manifestărilor negative din activitatea unor lucrători sanitari. Iar lipsa de preocupare pentru temeinica soluționare a scrisorilor, pentru folosirea lor ca mijloc de investigare si cunoaștere a realității, de sintetizare a problemelor care trebuie să preocupe în permanentă instituția nu întîrzie să-și lase pecetea asupra prestigiului instituției.
MrDupă cum am văzut, investigațiile noastre au scos la iveală, pe lingă unele experiențe pozitive, și o seamă de anomalii existente în activitatea de rezolvare a scrisorilor. Organizarea, pe baze cît mai judicioase. a activității birourilor de sesizări, asigurarea rezolvării competente și operative, pe întreaga filieră, a tuturor scrisorilor primite de la cetățeni sînt îndatoriri de căpetenie ale conducerilor instituțiilor. Rezolvarea scrisorilor trebuie să stea nu la periferia, ci — peste tot și întotdeauna — în centrul preocupărilor conducerilor de instituții, care sînt datoare să desprindă din ele concluzii pentru îmbunătățirea permanentă a activității.

Pe de de de

atenția și seriozitatea, iar care se iau împotriva îndeamaifoarteIlinoiu,Oprișoru,
către cadrele medico- normelor de conduită si cetățenească sînt, de multeblînde.de la ori, blînde Medicul Pa- circumscripția județul Mehe- altor obiec-muncii pași pe locui- argeșene. La
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crări în valoare de circa 20 milioane lei.Și harnicii gospodari ai județului Mureș au întreprins nenumărate acțiuni de înfrumusețare , a municipiilor, orașelor și localităților rurale. Angajamentul luat de mureșeni pe anul acesta se cifrează la peste 70 milioane lei. Aceasta înseamnă. deocamdată, realizarea prin muncă patriotică a unui volum de lucrări în valoare de circa 47 milioane lei, adică 66 la sută din angajamentul inițial. Este vorba de construirea a peste 130 000 mp trotuare, 173 baze sportive. 60 de parcuri noi, plantarea a peste 214 000 pomi și arbuști ornamentali. reparații de drumuri pe o distanță de peste 800 km, plantarea de

amenajare și înfrumusețare din zona întreprinderii „Nicovala" și a Complexului de faianță și sticlă în municipiul Sighișoara sînt un exemplu.Un mare volum de muncă patriotică — care echivalează în fapt cu circa 30 milioane lei — urmează a fi prestat de către cetățeni în municipiul Tg. Mureș. Se extinde complexul de agrement și sport „Mureșul", prin înființarea unor baze noi de canotaj și înot. Pe șantierul de pe platoul Cornești, s-au terminat în aceste zile lucrările de a- menajare a lacului pentru fauna de Deltă.în cadrul întrecerii patriotice care se desfășoară în județul Suceava, gospodarii au prevăzut în acest an lucrări de peste 45 milioane

se cu la de

și recla- medico- minister — dove-

Alexandru STROE

Au venit

din Rimnicu Vilcea
de Nicuță TĂNASE

au plecat 
București,

Bună dimineața!

biroul mult mai instituției județene, Dentru
Azi-noapte am deranjat 

centralista din Rimnicu 
Vilcea :

— Te rog să-mi dai 
Bucureștiul. Stenografii 
„Scînteii".

îmi dă legătura. Steno
grafa oftează. Aud și un 
blestem. Poate blestemul 
nu-mi aparține. îmi zice :

— Ascult.
— Sînt în orașul cu sal

bă de stațiuni de odihnă 
și mă simt bine.

— Să stenografiez ?
— Desigur. Nimic nu-ți 

spun de prisos. Notează fie
care cuvînt. Azi dimineață 
am vizitat Olăneștiul. De 
cîtva timp, izvoarele 7 și 3 
au debit scăzut. Sînt pe 
cale de 
tăți de 
tă, dar 
aprobe 
tru aceste izvoare aducă
toare de sănătate.

Cine trebuie să apro
be niște fonduri ? Dictează, 
te rog. pe litere.

— Ci-ne-va !... întreprin
derea economică balneară 
cheltuiește anual în jur de 
30 000 de lei cu cearșafuri 
și fețe de perne.

— Pentru ce cheltuiește?
— Au o mașină de 

rufe învechită, care 
rupe.

— O mașină nouă 
costa ? O mașină 
care să nu le rupă ?

— Te rog să stenogra
fiezi și întrebările dumi- 
tale... Mașina costă vreo 
douăzeci de mii. Si ea exis
tă. Au cumpărat-o acum 
vreo doi ani. Nu o mon
tează pentru 
duri și nici 
a fi montată.

— în locul 
se poate?

— Nu. Aparține de altă 
administrație. Stațiunile de 
aici, au doi stăpîni. l.E.B. și “ ‘ ciz la

dispariție. Posibili- 
„reanimare" exis- 
cineva trebuie să 

niște fonduri pen-

spălat 
le tot

cît ar 
nouă.

că n-au fon- 
spațiu pentru

celei vechi nu

S.M.B. Unii se 
sufletul omului 

cură: alții cu trupul lui.

ocupă 
venit

Doi directori, două admi
nistrații. La Govora, la sa
natoriul de copii, sînt trei 
administrații. Pe lingă cele 
două amintite, mai e una, 
a Ministerului învățămân
tului. Trei administrații, 
trei. Fanfară n-au. N-au

Foto : Dan Er. Grisrorescv
Vedere din Sighișoara

pe oră, remi — 4 lei ora, 
tablele — 2 lei ora, șuba- 
hul — 4 lei ora și așa mai 
departe. La Olănești nu mai 
găsești pe nimeni în club. 
Oamenii veniți la odihnă au 
pus mînă de la mînă și 
și-au cumpărat „ustensile-

— Da. Continuă.
— Astăzi, spre seară, am 

avut o întrevedere cu pri
marul județului. Am fost 
de față cînd s-a comuni
cat de la Govora că grupu
rile de șantiere I.S.C.M., 
au predat uzinei de pro-

pentru că cei din fanfară 
n-au vrut să vină fără o 
administrație proprie. Mă 
asculți ? Stenografiezi ?

— Sigur. Continuă.
— La Olănești, cluburile 

sînt goale. La Govora sînt 
pline pe jumătate, iar la 
Călimănești și mai pline.

— De ce ?
— Comitetul de Stat pen

tru Cultură si Artă a dat 
o dispoziție prin care 
se prevede: dacă Cineva 
vrea să joace la clubul sta
țiunii șah va plăti 2 lei

le". La Govora n-au venit 
prețurile la tenis de masă. 
Aici se joacă gratis și e 
plin întotdeauna. La Că
limănești, însă, directorul 
stațiunii ne spune că n-a 
apărut încă la ei această 
decizie... Ei cluburile sînt 
pline. Chiar dacă ar veni, 
n-ar respecta-o pînă nu 
trimit și o schemă pentru 
angajarea unor oameni care 
să cronometreze orele de 
joc. Dacă nu, să le trimită 
o mașină electronică. MS 
auzi ?...

duse sodice încă un impor
tant obiectiv : secția de si- 
licat de sodiu. Asta cu o 
lună mai devreme.

— „Cu o lună mai de
vreme". Continuă...— L-am întrebat pe pri
mar care este, după pă
rerea dumisale, problema 
numărul unu a acestui județ. 
Mi-a răspuns: Problema 
numărul I sînt mai multe.

L-am rugat să se re
zume la una. S-a rezumat 
la două: bariera și aba
torul. Despre barieră, pri-

marul mi-a spus o anec
dotă care nu este departe 
de adevăr. Cică un șofer 
din Rimnicu Vilcea, cînd 
a ieșit, la pensie, n-a putut 
să justifice o vechime de 
15 ani dintre cei patruzeci 
cît îi muncise. îi pierduse 
așteptînd la barieră, la ie
șirea și intrarea în oraș. 
Această barieră, aflată pe o 
șosea internațională, stă 
închisă circa 17—18 ore din 24 de ore.

— Sînt perspective să se 
rezolve cîndva ? 
ceva comisii ?

— Probabil că 
ceva comisii din 
dar poate așteaptă la... ba
rieră.

— A doua problemă ați 
spus că este: abatorul. 
Care abator ?

— Abatorul pe care nu-l 
avem. De fapt, ceva-ceva 
am improvizat, dar nu sa
tisface nici cinci la sută 
din necesități. Datorită a- 
cestei situații, pentru asi
gurarea consumului avem, 
știi bine, și stațiuni bal
neare, trimitem mii de ani
male la abatoarele din Pi
tești, Craiova, Sibiu, Hune
doara etc ca apoi, aprovi
zionarea cu carne și pre
paratele ei să se facă prin 
transporturi inverse. Am 
invitat la noi reprezentan
ții din ministerele respec
tive dar...

— Aveți bariere!
— Am scris „bariere". 

Continuă.
— Continui mîine. Por

nesc spre București. Tova
rășă stenografă, n-ai obo
sit cumva ? Reziști la o 
glumă ?

— S-o aud.
Centralista din Rm. Vil

cea ne întrerupe. îmi spu
ne în cască :

— Dacă vrei să ajungi, 
pornește de acuma. Bari
era e ridicată.

Și-am pornit spre casă !...

-„Știți, vă rog, 
unde vine 

strada...
Un volum albastru își croiește drum spre căminele cetățenilor, spre multe instituții.Au apărut la noi ghiduri atît de numeroase incit uneori nu mai știi de care să te lași ghțf dat. Multe cuprind imagini ’și cuvinte frumoase, pitorești, lucruri plăcute — dar volumul albastru de care să vorbim este un ghid al informației concrete, avînd trei caracteristici :— informația e precisă— e completă— e ordonată.Cu alte cuvinte, nu e un ghid în care unele lucruri le poți găsi, altele nu, ori unul în care nu știi cum să dai de informația necesarăOrice stradă din București ai căuta o reperezi în mai puțin de un minut. Este „Ghidul străzilor municipiului București", publicat sub girul consiliului popular, al direcției sale de arhitectură și sistematizare — și autorii merită felicitări, împlinind o cerință elementară a oricărui oraș mai mare, îndeosebi a unei capitale.Străzile sînt înșirate în ordine alfabetică, indicîndu-se și sectorul de care țin, secția de miliție și pătrățelul în care strada poate fi găsită pe hartă : sînt 143 hărți parțiale, una de ansamblu și două ale transporturilor în comun, ziua și noaptea.Editura Consiliului Național pentru Educație Fizică și Sport, care a publicat ghidul (probabil pentru că era un „sport" să găsești o stradă în București sau să ajungi la ea), merită felicitări și pentru efortul ca aspectul practic al cărții să se însoțească de bune condiții grafice.E adevărat că acestea se adaugă la cost, dar nu e vorba de o carte pe care s-o ții azi și s-o arunci mîine.Pentru ghidurile viitoare — acum, că am prins poftă — poate nu ar strica și o menționare a oficiilor poștale, plus o detaliere a mijloacelor de transport ; cartea nu și-ar mări spațiul fizic, dacă hîrtia ar fi mai subțire, coperțile mai flexibile și paginația mai economică. Așa a- rată multe ghiduri — în cazul unor mari metropole — care, cu toată avalanșa de informație, încap totuși într-un buzunar.Firește, pentru o ediție viitoare, editura ar trebui să facă un sondaj, cerînd părerile cititorilor și ținînd seama de posibilitățile proprii Deocamdată, noi ne-am mărginit să semnalăm apariția acestui ghid și să ne exprimăm satisfacția.Chiar dacă nu va dispărea tipul omului care întreabă „unde vine, vă rog. strada... ?“

Sergiu FARCĂȘAN
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DE DIRECTIVE I______ _________
ORGANIZA ȚI A DE PARTID -

generator de progres

în activitatea economică
In actuala etapă a dezvoltării societății noastre, sporește continuu,rolul conducător al partidului, acesta fiind factorul politic fundamental care asigură înaintarea victorioasă a patriei noastre pe calea socialismului. Cu deplin temei se subliniază în Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea că îndeplinirea rolului conducător &1 partidului presupune în primul rînd perfecționarea activității tuturor organelor și organizațiilor de le revine obligația să iunoască amănunțit si- ■ meniilc de activitate în să asigure în cunoștință imarea calificată, spe- sector, să hotărască în ii partidului, de sine ra soluțiilor concrete ,-Unirea sarcinilor ce lenizatoric creat prinîm- ’ganizării administrati- in alte măsuri luate de• airtidului nostru, după■ '.X-lea jal.-P,G.R. oferă ice distribuirii și folo-a forțelor, deplasării greutate al muncii de ■.■prinderi și unități pro- • unde se decide soarta dezvoltare a economiei acest sens, înfăptuirea■ olan și a angajamcnte- , n mare măsură, de mo-fiecare organizație de e să devină o forță di- lectivului, să declanșeze elt.".u. liativa maselor, să le mobilizeze pentru realizarea cu competență și răspundere sporită a obiectivelor stabilite.■ Primind de la această necesitate și dezvoltînd experiența cîștigată pînă în prezent, Comitetul județean Vaslui al P.C.R. a acordat și acordă o deosebită atenție îndrumării organelor și organizațiilor de partid în direcția perfecționării continue a stilului și metodelor lor de muncă, astfel încît ele să constituie, într-adevăr o forță motrice în activitatea economică.Acțiunea inițiată de partid cu privire la organizarea științifică a producției și a muncii, de pildă, a avut și are efecte pozitive în întreprinde? rile județului. In majoritatea colectivelor s-au făcut numeroase studii care au vizat probleme majore ale producției, cum ar • fi folosirea mai rațională a spațiilor de producție, a utilajelor și a forței de muncă, reducerea consumurilor specifice de materii prime și materiale, creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității produselor, reducerea prețului de cost. Care a fost contribuția organizațiilor de partid la întocmirea studiilor, la orientarea acestora spre rezolvarea sarcinilor curente și de perspectivă ale întreprinderilor, la finalizarea măsurilor preconizate ? Mai întîi, este vorba de participarea comuniștilor în colectivele de organizarea științifică a producției și a muncii, ceea ce a permis organizațiilor de partid că cunoască îndeaproape stadiul aplicării studiilor, deficiențele ce se fac simțite, cauzele care le determină și să' intervină la vreme pentru înlăturarea lor. Anul trecut, de pildă, au fost a- plicate în întreprinderi 150 de studii, care au contribuit la realizarea unui spor la producția globală în valoare de peste 12 milioane lei, la creșterea suplimentară a productivității muncii cu 1,2 la sută, la depășirea beneficiilor planificate cu 1,8 milioane lei.Pe baza experiențelor acumulate în anul precedent și în funcție de problemele specifice ridicate de realizarea în condiții optime a sarcinilor sporite ce le revin în acest an, colectivele întreprinderilor au continuat cu succes acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii. Este semnificativ, în acest sens, să arătăm că în acest an sînt prevăzute a fi aplicate 243 de studii care, după calculele făcute, vor aduce un spof la producția globală în valoare de 21 milioane lei. Numai la Fabrica de confecții din Bîrlad, de exemplu, prin aplicarea studiului referitor la îmbunătățirea tehnologiei de fabricație la cămăși bărbătești se va realiza o producție suplimentară în valoare de circa 2 milioane lei.La Fabrica de rulmenți Bîrlad, s-au obținut în anul precedent rezultate bune în realizarea sarcinilor de plan la toți' indicatorii. Ele nu reflectau însă întru totul posibilitățile colectivului. De aceea, cu prilejul dezbaterii cifrelor de plan, comuniștii au analizat temeinic cauzele unor deficiențe în organizarea producției și a muncii, în folosirea unor utilaje și a timpului de lucru, au făcut numeroase propuneri în vederea îmbunătățirii activității economice, subliniind marile rezerve ce există încă în

Gheorghe TĂNASE 
prim-secretar al Comitetului județean 

Vaslui al P.C.R.

fabrică, la fiecare loc de muncă, pentru obținerea în acest an a unor însemnate sporuri de producție. Nu întîmplător, „bijutierii în metal" de aici s-au angajat să realizeze peste prevederi, pînă la sfîrșitul anului curent, 1 200 000 lei la producția globală, 1 000 000 de lei la producția marfă, să reducă prețul de cost cu 500 000 lei.Acesta nu este însă singurul exemplu. La Fabrica de mobilă din Vaslui s-au consemnat, după încheierea primului trimestru al anului,. serioase restanțe în îndeplinirea planului de producție : circa 5 mili- bărie de lei. Care erau cauzele ? în ajfâsă'unora' de natură obiectivă, în fabrică se manifestau mari neajunsuri in organizarea muncii. în folosirea la întreaga capacitate a unor utilaje de mare productivitate, a timpului de lucru, în aprovizionarea ritmică a locurilor de muncă cu materia primă necesară. Normal ar fi fost ca organizația de partid de aici să fi acționat operativ, cu competență pentru înlăturarea unor asemenea fenomene. Lucrurile nu s-au petrecut însă așa, pînă cînd comitetul orășenesc de partid și comisia economică județeană nu au intervenit. Neîntîrziat s-a trecut la acțiune, la organizarea unei largi dezbateri a problemelor de producție cu activul de partid și obștesc din fabrică, la discutarea situației create într-o ședință comună a comitetului de partid și a comitetului de direcție, la adoptarea măsurilor și, mai ales, la înfăptuirea lor. Comuniștii au fost aceia care au dat „tonul", care prin exemplul lor personal au stimulat inițiativa și interesul muncitorilor, inginerilor și tehnicienilor față de recuperarea restanțelor și realizarea integrală a planului. Firește, lucrurile nu s-au îndreptat peste noapte. Dar, după o asemenea activitate desfășurată, situația a început, treptat, treptat, să se remedieze, colectivul îndeplinindu-și în ultimele două luni îndatoririle ce-i reveneau, reușind, totodată, să recupereze circa 1,5 milioane de lei la producția globală.Muncind cu abnegație, organizațiile de partid din întreprinderile județului au stimulat inițiativa colectivelor, entuziasmul cu care acestea au pornit întrecerea în cinstea celui de-al X-lea Congres al partidului și a celei de-a XXV-a aniversări a eliberării patriei, hotărîte să obțină, peste prevederile planului, produse industriale în valoare de 22 milioane lei, printre care 650 000 confecții, 12 000 de rulmenți, 60 de garnituri de mobilă și altele. Acum, cînd sîntem în posesia bilanțului încheiat pe 5 luni, putem afirma că între cuvîntul colectivelor și faptele lor există o deplină concordanță : angajamentele luate pentru această perioadă au fost îndeplinite cu succes.Ar fi însă greșit să trecem cu vederea faptul că pe alocuri organizațiile de partid nu reușesc întotdeauna să intervină la timp, să muncească astfel încît hotărîrile pe care le adoptă să fie operativ traduse în viață, ca activitatea lor să fie armonios îmbinată cu preocupările actuale și de perspectivă ale colectivelor respective. De aceea, comitetul județean de partid inițiază mereu noi acțiuni menite să ducă la generalizarea experienței pozitive, la instaurarea unui stil de muncă dinamic, eficient în toate organizațiile de partid, la consultarea tot mai largă a oamenilor muncii asupra principalelor probleme economice ale întreprinderilor.Și la sate, organizațiile de partid din agricultură, sprijinind concret unitățile agricole de stat și cooperatiste în folosirea cu grijă a pămîn- tului, amplasarea judicioasă a culturilor, aplicarea unei agrotehnici superioare, în utilizarea cu chibzuință a fondurilor de investiții, au contribuit la obținerea unor rezultate bune.Forța dinamică a organizațiilor de partid de la sate s-a afirmat cu pregnanță și în perioada campaniei agricole de primăvară din acest an. Iată numai un exemplu, deosebit de semnificativ. Cooperativele agricole de producție din Fălciu au avut de efectuat un volum sporit de lucrări, fapt pentru care ele s-au și pregătit din vreme. Dar, după cum se știe, din cauza timpului nefavorabil, însă- mînțările au început cu multă întîr- ziere. Comitetul comunal de par

tid întocmise pentru această perioadă un plan de muncă, dar el nu mai corespundea situației. Orientîndu-se operativ, el a reușit să adopte măsuri concrete, impuse de stadiul în care se aflau lucrările la cele două unități ; s-a făcut o nouă repartizare a forțelor, membrii comitetului de partid răs- punzînd fiecare de cîte o brigadă de cîmp ; mecanizatorii au fost mobilizați pentru folosirea integrală a timpului și a capacității de lucru a tractoarelor, iar organizațiile de bază au intensificat activitatea politică în rîndul țăranilor cooperatori. .Și astfel, campania de însămînțări a fost încheiată în această comună într-un timp record.Cu spirit de răspundere se ocupă organizațiile de partid și de îndrumarea consiliilor de conducere ale cooperativelor agricole în probleme ca folosirea' judicioasă , a pă- mîntului, combaterea -'eroziunii;'ex- lindcrea suprafețelor irigate,,. ,,ilez-, voltarea sectorului legumicol, vi-; ticol. pomicol și creșterea animalelor. In ultimul timp, de pildă, organizațiile de partid au întreprins, din indicația comitetului județean de partid, acțiuni concrete care vizează îmbunătățirea continuă a muncii în sectorul zootehnic al unităților cooperatiste, asigurarea unor condiții materiale care să permită îndeplinirea planului de creștere a efectivelor de animale și de sporire a producției la lapte, carne, lînă și ouă Preocuparea organizației de partid de la cooperativa agricolă de producție din Tanacu, de exemplu, pentru permanentizarea lucrătorilor din sectorul zootehnic, creșterea nivelului lor profesional, aplicarea retribuției suplimentare, ca și pentru asigurarea unei puternice baze furajere și a îngrijirii raționale a animalelor s-au soldat cu rezultate deosebite ; în primele 5 luni ale anului în curs, cooperativa a realizat din acest sector un venit bănesc suplimentar în valoare de circa 400 000 lei.Avînd în vedere sarcinile sporite ce stau în fața economiei județului nostru, desprinse din proiectul de Directive ai Congresului al X-lea al P.C.R., vom milita, în continuare, pentru perfecționarea activității organizațiilor de partid, creșterea rolului lor de conducător politic, a forței lor dinamice în mobilizarea colectivelor din fabrici și uzine, de pe ogoare pentru sporirea producției și a productivității muncii, a beneficiilor, pentru îndeplinirea planului și a angajamentelor spre a întîmpina cu cinste Congresul partidului și aniversarea jubiliară a eliberării patriei.

ADEZIUNE DEPLINA
FAȚĂ DE POLITICA INTERNĂ
Șl EXTERNĂ A PARTIDULUI

Telegrame adresate C.C. al P.C.R., 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU

PROMOVAREA

PROGRESULUI

TEHNIC
(Urmare din pag. I)

în aceste zile, pe adresa Comitetului Central al Partidului Comunist Român, a tovarășului Nicolae Ceaușescu, sosesc numeroase telegrame din partea adunărilor generale extraordinare de partid care au dezbătut documentele pregătitoare ale Congresului al X-lea. In cuvinte calde, entuziaste, ele exprimă adeziunea totală a membrilor de partid față de Tezele Comitetului Central al Partidului Comunist Român și de proiectul de Directive privind planul cincinal pe anii 1971—1975 și liniile directoare ale e- conomiei naționale pe perioada' 1976—1980. față de politica internă și externă a partidului nostru, pusă în slujba înfloririi patriei socialiste, a victoriei cauzei păcii și socialismului'în lume.Pornind de la analiza a- tentă a acestor documente de o excepțională importanță, care jalonează cu o cuprinzătoare viziune de perspectivă viitorul României socialiste, comuniștii dau glas hotărîrii lor de a-și concentra toate forțele înfăptuirii sarcinilor ce reies din documentele ce vor fi supuse aprobării congresului. Ca o ilustrare a pronunțatului caracter de lucru al dezbaterilor în legătură nemijlocită cu o- biectivele principale stabilite de Teze și de proiectul de Directive, ce au stimulat un fructuos schimb de păreri, telegramele conțin numeroase angajamente în cinstea Congresului al X-lea.„Sprijinim din toată inima politica internă și externă a partidului nostru — se arată în telegrama adunării generale a organizației de bază de la Șantierul 3 chimie-Iași. Ne vom consacra toată energia și priceperea înfăptuirii politicii marxist-leninis- te a partidului nostru, obți

nerii unor rezultate cît mai bune în cinstea celui de-al X-lea congres al partidului și celei de-a 25-a aniversări a eliberării patriei. In întimpinarea acestor evenimente, colectivul nostru a reușit, printr-o organizare rațională, să devanseze lucrările de construcții și montaje, astfel- că Uzina de fibre sintetice din Iași a intrat în funcțiune cu 180 zile înainte de termenul prevăzut inițial. A- ceastă reducere a termenului de punere în funcțiune dă posibilitate realizării unei producții suplimentare în acest an în valoare de 280 milioane lei. Mesajul pe care dumneavoastră, tovarășe secretar general, ni l-ați trimis, cu ocazia punerii în funcțiune a uzinei înainte de termenul planificat, constituie pentru noi un puternic imbold care va mobiliza întreaga noastră capacitate pentru obținerea de rezultate din ce în ce mai valoroase. Colectivul unității noastre în- tîmpină cel de-al X-lea Congres al P.C.R. cu punerea în funcțiune cu trei luni de zile înainte de termenul planificat a unei noi capacități de producție de 4 500 tone pe an granule P.V.C la Uzina deplasticeprelucrare mase Iași".„Ne exprimăm adeziune față de marxist-leninistă dului nostru, hotărîrea fermă de a munci cu toată dăruirea pentru a ne aduce contribuția la prevederilor cuprinse Teze și în proiectul de
a deplina politica parti-
realizarea . ’ î în Jeze și în proiectul de Directive, se subliniază în telegrama adresată de organizația de bază a Facultăților de istorie-filozofie din cadrul Universității „Babeș- Bolyai" din Cluj. Ca educatori, sîntem conștienți de răspunderea ce ne revine în formarea și dezvoltarea conștiinței socialiste a tineretului, a concepției sale

materialist-dialectice despre lume, a dragostei pentru patria noastră socialistă. Ca cercetători științifici, înțelegem întreaga răspundere pe care o avem față de creația științifică în domeniul istoriei patriei, al psihologiei, al pedagogiei, al filozofiei și sociologiei. Entuziasmul și hotărîrea noastră de acțiune sînt parte componentă a entuziasmului și hotărîrii cu care întregul popor, unit în jurul partidului, în- tîmpină Congresul al X-lea".în telegrama trimisă de comuniștii de la întreprinderea de mecanizarea a- griculturii Vișina, județul Olt, se spune : „în numele întregului colectiv de muncitori, ingineri și tehnicieni, raportăm conducerii Partidului Comunist Român- că ne-am îndeplinit și depășit sarcinile pe semestrul I 1969. în cinstea Congresului al X-lea al partidului și a celei de-a 25-a aniversări a eliberării României, am suplimentat angajamentul cu 10 000 lei, astfel că la finele acestui an vom da peste plan venituri în valoare de 800 000 lei. Transmitem Comitetului Central al Partidului Comunist Român și dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru colectiv, în frunte cu comuniștii, va munci cu entuziasm și răspundere pentru îndeplinirea sarcinilor ce îi revin, spre a-și aduce o contribuție tot mai mare la sporirea producției agricole în cooperativele agricole de producție pe care le deservește".„Alături de întregul nostru popor, comuniștii din cooperativa noastră agricolă de producție au primit cu profundă satisfacție și mîndrie patriotică publicarea documentelor care vor fi dezbătute de cel de-al X-lea Congres al

Partidului Comunist Român — se arată în telegrama trimisă de membrii organizației de partid de la Cooperativa agricolă de producție Bordei Verde, județul Brăila. Ne exprimăm deplina adeziune față de prevederile acestor documente, față de politica înțeleaptă a partidului nostru și ne angajăm să luptăm pentru realizarea prevederilor planului de producție și a > angajamentelor luate, pentru a întîmpina cel de-al X-lea Congres al partidului și cea de-a 25-a aniversare a eliberării patriei noastre cu noi și importante succese în muncă".în telegrama trimisă de membrii organizației de partid de la Școala militară de ofițeri activi de marină „Mircea cel Bă- trîn", după ce se exprimă adeziunea deplină față de Tezele C.C. al P.C.R. și proiectul de. Directive ale Congresului, se spune : „Toți comuniștii, întregul personal al școlii noastre, întîmpină cu noi succese în pregătirea de luptă și politică evenimentele de însemnătate excepțională în viața poporului român — Congresul al X-lea al P.C.R. și a 25-a aniversare a eliberării României. Ne angajăm să depunem eforturi sporite pentru traducerea în viață cu cele mai bune rezultate a sarcinilor ce ne revin din aceste documente de însemnătate hotărîtoare pentru viitorul patriei, în vederea îmbunătățirii continue a organizării și desfășurării procesului de învățămînt, întăririi ordinii și disciplinei militare, pentru a da marinei militare și comerciale noi cadre de ofițeri cu o înaltă pregătire militară și politică, devotați patriei noastre scumpe — Republica Socialistă România".

Noul furnal de 1 700 mc în construcție la Combinatul siderurgic-Galafî

enunțate în documentele pentru Congresul al X-lea și sarcinile curente ale uzinei. Aceasta este, de altfel, dovada grăitoare de înțelegere a sensurilor, a scopurilor măsurilor preconizate de partid.— Entuziasmul cu care aprobăm documentele Congresului al X-lea este întărit de convingerea noastră că toate prevederile incluse în Teze și proiectul de Directive vor fi îndeplinite, spune inginerul șef M. Brănișteanu. Convingerea mea este întemeiată pe spiritul științific cu care partidul nostru își elaborează politica. Toate măsurile le inițiază pe baza unei cunoașteri aprofundate a realității, a consultării maselor, ceea ce chezășuiește realizarea lor, așa cum dovedește de altfel modul cum sînt înfăptuite prevederile Congresului al IX-lea. însăși experiența uzinei noastre este concludentă în această privință.Ne aducem cu toții aminte, nu fără emoție, că în urmă cu 4 ani, în luna iunie a lui 1965, tot în a-, ceastă sală, discutam documentele Congresului al IX-lea. Atunci priveam în urmă cu 5 ani, cînd realizam 7 000 de pompe, priveam totodată spre sfîrșitul actualului cincinal, cînd urma să realizăm o producție de 6 ori mai mare. Știm că acele proiecte au devenit ^realități vii. Nu încape îndoială că se vor transforma în realități și prevederile privind realizarea, în 1975, a u- nei producții duble față de aceea a anului curent. Este, desigur, o creștere impresionantă, deloc , ușor da realizat. Cunosc însă colectivul uzinei, capacitatea lui de muncă, sînt încredințat că în 1975 vom face un bilanț pozitiv. Este însă absolut necesar să se acționeze mai hotărît pentru valorificarea unor rezerve interne legate de utilizarea mai bună a capacităților de producție, a timpului de lucru, de îmbunătățirea colaborării între sectoarele de producție.— Mie mi-a atras atenția în mod deosebit — spunea muncitorul Aurel Matei, sublinierea din Documentele pentru Congresul al X-lea a necesității de a se accentua procesul de dezvoltare și modernizare a bazei tehnico-materiale a agriculturii, precum și prevederile referitoare la înfăptuirea unui larg program de irigații, urmînd ca în cincinalul următor să se realizeze o suprafață de 1,3—1,5 milioane hectare irigate. înțelegem de aici cu toții ce răspundere ne revine nouă, celor care contribuim direct la realizarea acestei sarcini prin pompele pe care trebuie să le furnizăm agriculturii. Este necesar, ca atare, să urmărim cu rigurozitate, pas cu pas, realizarea planului de livrare a pompelor către șantierele de irigații, să asigurăm piesele de schimb solicitate, astfel ca dezideratul recoltelor stabile să fie satisfăcut cît mai curînd.. — Sînt întru totul de acord cu ideea subliniată în Documentele pentrd Congresul al X-lea eăo săr- cină de cea mai mare însemnătate este îmbunătățirea generală a activității de investiții — a spus maistrul Marin Florea. Consecvența cu care partidul nostru orientează programul de investiții spre direcțiile hotărîtoare pentru dezvoltarea țării asigură creșterea potențialului ei industrial, contribuie la reducerea decalajului care ne mai desparte de țările dezvoltate din punct de vedere economic. Nu se poate admite ca în timp ce statul face eforturi susținute de investiții să nu ne îngrijim ca acestea să dea roade în cel mai scurt timp. Trebuie să veghem ca fondurile importante alocate uzinei noastre pentru investiții să fie bine gospodărite. Nu avem dreptul să manifestăm pasivitate față de întîrzieri în lucrările de construcții, trebuie să veghem ca noile obiective să intre cît mai grabnic în producție.Referindu-se la măsurile preconizate de documentele Congresului al X-lea în privința pregătirii de cadre necesare economiei naționale, tov. C. Barbu a subliniat necesitatea ca introducerea uceniciei Ia locul de muncă să se soldeze cu rezultate efective în creșterea unor noi detașamente de muncitori cu temeinică pregătire profesională.Comuniștii din organizația de la montaj final a Uzinei de pompe și-au exprimat hotărîrea de a se dovedi prin întreaga lor activitate la înălțimea exigențelor vremii în care trăiesc, înfăptuind cu devotament politica marxist-leninistă a partidului nostru.Foto : S. Cristian

O o □ o o
(Urmare din pag. I)perea fabricării lor în serie — predominante au fost cercetările de logică și matematică — necesare rezolvării problemelor de proiectare — și electronică, cu sarcina de a rezolva problema siguranței de funcționare a acestor mașini complicate, produse în serie, al doilea deceniu (1956—1966) transferă centrul de greutate al preocupărilor în domeniul elaborării tehnicilor de calcul, al limbajelor simbolice, compilării, sistemelor de operare, programelor de servicii etc. Paralel cu acestea, se dezvoltă programe de utilizare pentru probleme științifice, tehnice și de gestiune. Se pune deja problema culegerii și transmiterii datelor, tre- cîndu-se de la mașina de calcul la sistemele de prelucrare a datelor. O a treia epocă — în care ne situăm azi — caracterizează tehnica de calcul și informatica prin aceea că a devenit o problemă practică, cu mari implicații economice și sociale, ceea ce justifică întru totul prevederile din proiectul de Directive, în sensul extinderii tehnicii de calcul și creării progresive a sistemului național de prelucrare a datelor, în scopul modernizării activității de conducere și planificare.Dar, implicații profunde comportă știința, și în domeniul altei forțe de producție — omul, specialistul — în care se impun, la fel, noi și noi exigențe, superioare. Noile instalații, tehnologiile mult mai complexe necesitate de procesele de producție, în societatea noastră socialistă, aflată în plin proces de desăvîrșire a edificării sale, impun continuu în industrie și agricultură. în celelalte compartimente ale economiei naționale, existența unor specialiști tot mai bine pregătiți. Referindu-ne nu-

mai la formarea muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor remarcăm, o neîncetată lărgire a orizontului lor de cunoștințe și o adîncire continuă a pregătirii lor profesionale. E un adevăr axiomatic să spui. că un lami- norist de astăzi lucrează în condiții net superioare față de cel de acum un de.ceniu ; dar aceasta este insuficient, căci trebuie precizat că un frezor nu va mai putea face față ma- șinilor-unelte cu programare automată dacă nu posedă și anumite cu-

perfecționarea unor aspecte șî procese de producție sau economice. Aceasta justifică, într-o mare măsură, afirmația că însuși rolul distinct al științei în cadrul celorlalte forțe de producție ale societății a sporit, tinde să se ridice la noi și noi nivele. Prezența directă a cercetătorilor în uzine și fabrici — prin laboratoarele uzinale, în cadrul diferitelor forme de conlucrare dintre unitățile științifice și cele industriale sau, cum se preconizează, prin numirea de consilieri în

de știință din țări capitaliste cu o tehnică de calcul avansată. In acest caz, pentru noi important era să știm cum se poate valorifica practic acest avantaj, iar răspunsul la această întrebare este crearea progresivă a u- nui sistem național de prelucrare a datelor.Ideea care succede în mod natural este promovarea ciberneticii și informaticii în producție și gestiune — dar această directivă nu se referă numai la dotarea economiei naționale cu
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noștințe în unele discipline recente (electronică, automatică).Un alt element care atestă creșterea influenței științei asupra forțelor de producție este reprezentat și de această continuă generare de noi domenii și sectoare de activitate practică, corespunzătoare noilor ramuri și discipline științifice. In ceea ce ne privește putem aminti, în acest sens, aportul pe care cercetarea din sfera fizicii, de pildă, l-a avut în crearea industriei noastre electrotehnice și electronice : la fel, sfera cercetării cibernetice și de automatică.Pentru cel care încearcă să mediteze la acest subiect devine însă evident și un alt fapt : s-au înmulțit considerabil și acele situații cînd știința intervine direct, nemijlocit, în

întreprinderi dintre oamenii de știință — favorizează evident tocmai a- ceastă intervenție nemijlocită a științei în perfecționarea și dezvoltarea tehnică și economică.Este interesant și demn de relevat faptul că țările socialiste, cu economia lor planificată, posedă premise obiective deosebit de avantajoase în legătură nu numai cu posibilitățile sporite de extindere a unor rezultate ale cercetării (de pildă, a tehnicilor de calcul, tinzînd spre crearea unui sistem unitar, național de prelucrare a datelor, care rezidă în însuși sistemul de organizare a economiei și a statului), dar și în ceea ce privește folosirea rezultatelor științei și tehnicii in general. Este un avantaj remarcat și menționat în diferite o- cazii, chiar de specialiști și oameni

echipament de prelucrare a datelor, ci are semnificații mult mai bogate, care includ, ca o problemă importantă, și formarea unei opinii de masă în favoarea introducerii în practică a metodelor moderne. Chiar în țările cu o tehnică de calcul extinsă, această problemă este apreciată ca o acțiune de culturalizare, de formare a unei atitudini receptive a tuturor celor care pot beneficia prin utilizarea mijloacelor de prelucrare automată a datelor. Intr-un asemenea context superior de receptivitate, evident, intervenția științei va fi mult facilitată și amplificată. O dovedește și experiența organizării în ultimii ani, de către cercetare, a cursurilor de pregătire a unor specialiști din producție, în vederea fa

miliarizării lor cu metodele moderna de calcul.Acțiunea de promovare largă a ciberneticii și informaticii în producție și gestiune în țara noastră, prevăzută în Directivele Congresului al X-lea, ca și preocuparea generală de a crea științei românești condițiile manifestării ei ca un factor tot mai activ, își au temelii trainice și realiste, indicațiile orientative fiind însoțite de eforturi materiale corespunzătoare, de măsuri concrete în domeniul dotării tehnice și a pregătirii specialiștilor necesari. Astfel, paralel cu preocupările legate de producție și gestiune, în directive se atribuie un rol important cercetării științifice și pregătirii cadrelor. In domeniul calculului economic și ciberneticii economice, germenii implantați cu aproape un deceniu în urmă — succedați apoi de crearea unui Centru de calcul economic și cibernetică economică și, ulterior, de crearea unei facultăți cu același o- biect. — se dezvoltă ți dau roade, înaintea lor noul cincinal deschizînd ample perspective de afirmare. Este plăcut de relevat faptul că înființarea acestor instituții, la timpul cuvenit, poate fi și ea apreciată dintr-un unghi „cibernetic". Sistemele cibernetice posedă, în general, organe de predicție și de anticipare ; prin predicție se determină evoluția viitoare cea mai probabilă, iar prin organul de anticipare se acționează in sensul concordant cu rezultatul predicției. O analiză riguroasă a realităților prezente și a sarcinilor din Directive duce la concluzia că în domeniul ciberneticii șl informaticii economice — ca și al întregului plan al științei noastre —• sînt create condițiile necesare pentru ca, printr-o muncă perseverentă șl pasionată, prevederile actuale să devină realități.
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Constituirea Academiei
ca expresie a adevărului

Profilul adevărului ca frumusețe nu este închis. Artistul are dreptul si obligația de a crea noi categorii estetice, conforme cu structura personalității sale. Eu cred însă că obsesia formei personale e bine să nu lunece spre soluții strict subiective. în acest caz s-ar exclude de la început posibilitatea formei comunicative. Subiectivismul exagerat coboară arta spre zonele de subsol ale instinctului dezordonat, impersonal si antisocial.Rolul artistului e complex. Fără îndoială societatea are aspirații, dorește să găsească oglindite în artă anumite aspirații, mai exact spus, e disponibilă pentru emoții estetice care să-i dea conștiința umană a e- xistentei sale în orizont spiritual, a- dică înalt, superior. O interpretare profundă a aspirațiilor sociale solicită un talent tot atît de complex ne cît este societatea în care se manifestă. Numai în această condiție, intențiile se convertesc în valori care societatea le recunoaște ca tare.Dacă vorbim despre aspirațiile cietătii contemporane nu putem nora marile idei care structurează și dau sens istoric vieții acestei e- poci. Artistul de vocație nu poate să nu fie atras de oglindirea marilor transformări socialiste din tara noastră. Nu poți rămîne indiferent în fața realizărilor obținute în douăzeci și cinci de ani de muncă fără preget. Aceste realizări — pe temeiul cărora Tezele C.C. al P.C.R. pentru Congresul al X-lea al partidului schițează tabloul dezvoltării României socialiste în anii ce vin — centrează intelectual și spiritual uriașul progres al țării noastre, gîndu- rile și elanurile creatorilor.Cînd vorbim despre poporul nostru, despre necesitățile și aspirațiile lui culturale, eu cred că ~ apel la forța noastră ontica personală, unghiul de tangență specific marilor idei care domină și caracterizează epoca noastră. Avem felul nostru de a înțelege și rezolva problemele, avem felul nostru de a ne integra în orizontul dinamic al ideilor. Sîntem un popor tînăr în cultură si nu trebuie să fim imitînd seamnă acțiunii încrezător. Năzuințele ponorului nostru sînt foarte clare. Partidul duce o continuă muncă de limpezire a problemelor noastre, a ideilor menite să ridice si să structureze societatea. dîndu-i profil modern pe toate planurile. Apelul continuu, cît si crearea condițiilor proprii pentru o bună manifestare a spiritului creator în toate sectoarele de activitate, se răsfrînge pozitiv si asupra artei.Desigur, personalitate^ • artistului are un rol esențial, de ea depind autenticitatea, forța operei. Personalitatea o înțeleg ca un sens esențial al talentului, care înseamnă omul. Să fii om în înțelesul adînc al cuvîntului. adică apropiat de oamenii cu care trăiești, contopit cu aspirațiile lor. activ si răspunzător în 
sculptură 
nimic. O 
viată în 
nergie spirituală îndreptată spre vii
tor în mod optimist. Forța unei personalități se definește prin ecoul o- perei. prin capacitatea ei de a suscita întrebări si răspunsuri, elanuri spirituale si. în ultimă analiză, cultură. Creatorul de artă tinde spre o continuă împrospătare a ideilor și sentimentelor societății, el vrea să dea culoare inedită realității. Pledez pentru originalitate în artă, dar 
nu de suprafață. Frumusețea, adevărul estetic acționează în spiritul armoniei.Artistul ,are în față multiple probleme de rezolvat pe drumul realizării unei opere care exprimă personalitatea lui umană. Măiestria cere răbdare, gîndirea se sprijină pe cultură.Multi cred că toate astea se rezolvă prin intuiție. Intuiția e necesară. ea te duce mai departe, mai în adînc decît gîndirea, dar de gîn- dire nu te poți lipsi. E necesară cultura. Trebuie să știi să te integrezi în contextul istoric al epocii tale. Epoca umanismului socialist nu poate fi înțeleasă fără dorința fermă de a ridica întregul popor pe treapta înaltă a drepturilor sociale. Cînd facem artă, cu el vor
bim. cu poporul, trebuie să găsim for
ma si expresia adecvată si nu putem 
altfel decît mergînd spre el. nu putem 
dacă nu înțelegem formele lui de ex
presie artistică. Nu e ușor, dar nici prea greu, dacă accepți ideea că arta are rosturi bine definite, adică strîns legate de rosturile vieții. Arta populară nu se manifestă niciodată gratuit. In cazul simnlu ea înfrumusețează decorativ spațiul, dar ea răspunde si problemelor adînci. Modalitățile tehnice si estetice ale artei populare au corespondențe etice, sociale si filozofice a căror paralelă la viata noastră constituie miezul problemei. O poartă este un arc de triumf, o furcă de tors este un instrument de toate zilele care trebuie să fie si el frumos. Frumos în legea lui. în corespondentă cu materialul si funcțiunea proprie.Continuitatea esteticii populare în nici un caz nu trebuie să ducă la imitație. Sînt idei plastice si teme care pot fi reluate. în toate timpurile s-a nrodus un transfer de idei dintr-un «stil în alt stil. Brâncuși a reluat masa, poarta, stiloul si a izbutit să condenseze în aceste teme simple un conținut de înaltă dinamică spirituală. Nu vreau să mai insist, eu sînt convins că ciclul culturii noastre populare străvechi poate fi redeschis în enoca modernă si mă bucur că ne acest drum si alti artiști au izbutit să aiungă la rezultate.Există o cinste a meseriei prezentă în mărturiile de frumusețe pe care arta noastră le aduce din cele mai vechi timpuri. Frumusețea e totdeauna cinstită în sensul că în ea se oglindesc frumuseți etice. Noi avem

mari exemple nu numai în creația populară pentru care conceptul etic a fost esențial, dar și în arta modernă eu cred că avem exemple care trăiesc permanent în conștiința noastră. Fără să se manifeste întotdeauna riguros, programatic, există un fundal etic, un substrat de referințe care dau unor artiști si unor opere de artă un plus de înviorare estetică. Aș mai adăuga că meseria e cinstită cînd tinde să exprime sincer un conținut. Atunci se produce o fuziune spontană a cea fuziune sentimentul plastică ameseriei e o problemă, cheia evoluției unui talent, fiindcă meseria artistică nu e o meserie învățată decît în cadrele ei rigide, meseria artistului fiind solicitată mereu altfel, se convertește în măiestrie în măsura în care răspunde cu prospețime în fața fiecărei probleme. Și dacă nu ești cinstit rămîi doar virtuos, te repeți, cu sau fără rafinament, si realizezi lucrări care excelează ca formă dar nu conving. Timpul nostru nu e lipsit de astfel de eșecuri. Critica are obligația să observe nuanțat manifestarea talentului, să distingă cinstea de impostură în interesul si al artiștilor si al publicului. Frumusețea artistică, spre deosebire de frumusețea naturală, include omul cu înclinarea lui totală spre frumos în sens uman, adică dînd formă si expresie valorilor care-1 disting ca ființă în mijlocul naturii. Sensibil si rational, activ, contemplativ. visător, voluntar, generos, artistul înzestrează o imagine cu un conținut care-i dă nu numai frumusețe. dar si un profil istoric nemuritor. acea putere de penetrație în conștiința maselor la care se referă Tezele partidului.Meditez de multă vreme asupra acestor probleme. Sînt gînduri ce își găsesc reflectare în activitatea mea, inclusiv în lucrările pe care aș vrea să le prezint la expoziția jubiliară partidului versări a de tea lectivă
în cinstea Congresului și a celei de-a 25-a ani- Eliberării. Mă preocupă coeziunea și solidita- rezultă din unitatea co- a unei acțiuni, idee a cărei expresie am realizat-o acum într-un nou triptic ne tema istorică

Horia, Cloșca. Crișan. Lucrarea gîndită din trei stîlpi de compoziție piramidală. A crare este pe tema păcii, sculptorului Brâncuși. a Ioană apare în această punct de plecare.O altă lucrare evocăfantastică a războiului, lucrare în care satira atinge limite dramatice, în toate am vrut să dau o npuă interpretare esteticii populare. Sînt lucrări în care spațiul se arhitecturea- ză în sensul porților, al troițelor de lemn, lucrări cu care continui ciclul cunoscut din retrospectiva mea deschisă la Sala Dalles ani: ciclu unor sîntFără îndoială pentru un artist plastic expozițiile sînt prilejul unor revelatoare confruntări cu destinatarii creației. în ce mă privește, nu lucrez cu ușile închise, aș putea spune că încă în faza de schițe desenate caut asentimentul celor care se interesează de activitatea mea. îndeosebi oameni simpli, cu gustul nedeformat, mă stimulează și-mi întăresc convingerile.Lucrările de care am amintit sînt făcute într-un sat de munte, unde am un atelier improvizat în curtea u- nui țăran. în care intră cine vrea si comentează liber. Uneori sătenii îmi sugerează titluri pe care singur nu le-aș găsi atît de expresiv. Ultima lucrare despre care am vorbit se intitulează „Cînii războiului1*. Eu îi spusesem „Stihiile războiului". Titlul propus de ei e mai clar si deloc pretențios. Lucrarea aceasta, ca gîn- dire estetică, pornește din , sperietorile țărănești — gen neexploatat de artiști — pe care țăranii izbutesc să le facă foarte expresive.Este o lucrare în lemn. Dacă aș fi sculptat-o în piatră, ar fi fost necesare substanțiale modificări ritmice și chiar de viziune Rămîne totuși unanim valabil principiul coeziunii organice între materie și formă. Cînd acest principiu include fericit o idee, expresia operei se încifrează într-o polifonie ritmică tulburătoare, fiindcă dă actului creator o adîncime cosmică.Bineînțeles foarte greu izbutim să situăm o operă în acest triunghi valoric. Ne străduim, fiecare artist are un plan de aspirații a căror realizare depinde nu numai de talent. Sînt încă multi alti factori decisivi, si în primul rînd orientarea de idei, pe baza marilor teluri puse în fata noastră de partid.

PROGRAMUL I
8,00 — Deschiderea emisiunii. 

Gimnastica de dimineață. Sfatul 
medicului : Sportul și adolescența. 
Vorbește dr. Ionel Stănescu. 8,30
— De strajă patriei. 9,00 — Mati
neu duminical pentru copii • La 
șase pași de o excursie — emi- 
siune-eoncurs (etapa a Il-a). Par
ticipă echipele reprezentative ale 
școlilor din județele Buzău și 
Cluj • Filmul serial i „Belle și 
Sebastien" (XII). 10,30 — Ora satu 
lui. In cuprins : • Ancheta emi
siunii. Stadiul realizării unor in
vestiții din agricultură © Agenda 
lucrărilor agricole © Buletin agro- 
meteorologic © Muzică populară 
cu formația instrumentală con
dusă de Traian Tîrcolea și soliș
tii : Aurel Ioniță, Ileana Grecu- 
lesi, Dobondy Francisc, Ghiță 
Strugurel. 11,45 — Concert sim
fonic. Orchestra simfonică a Ra- 
diotelevizlunii. Dirijor : Emanuel 
Elenescu. Solist: Aldo Ciccolini
— Italia. In program : Concertul 
nr. 2 în Mi bemol major pentru 
pian și orchestră de Brahms.
12.30 — închiderea emisiunii de 
dimineață. 16,00 — Realitatea ilus
trată — emisiune magazin. In 
program : o De la orz la halbă 
e Negru și alb © „O stea... fără 
nume” : Nelu Danielescu ® De 
toate pentru toți © Salonul de fo
tografii © Micro-interviu despre... 
dantele ® A început cu o lotcă. 
Reportaj de la Șantierul Naval 
Oltenița © Portativ pe meridiane 
• Scurt voiaj în Olanda © Cunos- 
cut-necunoscut. 17,30 — Fotbal. 
Finala Cupei României : Dinamo 
București — Steaua. 19,30 — Tele
jurnalul de seară. 20,00 — Cîntece 
populare interpretate de soliști 
premiați la Festivalul șl con
cursul interjudețean de interpre
tare „Maria Tănase", Craiova — 
mai 1969. 20,30 — Reportaj de ac
tualitate „La înalta temperatură 
a examenelor. 20,45 — Desene ani
mate șl publicitate. 21,00 — „Fan
tastica aventură" — schiță cine
matografică în stilul literaturii 
fantastice realizată de studiourile 
T V poloneze. 21,30 — „Cine l-a 
văzut pe Cupidon ?■ — emisiune 
muzical-distractivă de Petre Bo- 
cor și F. Iordănescu. In distri
buție ■ Vasilica Tastaman, Sandu 
Sticlaru, Constanța Cîmpeanu, 
Gigl Marga, Călin Marian, Elena 
Constantinescu, Dan Gherasim, 
Marian Iorga. 22.40 — Telejurnalul 
de noapte. 22,50 — Telesport. 23,15
— închiderea emisiunii progra
mului I.

PROGRAMUL II
19,30 — Telejurnalul de seară. 

20,00 — Seară de teatru : „Richard 
al Ill-lea" de Shakespeare (relua
re). Distribuția : Ion Marinescu, 
Gheorghe Cozorici, Eugenia Ră- 
dulescu, Constantin Rauțchi, Ema- 
noil Petruț, Anda Caropol, 
Gh. Oancea, Olga Tudorache, Ma
rius Pepino Nely Sterian, G. Di- 
nică, Dem. Radulescu, Mihai Do- 
garu. Matei Gheorghiu, Adrian 
Georgescu, Vasile Gheorghiu, 
Laurențiu Azimioară, Dinu lan- 
culescu, Nicolae Cazan, Carol 
Cron, Nic. Ifrim, Ovidiu Cristea, 
Hie Iliescu Nicolae Motoc, 
Adrian Velicu. Regia : Ion Barna.
22.30 — închiderea emisiunii pro
gramului II.

de Științe Medicale
9Sîmbătă la amiază s-au încheiat lucrările tuire a cale.După de membri ai Academiei, comisiile lucrărilor, s-a trecut la alegerea prin vot secret, cu buletine. Au fost aleși 14 membri de onoare, 38 membri titulari și 26 membri corespondenți. în prezidiul Academiei de Științe Medicale au fost aleși, prin vot deschis : președinte — Aurel Moga | vicepre-

ședinți — Ștefan Milcu, Czogor Ludovic, Radu Păun și Ion Moraru ; membri - Pius Brînzeu, Grigore Benetaîo, Theodor Burghele, Nicolae Cajal, Octavian Fodor, Stoian Petre Ionescu, Vasile Mîrza, Mihai Duca, Marcela Pitiș, Valerian Popescu și Vasile Să- bădeanu.în numele prezidiului ales, acad. Aurel Moga a exprimat hotărîrea de a depune toate eforturile astfel ca, sub îndrumarea partidului, cu sprijinul tuturor celor care activează în cercetarea științifică medicală, să fie duse la bun sfîrșit înaltele înda-

toriri încredințate noului for științific.In cadrul lucrărilor a fost adoptată Rezoluția Adunării generale de constituire a Academiei de Științe Medicale.într-o atmosferă de puternic entuziasm, participanții la adunare au a- doptat o telegramă adresată Comitetului Central ' .............. ~munist Român, Ceaușescu.în încheierea vîntul tovarășul Iosif Banc, ședințe al Consiliului de Miniștri.

21,

13 :

• Noaptea generalilor: PATRIA — 9
’ BUCUREȘTI — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,45 ; î

e Străin în casă : FESTIVAL —
18,30 ; 21, la grădină — 20,15, . FAVORIT

.13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Aruncați banca în aer: REPUBLICĂ •
15 ; 17 ; 19 ; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20,30.
e La doice vita : LUCEAFĂRUL — 9,30 ; 13 ; 16,45 ; 20, 
GRĂDINA DOINA — 20,30.
• Neîmblînzita Angelica : BUCUREȘTI — 9 ; 11; 13 : 15 ; 

. 17 ; 19 ; 21, FEROVIAR — 8,45—15,30
în continuare 15 ; 20, EXCELSIOR
— 9,45 ; 12 ; ; 16,30 ; 18,45 ; 21,
MELODIA — 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18,15 ; 20,30, MODERN — 9,30 ; 11,45 ;
14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, FLAMURA — 8,30;

• 10,30; 12,30; 14,30 ; 16,30 ; 18,30; 20,30,
ARENELE LIBERTĂȚII — 20,15.
• In umbra coltului : VICTORIA —
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GRĂ
DINA VITAN — 20,15.
O Anul trecut la Marienbad : CENTRAL —
17 £ 19 ; 21.
O
•

Recompensa : LUMINA — 9—16,15 în continuare, 
încotro, omule 7 (ambele serii) : LUMINA — 18,4 
A trăi pentru a trăi : DOINA — 12 ; 15 ; 
Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11. 
Antologia filmului italian : CINEMATECA — 10,30. 
Depășirea : CINEMATECA — 14,30 ; 16,30. 
Eclipsa : UNION — 15 ; 17,45 ; 20,30.
Prințul negru : GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 — ------------------- g . n i5 . i3i30 . ie . 18,15 , ___

; 17,30 ; 20, la grădină - 20,30. TO 
18,15, la grădină — 20.30. 
ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO-

•
20,30, FLOREASCA - 
AURORA - 9,30 ; 12 ; 15 .
MIS — 9—15,45 în continuare
© Asasinatul s-a comis luni
POARE - 15,15 ; 17,45 ; 20.
• Lovitură puternică : BUZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină 
— 20,15.

• Vițelul de aur (ambele serii) : DACIA — 8—20,15 în 
continuare.
• Aventurile Iul Tom Sawyer ; Moartea Iul Joe Indianul: 
TIMPURI NOI — 9,ț5 ; .12,30 ; 15,45 ; 19.
0 Tarzan, omul juhglei : BUCF.G1 — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15, la grădină — 20,30 ; VOLGA — 8,30—16 în conti
nuare ; 18,15 ; 20,30, GIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIORIȚA 
— 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
o Riscurile meseriei : UNIREA — 15,30, la grădină — 20.15.
• Falstaff : UNIREA — 18.

© Pentru încă puțini dolari : LIRA 
— 15,30 ; 18 la grădină — 20.15. ‘

.■■■■«....«amili CĂRA — 15,30 ; 20,30.
© Călugărița și comisarul :

—. —, CĂRA - 18.
“ or» * Pipele : DRUMUL SĂRII
P I a 9 17,30 ; 20.

© Vera Cruz : FERENTARI — 15,30 ; 
-gumiMn»» 18 ; 20,15.

0 La est de Eden : COTROCENI 
15,30 ; 18 ; 20,15.

O Vremuri minunate la Spessart : PACEA — 15.45 ;
20.15.
• Am două mame și doi tați : ARTA — 9.15—17.30 în con
tinuare ; 19,45.
0 Pe plajele lumii : GRADINA ARTA — 20,15.
© Pe urmele șoimului : VIITORUL — 15,30 ; 20,30.
e Numai o singură viață : VIITORUL — 18.
e Alexandru cel fericit : GLORIA — 9 ; 11,15 : 13,30 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30, GRĂDINA EXPOZIȚIA - 20,15.

Comedianții : MOȘILOR - 15,30 ; 19, la grădină - 20,30. 
Rio Bravo : POPULAR - 16 ; 19.
Tată de familie : MUNCA - 16 ;
Fidelitate : MUNCA - 20.
Becket : COSMOS - 15,30 ; 18,30.
Nu vor fi divorțuri : VITAN — 15,30 ; 18.
Marele Șarpe: RAHOVA — 15,30; la grădină — 20,30. 
Pipele : RAHOVA — 18.

întrunită în atmosfera de muncă și avînt creator ’ cu caie întregul nostru popor întîmpină Congresul a) ’ X-lea al P.C.R., Adunarea generală de constituire a• Academiei de Științe Medicale din Republica Socia- 
1 listă România vă adresează un călduros salut, expri- I mind devotamentul nețărmurit și sentimentele de I profundă dragoste și recunoștință pe care medicii din i țara noastră, cercetătorii, oamenii de știință din do-meniul medicinii le nutresc față de Partidul Comunist , Român și Comitetul său Central, față de dumneavoas- ) tră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.) însuflețiți de încrederea nețărmurită în conducerea înțeleaptă a partidului nostru, de profunzimea și spi-’ ritul novator cu care partidul abordează problematica ’ vastă a procesului de desăvîrșire a construcției socia-• lismului. cercetătorii din domeniul științelor medicale> au luat cunoștință cu deosebită satisfacție și entu-> ziasm de prevederile documentelor Congresului al ) X-lea al P.C.R. Ele dovedesc o dată mai mult capaci- ) tatea partidului, a conducerii sale de a elabora o po- . litică științifică, pe baza studierii aprofundate a cerin- , țelor vieții, a legilor obiective ale dezvoltării sociale, . și profunda cunoaștere a realităților, a condițiilor spe- ' cifice țării noastre Sarcinile mărețe puse în fața în-tregului popor de către partid corespund necesităților• de perfecționare a întregului mecanism economic și> social, impuse de progresele obținute în dezvoltarea> țării noastre și de cuceririle înregistrate pe plan mon-> dial în toate domeniile., Analizînd rezultatele obținute în ultimele două de- , cenii de către știința medicală românească și dezvoltarea pe baze științifice a întregului sistem de ocro- tire a sănătății din țara noastră, Adunarea generală de• constituire a Academiei de Științe Medicale a consta-> tat cu satisfacție contribuția deosebită pe care aces- I tea au adus-o la ocrotirea sănătății poporului, la des- I fășurarea construcției socialiste. Dezbaterile Adunării i generale au scos în evidență adeziunea cercetătorilor . științifici din domeniul medicinii, a cadrelor din în-vățămîntul medical, a întregului corp medico-farma-1 ceutic față de Directivele Comitetului Central al Par- 1 tidului Comunist Român cu privire la îmbunătățirea• asistenței medicale a populației din Republica Socia- I listă România, a căror aplicare aduce o importantă l contribuție la ridicarea nivelului de trai al poporu- l lui, la îndeplinirea vastului program de măsuri ela- . borat de partid pentru perfecționarea continuă a eco- ;->=:tipmiei; științei și culturii în țari noastră.

.JL.  '

18.

FLA-

influență societate literare a-

Drumul care duce de la producător la consumator — aplicat la literatură : de la scriitor la cititor — este determinat în mod hotărî- tor de societate. Acest raport poate acționa ca o frînă sau ca un mobil. El poate îngreuna în mare măsură, sau chiar înăbuși, producția literară. dacă creează condiții în care scriitorii suferă o constrîn- gere spirituală și materială. Citi creatori de literatură foarte talentați nu eșuau mai mult din cauza acestei funeste lipse de perspectivă 1 Sau. raportul poate fi binefăcător, asigurînd creației literare o largă desfășurare.O asemenea exercitată de asupra mișcăriisigură la . noi validarea înclinațiilor creatoare, le urmărește cu interes, le cultivă si le încurajează. Concomitent tinde însă să amplifice și ecoul din partea cititorilor — această componentă esențială a noțiunii integrale de literatură. Pe de o parte, prin măsuri care permit ca opera literară să ajungă în mîinile care se deschid în întîmpi- narea lor. Pe de altă parte printr-o politică culturală cuprinzătoare. orientată spre continua ridicare a nivelului spiritual al oamenilor. Datorită receptivității tot mai profunde și a exigențelor literare tot mai mari, aceștia sînt în stare să tină pasul cu creatorii de literatură. Mărturiile despre înțelegerea lor. despre participarea si trăirea lor profundă reprezintă semnale indispensabile pentru orientarea creatorului de literatură.Ce urmări va avea pentru scriitor o stare de lucruri care corespunde a- cestei concepții despre un raport operă-cititor aflat sub ocrotirea generoasă a

societății ? înainte de toate obligații de natură etico- spirituală; și anume, creatorilor de literatură le revine nobila îndatorire de a crea un tezaur cultural care să permită oamenilor ca din sfera uriașă a luptei de toate zilele pentru de- săvîrșirea mecanismelor societății socialiste să sesizeze nucleul care astăzi se găsește încă în germene dar mîine va prinde formă, pentru a ajunge în viitorul apropiat la o deplină dezvoltare.Cuvîntul ieșit din tiparniță nu mai aparține celui ce l-a scris. începînd cu acest moment, el are un nou posesor, fată de care trebuie să se deschidă. El dezvăluie cititorului realități cu care acesta poate că are contingente psihice și sufletești, dar îi transmite în același timp și ceva nou. ceva ce el nu cunoaște și nu a simțit încă. Acest fapt implică un sentiment serios de bilitate fată de fată de lumea pe itorul trebuie săluie. să o interpreteze si să o descifreze.Cum poate scriitorul să se ridice la înălțimea acestei responsabilități ? Este recomandabilă o distanțare în timpul procesului de creație, de parcă cititorul necunoscut ar sta în spatele autorului și ar dori să arunce o privire asupra manuscrisului neterminat. Cititorul poate să apară din cînd în cînd în felul a- cesta din negurile depărtării pentru a participa Ia nașterea operei, cu justificarea că telul final al operei — a cărei origine o găsim. ce-i drept. în scriitor — este totuși, cititorul, capacitatea sa de a participa afectiv și a vibra Ia unison. Abia în felul acesta se poate realiza unitatea

responsa- cititor și care scri- o dezvă-

vizată dintotdeauna dintre cel ce scrie și cel ce citește, înrudirea spirituală mereu înnoită dintre creator si destinatar.Constatăm însă cu regret că în ultima vreme această unitate nu se mai produce într-o serie de opere, mai ales din domeniul poeziei. Cauzele acestui fenomen sînt multiple Dar fie că țin de conținut, fie că decurg din problematica a- parent foarte complicată a formei, ele pot fi reduse la un motiv principal co-

este complet exclus această relație, dar în cadrul unor descărcări deosebite ale impulsului poetic i se contestă pînă și capacitatea ca el să se apropie cît de cît de măreția artei, care — așa se spune — poate plăsmui o lume nouă si un om nou.în această teorie care. în tendințele sale, nu admite decît versul cu totul desprins de realitate și stîr- pește orice valori pozitive tradiționale recunoaștem un împrumut, o transplan-

Prin înființarea Academiei de Științe Medicale — eveniment de seamă in activitatea științifică medicală și farmaceutică din țara noastră — cercetarea în acest domeniu capătă o nouă și puternică bază de coordonare, îndrumare, conducere, ceea ce va determina o creștere simțitoare a eficienței și rolului ei în îmbunătățirea asistenței medicale.Lucrările Adunării generate de constituire a Academiei de Științe Medicale au reliefat hotărîrea tuturor cadrelor din cercetarea științifică medicală de a munci cu însuflețire pentru progresul necontenit al medicinii românești, pentru valorificarea tradițiilor sale avansate și sporirea continuă a prestigiului său, au scos în evidență perspectivele luminoase deschise de partid pentru obținerea de noi realizări în domeniul octotirii sănătății. în pas cu cuceririle științei și tehnicii moderne.Manifestindu-ne adeziunea deplină față de politica internă și externă a partidului și statului, care exprimă întru totul interesele vitale ale poporului nostru, aprobăm și susținem întreaga activitate depusă pentru întărirea legăturilor de prietenie și colaborare frățească cu toate țările socialiste, pentru dezvoltarea cooperării cu toate statele, indiferent de orîndui- rea lor socială, pentru respectarea în viața politică internațională a principiilor independenței și suveranității, egalității în drepturi, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Ca cercetători în domeniul științelor medicale — intelectuali militanți pentru cauza propășirii patriei socialiste — ca luptători pentru triumful ideilor atotbiruitoare ale marxism-leninismului, ne angajătțl-*în fața întregului popor, a Partidului Comunist Român și a Comitetului său Central și vă asigurăm pe dumneavoastră, iubite tovarășe Ceaușescu, că vom traduce în viață principiile directoare elaborate de partid pentru îmbunătățirea asistenței medicale a populației, în- timpinind Congresul al X-lea al P.C.R. și apropiata aniversare a 25 de ani de la eliberarea patriei noastre prin noi și importante realizări, prin înfăptuirea unor noi progrese în ridicarea nivelului de sănătate al poporului român.
ADUNAREA GENERALĂ DE CONSTITUIRE 

A ACADEMIEI DE ȘTIINȚE MEDICALE

Premieră cinematografica

O coproducție franco-italiană, in regia iui Jean Girault. 
Cu : Louis de Funes, Yvonne Clech, Jean-Pierre Marielle

îmbîcsită a impasurilor ei ucigătoare. Fără această ambianță tot suprarealis- mul reprezintă un desis impracticabil.Dar ce să caute la noi atitudinea de zată ? Cît de fi ea într-o cărei tendință tală se exprima într-o mișcare de cea mai largă respirație. menită să dinamizeze. să unifice și să amplifice toate energiile necesare pentru a modifica aspectul vechi al lumii des

negare bla- absurdă ar perioadă a fundamen-

neobservate și nesesizate, dacă se nesocotește claritatea limbajului în care ni se adresează și se caută un refugiu în nebulozitate. într-o zdruncinare a logicii conexiunilor naturale. Nu poate fi fundamentată prin nimic străduința crispată de a resuscita formule care cu o jumătate de secol înainte au fost poate îndreptățite în ambianta cadențe, pe atunci cumplite burgheziei de- Ele reprezentau manifestarea unei deziluzii, a senti-
SE

Logica inexorabilă
a operei poetice

mun. In fond este vorba de o îndepărtare de realitatea vieții, uneori chiar de o răsturnare totală a raportului fundamental față de realitatea globală a e- xistenței Poetul se desprinde din unitatea naturală cu aceasta, se situează în afara realității, se crede în posesia unei formule magice care poate să subordoneze spiritului înaripat de fantezie totul : pămîntu) și oamenii, tot ce este substantial-material. toate ca- uzalitățile. Urmarea cea mai funestă a acestei teorii a artei este destrămarea unității dintre autor și realitate. dintre autor și cititor. Nu numai că cititorul

Franz LIEBHARD

tare experimentală tardivă a unor curente străine, mai ales a supiarealismului. fără a putea natural, reconstrui și ambianța socială de care această orientare a fost generată imediat după primul război mondial Suprarealismul a pătruns în lumea artelor ca o manifestare explozi-înstrăinare uriașele contradicții rale și cietății groaznica profanare a tot ce era uman, de atmosfera
sentimentuluigeneratsociale ale capitaliste.

de de mo- so-de

figurate de război și devenite caricaturală în urma permanentelor nedreptăți sociale 1 In ceea ce privește propria noastră ambiantă socială, energiile sale se o- rientează spre o activitate care urmărește să dea umanismului un conținut cu adevărat socialist, să-1 ridice pe culmile supremei sale înfloriri și să făurească o viată profundă și bună, pusă în serviciu] omului. Nici un experiment literar nu poate servi drept justificare dacă aceste trăsături evidente ale epocii rămîn

mentului de înstrăinare, a martiriului cauzat de oprimarea prin forțele aparent insondabile ale negării o- mului Stilul crepuscular și semicrepuscular era considerat ca o reacție psihică surprinzător de i- nedită fată de dezumanizarea care se răspîndea în mod epidemic. deși Proust însuși, referin- du-se la strămoșii supra- realismului. condamnă în lucrarea „Contre l’obscu- rite“ nebulozitatea care caracterizează din ce în ce mai mult literatura, cre- pusculozitatea conștient exagerată.Dacă distrugem legăturile vitale dintre realitate și

teatre
© Opera Română : Coppelia — 
Liliacul — 19,30.
• Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Heidelber- 
gul de altădată — 20.
© Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. schitu Mă- 
gureanu) : Un tramvai numit do
rință — 20 ; (sala din str. Alex. 
Sahia) : Sfîntul Mitică Blr<iinu 
— 20. , t-A
• Teatrul Mic : Carlota — 20.
• Teatrul Giulești : Martorii se 
suprimă — 19,30.
• Teatrul „Barbu 
Un asasin ciudat —
• Teatrul evreiesc 
rag de perle — 20.
© Teatrul „Țăndărică" (sala 
Calea Victoriei) : Aventurile 
Plum-Plum — 11.
• Teatrul satiric muzical „C. 
nașe" (sala Savoy) : Nu te
Stroe ! — 19,30 ; (grădina Boema): 
Femei, femei, femei — 20.
o Ansamblul folcloric „Perlnlța" 
(în sala Teatrului „C. I. Nottara): 
Perlnița mea — 19.

literatură, pentru a apoi însăși existenta lor. aceasta nu mai are nimic comun cu un expeiiment adevărat. Experimentul își pierde orice sens dacă nu este generat de un sentiment de răspundere care să urmărească maturizarea u- nui rod util societății și omului, și el devine de-a dreptul promotorul unei antiliteraturi, al unei literaturi lipsite de conexiune socială pozitivă, care nu trezește nici un ecou, al unei literaturi impasului și a lipsei de perspectivă. Adevărată a- riergardă în loc de avangardă. deși cei ce întreprind asemenea experimente se cred avangardiști. Ceea ce poate supraviețui temporar nu este decît un sectarism literar anemic si lipsit de duh. Nu vrem să pledăm cîtuși de puțin pentru negarea experimentului numai fiindcă este greșit și mînuit în contradicție cu conținutul său propriu zis. Dimpotrivă — urmărim restabilirea adevăratei funcții a experimentului. Ea constă în căutarea neobosită a noului, a fenomenelor noi din viata societății și a individului, precum și în năzuința de a le înfățișa în literatură în necontenitul lor dinamism care pornește din străfunduri si tinde să își făurească o formă adecvată. Aceasta poate fi constituită din cele mai diferite elemente — dim în special deoarece ea este ferată pe care șoară cele mai variate încercări.Logica fundamentală a operei poetice, determinată de legătura vie cu realitatea umană și socială, nu poate fi în nici un lezată Poezia nu și nu va putea fi

a

și ne gîn- la poezie, arena prese desfă-

în retorte nu poate dacă esteodată preparată și eprubete. ea respira și pulsa despărțită de marele circuit al vieții prin de sticlă. Căci s-ar dica astfel orice zare. în zadar se muiește și cizelează cea mai inedită formă, dacă ea nu primește în decursul unui proces concordant un conținut de realitate, dacă nu asigură acestui conținut o bază solidă și nu saturează cu impulsuri înaltă tensiune venite viață. Numai în felul cesta se poate contopi încă din momentul nașterii cu textura existenței umane și cu forma supremă a acesteia. și anume cu caracterul național și social : ca document artistic al timpului pentru generațiile actuale și viitoare.Cel care vrea să întreprindă experimente se găsește în fata unui domeniu aproape de necuprins — experimente pentru sondarea temeinică a vieții, pentru pătrunderea în cele mai profunde straturi ale realității. experimente pentru intensificarea forței expresive. a forței metaforice, a plasticității si sugestivității limbii. Aceste două grupe principale de experimente formează o unitate Strîns legate una de alta, ele vor crea acea atmosferă care este, singură, compatibilă cu nașterea unei opere literare. Dacă experimentarea formei devine preponderentă — putem întîlni în prezent mult prea frecvent acest fenomen — ne vom găsi în situația căutătorului de aur. care în cele din urmă nu descoperă în creuzetele din laboratorul plin de aburi decît un plumb cenușiu si tern în locul metalului no-caza fostnici- bil mult rîvnit

pereți îropie- fertili- plăs-
se de din a-



SCÎNTEIA - duminică 22 iunie 1969

Cu privire la vizita 
delegației Frontului

Neo Lao Haksat

Sesiuni științifice

Ba invitația Partidului Comunist Român, o delegație a Frontului Patriotic Lao (Neo Lao Haksat), condusă de Tiao Souk Vong Sak, membru al Comitetului Central al Frontului, a făcut o vizită de prietenie în România. In timpul șederii sale în România, delegația N.L.H. s-a bucurat de o primire călduroasă din partea reprezentanților G.C. al P.C.R. și ai organelor de stat cu care a venit în contact, din partea populației Republicii Socialiste România. Delegația a fost Srimită de tovarășul Ion Gheorghe Iaurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România.De asemenea, oaspeții laoțieni au avut convorbiri la C.C. al P.C.R. cu o cle'egație condusă de tovarășul Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, secretar al G.C. al P C.R. Convorbirile dintre cele două delegații s-au desfășurat într-o atmosferă de profundă cordialitate și de înțelegere deplină și au dus la manifestarea identității de vederi în problemele de interes comun care au fost abordate.Au avut, totodată, loc întîlniri cu reprezentanții unor organizații de masă și ai unor instituții social-cultu- rale și au fost vizitate cîteva obiective de interes economic.Reprezentanții P.C.R. au exprimat sentimentele de profundă solidaritate și sinceră simpatie pe care poporițl român le nutrește față de poporul laoțian și lupta acestuia' împotriva a- gresiunii americane, pentru salvarea națională și pentru înfăptuirea programului politic al Frontului Patriotic al cărui obiectiv este crearea unui Laos pașnic, independent, neutru, democratic, unificat și prosper. Ei au condamnat războiul neocolonialist, a- gresiv, pe care imperialismul american îl duce de 15 ani împotriva poporului laoțian, actuala intensificare a actelor de război în această țară și în mod deosebit folosirea masivă a forțelor militare aeriene împotriva populației civile. Permanentizarea stării de război constituie,, totodată, o serioasă amenințare la adresa păcii și securității în sud-estul asiatic și în lume.Partea română a exprimat sprijinul său pentru poziția Frontului Patriotic

Lao cu privire la reglementarea politică a problemei Laosului/în vederea încetării intervenției și agresiunii, respectării independenței, suveranității și integrității teritoriale a acestei țări, pe baza aplicării cu rigurozitate a Acordurilor de la Geneva din 1962 cu privire la Laos. Numai astfel se vor crea condițiile care să permită Laosului să-și rezolve el însuși propriile probleme interne, fără amestec străin.Delegația Frontului Patriotic Lao a subliniat satisfacția sa pentru succesele importante obținute în construcția socialismului în Republica Socialistă România, îndeosebi în industrie, agricultură, învățămînt și în creșterea rapidă a nivelului de trai al populației. Ea consideră că aceste succese, care au putut fi înfăptuite pe de o parte datorită eforturilor poporului român, iar pe de altă parte datorită politicii juste a P.C.R. și guvernului român, contribuie la întărirea sistemului mondial socialist și prin aceasta la apărarea și consolidarea păcii în lume.Ea sprijină politica externă a gu vernului Republicii Socialiste România. consacrată menținerii păcii și securității în Europa și în lume, zădărnicirii politicii agresive a imperialismului și sprijinirii luptei mișcărilor de eliberare națională, pentru libertate, independență, pace, democrație și progresul social al popoarelor.Delegația Neo Lao Haksat a exprimat .recunoștința sa Partidului Comunist Român, guvernului și poporului Republicii Socialiste România pentru sprijinul lor ferm față de lupta antiimperialistă, de salvare națională, dusă de poporul laoțian.Cele două părți au reafirmat solidaritatea lor deplină cu bravul popor vietnamez care luptă eroic împotriva agresiunii americane, pentru apărarea independenței și libertății patriei, pentru dreptul'său sacru de a-și soluționa problemele fără amestec din afară.Părțile își exprimă ferma convingere că legăturile de prietenie și solidaritate dintre popoarele din I.aos și Republica Socialistă România se vor dezvolta și se vor afirma continuu spre binele lor și în folosul cauzei libertății, independenței, democrației, progresului social și păcii în lume.

CLUJ (corespondentul „Scînteii"). — în aula Institutului de chimie a avut loc sesiunea științifică festivă a filialei din Cluj a Academiei, consacrată aniversării a 25 de ani de la eliberarea țării de sub jugul fascist. La ședința plenară au participat' reprezentanți ăi organelor locale de partid și de stat, academicieni, membri corespondenți ai Academiei, cadre didactice universitare, cercetători. Ședința a fost deschisă de academician Ra- luca Ripan, președinta filialei din Cluj a Academie;, care a subliniat semnificația deosebită a acestei prestigioase manifestări științifice, închinată marelui eveniment de la 23 August 1944Tovarășul Aurel Duca, membru al C.C. al P C.R., prim-secretar al Comitetului județean Cluj al P.C.R., președintele consiliului popular județean, a rostit o amplă cuvîntare privind sarcinile cercetării științifice, în lumina tezelor și directivelor Comitetului Central pentru Congresul

al X-lea al P.C.R. în continuare, oameni de știință clujeni au prezentat comunicări asupra momentelor mai importante din istoria țării, în cei 25 de ani de la eliberare.După ședința plenară, sesiunea și-a continuat lucrările pe secții.*Filialele din București și Iași ale Societății de științe filologice din România, în colaborare cu Comitetul județean Iași de cultură și artă, au organizat sîmbătă o sesiune științifică consacrată comemorării a 80 de ani de la moartea lui Mihai Eminescu. Cu acest prilej, cadre didactice din București și din Iași au susținut comunicări în cadrul căiora au fost a- nalizate variate aspecte ale creației eminesciene.In încheiere, actori ai Teatrului Național Vasile Alecsandri din Iași au susținut un recital de poezie eminesciană.
Cronica zileiDupă cinci zile de ample dezbateri, ilustrate prin numeroase spectacole, sîmbătă a luat sfîrșit, în Capitală, reuniunea Institutului Internațional de Teatru, cu tema — „Dezvoltarea profesională a tînărului regizor".în cadrul ședinței de închidere a lucrărilor, luînd cuvîntul în numele participanților la reuniune, regizorul Jean Louis Roux, director de teatru din Canada, a apreciat că reuniunea și-a atins scopul propus. Referindu-se la spectacolele pe care le-a urmărit pe diferite scene bucureștene, ca demonstrații la terna discutată, vorbitorul a relevat vitalitatea teatrului românesc contemporan, înalta calitate a jocului actorilor, puternica personalitate a tinerilor regizori.La rîndul său, criticul Valentin Silvestru a făcut cîteva considerații a- supra problemelor discutate și a lucrărilor reuniuniiArtistul poporului Radu Beligan, președintele Centrului național român pentru I.T.I., a mulțumit participanților pentru prezența activă, dăruirea cu care au răspuns invitațiilor de a-și expune punctul de vedere în cursul dezbaterilor.In încheiere a luat cuvîntul regizorul Palie Brunius, președintele Institutului Internațional de Teatru, care a adus mulțumiri gazdelor pentru felul în care a fost organizata reuniunea și pentru ospitalitatea manifestată.

★reuniunii Institutului de Teatru, ComitetulCu prilejul Internațional de Stat pentru Cultură și Artă a oferit sîmbătă la amiază un cocteil la restaurantul „Pescăruș".

(Agerpres)

Sub auspiciile Asociației scriitorilor din Timișoara, sîmbătă după-amiază, in sala Teatrului german din localitate, a avut loc o festivitate consacrată sărbătoririi a 70 de ani de viață a scriitorului Franz Liebhard, cunoscut prozator și poet de limbă germană din țara noastră.Scriitorii Janos Szasz, secretar al Uniunii Scriitorilor, Anghel Dum- brăveanu, secretar al Asociației scriitorilor din Timișoara, Zoltan Fra- nyo. Andrei Lilin, Hans Kehrer, precum și membri ai altor uniuni de creație artistică au transmis scriitorului sărbătorit calde felicitări și u- rări de noi succese în activitatea scriitoricească și obștească, pusă în slujba înfloririi artei și culturii noastre socialiste.Mulțumind pentru cuvintele ce i-au fost adresate, Franz Liebhard s-a angajat să dea viață la noi creații literare, inspirate din realitățile operei de edificare a socialismului, întăririi prieteniei și frăției dintre oamenii muncii români și cei ai naționalităților conlocuitoare, propășirii patriei comune — România socialistă.
★Sîmbătă seara a avut loc în sala mare a 'Casei universitarilor din Cluj tradiționalul concert festiv care a marcat închiderea stagiunii. Și-a dat concursul violonistul sovietic Victor Dancenko. In acest „an muzical" Orchestra simfonică a susținut 127' de concerte în țară și 20 de concerte în turneele întreprinse în diferite țări europene. Numărul concertelor prezentate de orchestra de muzică populară a Filarmonicii se ridică la 243.

SPORT
Astăzi, pe stadionul 

„23 August": Steaua - 
Dinamo București

IA FOTBALSezonul fotbalistic care se încheie astăzi ne-a oferit multe satisfacții, dintre ele cea mai aleasă fiind, desigur, poziția avantajoasă pe care „ur.sprezecele" nostru reprezentativ o are în grupa întii a preliminariilor campionatului mondial de fotbal. Dar, așa cum o subliniam, nu este singura...Oare, de pildă, „programarea" în finala „Cupei României" a unei în- tîlniri Dinamo București-Steaua nu se înscrie in aceeași arie ? Mai ales acum cînd Steaua a pierdut titlul de campioană, iar dinamoviștii bucureș- teni au ratat cîștigarea lui ?Dar... are nevoie de avancronică o finală a „Cupei" în care se întîlneso Steaua și Dinamo București ? Evident (pentru orice suporter al fotbalului românesc), nu. Și atunci ? Să furnizăm cititorilor noștri acele amănunte care sînt binevenite orieînd.
MECIUL VA ÎNCEPE LA ORA 17,30 (în „deschidere", de la ora 16,00, 

ȘC. SP. 2 BUC.—ȘC. SP.--------- --(R. P. Bulgaria) — în caz meciul școlarilor va avea teren).
ARBITRII FINALEI :

BENTU (București) la centru, ajutat de MIRCEA ROTARU (Iași) și NICO
LAE RAINEA (Bîrlad).

FORMAȚIILE :STEAUA ; Suciu — Sătmăreanu, 
D. Nicolae, Hălmăgeanu, Vigu — Du- 
mitriu III, Negrea — Pantea, Voinea. 
Tătaru II, Creiniceanu.DINAMO : Coman (Datcu) — Popa, 
Boc, Dinu, Ștefan - Ghergheli, Stoe- 
nescu, Nunweiller VI — Pîrcălab, 
Dumitrache, Lucescu.

STEAUA a cucerit „Cupa României" de opt ori, iar DINAMO BUCU
REȘTI de trei ori.

CELE MAI SENZAȚIONALE VIC
TORII ÎN „CUPA ROMÂNIEI", în finală, le-au obținut METALUL RE
ȘIȚA, ÎN 1954, cînd a învins pe DI
NAMO BUCUREȘTI cu 2—0, și ARIE- 
ȘUL TURDA, în ediția 1960—1961. cînd a învins pe RAPID cu 2—I.

ULTIMA EDIȚIE A COMPETIȚIEI a fost cîștigată de către Dinamo București (ediția 1967—1968).

TÎRNOVO de ploaie loc pe alt
AUREL

ÎN „TURUL ROMÂNIEI"

Liderul s-a schimbat
din nou

© DL Oubron u avut dreptate...
® Frații Suciu au pierdut pozițiile
• Momente de „suspans" în apropiere de Vatra Dornei

STICLA
ÎN NOI IPOSTAZEIn construcțiile moderne, STINGEA capătă -k,=u.tilizăriș-> ‘multi*?, ple, influențînd plastica arhitecturii actuale. Este de fapt un fenomen logic cerut de dezvoltarea tehnicii, indisolubil legată și de existența acestui produs pe care omul l-a' născocit și-l folosește în cele mai variate domenii. Ramura industriei construcțiilor este una din cele mai mari consumatoare de sticlă, fapt explicabil prin atributele specifice acestui produs : transparență și luminozitate, izolare termi- •ă și acustică, greutate redusă, rezistență mecanică și chimică — calități dublate de aspectul plăcut și întreținerea ușoară.Specialiștii se preocupă de perfecționarea continuă a industriei de geamuri, de punerea în aplicare a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii în a- cest domeniu, de diversificarea producției și îmbunătățirea calității geamurilor, așa cum o dovedește activitatea uneia dintre modernele întreprinderi furnizoare — FABRICA DE GEAMURI DIN SCAENI. Această întreprindere produce GEAM. URI TRASE de 2—6 mm grosime. Ve- rificarea permanentă a calității geamurilor trase, printr-un control riguros, le conferă caracteristici superioare, fiind solicitate pentru ferestrele clădirilor, vitrinele magazinelor, precum și la fabricarea oglinzilor și ca produs intermediar pentru geamurile prelucrate.în instalații speciale, prin „turnarea" topiturii de sticlă, se produc GEAMURI LAMINATE ORNAMENT. De remarcat faptul că laminarea continuă a geamului a deschis căi multiple ,în modul de realizare și folosire a acestui produs. Geamurile ornament creează posibilitatea u- tilizării lor în noi și variate procedee decorative în arhitectura interioară și exterioară a construcțiilor.Fabrica de geamuri din Scăeni posedă, de asemenea, o instalație de securizare a sticlei,

bazată pe un proces tehnologic - caracterizat printr-un înalt grad de automatizare. Utilajele moderne de prelucrare a geamului, întregul echipament tehnic, ca și înalta calificare a personalului asigură realizarea unor produse de calitate superioară. GEAMUL SECURIZAT, obținut printr-un complex proces de că- lire Ia o temperatură de circa 650°. este mai rezistent de 4—6ori decît cel obișnuit.Securizarea s-a aplicat cusucces atît la geamul tras, o-bișnuit, cît și la geamul termo- absorbant și Ia cel ornamental. Aceste noi posibilități au determinat pe specialiștii fabricii să studieze noi domenii de utilizare a geamului securizat. Căutările s-au finalizat prin noi rezultate, confruntările cu beneficiarii relevînd interesul suscitat față de produsele oferite. Aria de întrebuințare a noilor produse este foarte largă și în construcții industriale și civile. Ele pot fi utilizate ca izolații termice și fonice, în industria de automobile și la construcțiile expuse trepidațiilor.Noua secție pusă în funcțiune la Fabrica de geamuri din Scăeni produce geamuri securizate din geam tras și geam ornamental în grosime de 5—12 mm. La această linie se realizează UȘI DIN STICLA pentru edificii publice și chiar pentru interiorul apartamentelor. UȘILE DIN GEAM SECURIZAT - într-o gamă variată de dimensiuni — conferă o notă de e- leganță, adăugind și un spor de confort estetic și funcțional.Antrenat cu pasiune în noua sa activitate care implică nu numai studii și proiectări, ci și organizarea de diferite elemente și accesorii pentru a satisface cît mai prompt și ireproșabil cerințele beneficiarilor, colectivul fabricii din Scăeni aduce o contribuție de preț la creșterea producției de geamuri care, pînă în anul 1970, va fi cu peste 40 la sută mai mare față de anul 1965.

vremea

Vedere din Câlimânești Foto : Gh. Vintilă

(Agerpres)
0 veste pentru automobi- 
liști: podul de pontoane de 
la Vadul Oii a fost dat în 

folosințaOM veste- „pentru turiștii amatori să-și petreacă -'ziua de duminică pe litoral : podul carosabil de pontoane de peste Dunăre (punctul Vadul Oii) a fost dat în folosință. în mai puțin de 2 minute, o coloană de zece mașini poate face transbordarea „Timpii morți", ai odihnei sînt astfel foarte mult scurtați întrucit, alături de pod, continuă să funcționeze și patru bacuri. Circulația pe pod se desfășoară după următorul program : 8,30 — 12,30 ; 15,30 — 20,30. Pauza este a- fectată transportului fluvial.

VATRA DORNEI (prin telefon de la trimisul nostru). — La Su
ceava, înainte de plecare; un scurt 
schimb de păreri cu antrenorul 
francez Robert Oubron. Cicliștii 
sînt aproape gata de start. Emoții 
firești și exteriorizări ale dorinței 
de victorie observi la fiecare. Că
tre tricoul galben, ce-l duce spre 
start directorul cursei, sînt ațin
tite privirile tuturor. „Va rămîne 
tricoul la Andrei Suciu sau, la Va
tra Dornei, își schimbă din nou 
domiciliul ?"

— Ce părere aveți d-le Oubron ?
— Am văzut de dimineață pri

ma parte a etapei între Suceava și 
Gura Humorului. Un traseu va
riat, cu profil muntos. Minunat 
pentru evadări solitare. Ar fi pă
cat, dacă tot drumul este așa, să nu 
se încerce vreo acțiune de acest fel. 
Apoi, să nu uităm că etapa este 
destul de scurtă și totul e posibil.

— Deci, credeți că s-ar putea să 
avem un nou lider ?

— De ce nu ? S-ar respecta o... 
tradiție: de 3 etape tricoul galben își schimbă, zilnic, stăpînul.

— Să înțeleg, prin aceasta, că în 
etapa de azi mizați pe succesul 
vreunui alergător francez ?

— Lupta e deschisă. Șanse au 
toți alergătorii.

...De la marginea Sucevei, startul 
tehnic l-au luat ieri 58 de cicliști, 
cu unul mai puțin decît 
zi, datorită abandonului 
kun (Olanda).

Numeroși alergători se 
chiar din plecare, în continue hăr
țuieli. Plutonul este întins pe sute 
de metri. Am ajuns cam la jumă
tatea cursei și cu toate acestea ca
ravana (cicliștii, mașinile însoți
toare) formează un grup compact. 
Olandezul Prinsen dă, însă, tonul 
ostilităților. Fuge, ia avans de vreo 
jumătate de kilometru și de pe a- 
ceastă „poziție înaintată" cheamă 
parcă însoțitori. Se oferă mai mulți, 
dar pe fugar nu-l pot prinde decît 
trei români (Ciocan, Grigore, Zie
gler) 2 belgieni, 2 norvegieni, 1 el
vețian și... nr. 21. La Cîmpulung 
Moldovenesc, Prinsen nu fusese a- 
juns, dar — la poalele obcinei Mes- 
tecănișului — grupul fugar se con- 
turase, avînd un serios avans față 
de ceilalți. Pînă la punctul de că- 
țărare : 3 km. Un urcuș pieptiș, cu 
serpentine numeroase. Urmărim,
din spate intențiile fugarilor.
Cîteva clipe se codesc parcă să a- 
tace pantele. „Numărul 21“ este 
singurul căruia Mestecănișul, chiar 
văzut de aproape, nu-i spune mare 
lucru. Și pleacă să-l cucerească. 
Urcă extrem de ușor de parcă face 
o plimbare. Chiar de la prima ser
pentină se vede clar că n-are ri
vali pe măsura forțelor sale. în 
vîrf avea un avans apreciabil ■ a- 
proape 1 kilometru ! Dar partea cea 
mai palpitantă a etapei de-abia a-

cum începe, pentru că „nr. 21“ 
nu-și consideră „ambiția" realizată 
deplin. Plonjează vertiginos către 
Vatra Dornei, pe serpentinele 
care... nu se mai termină. Din spa
te, foștii săi colegi de evadare și 
alți alergători din plutonul mare 
au pornit o urmărire... ca în fil
mele polițiste.

încurajat în tentativa lui de 
foarte numeroșii localnici ce au ieșit în întîmpinarea cursei, nu înce
tează să pedaleze hotărît parcă cu 
o energie mereu crescîndă. Avansul 
lui variază continuu, mărindu-i e- 
moțiile sau dimpotrivă micșorîn- 
du-i-le întrucîtva. Antrenorul, venit 
în apropiere cu mașina, îi dă spe
ranțe că va reuși.

Pe stadionul din Vatra Dornei, 
primul intră nr. 21, cîștigînd deta
șat cea de a doua sa etapă în 
turul României. Nr. 21 este tînărul

în prima 
lui Kue-

lansează,

CLASAMENTUL ETAPEI: 1. 
— HEZARD (FRANȚA) a parcurs 110 km în 3h03'40" ; 2. — 
WANZLIK (R.D.G.) 3h04'23" și în același timp : Andresen, Vercauter, Vermeeren, Prinsen, Voegele, Patzig, Alary, Grigore, Ziegler, Moiceanu, Realfsen.

CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL: 1. — JURGEN 
WANZLIK (R.D.G.) Uh02'49” ;
2. — C. GRIGORE (ROMANIA) la 32” ; 3. — HEZARD (FRAN
ȚA) la 41” ; 4. — Ziegler (România) la 41” ; 5. — Moiceanu (România) la 45” ; 6. — Realfsen (Norvegia) la 54"; 7. — Sofronie (România) la 1'01" ;8. — Paizig (R.D.G.) la 1'04";9. — T. Vasile (România) Ia 1T4” ; 10. — Menard (Franța) la 1’17”.

ÎN CLASAMENTUL PE ECHI
PE conduce R. D. Germană cu 33h09’36", urmată de România 
A la 1'23", România B la 1’38", Franța la 1’52" etc.

ASTAZI are loc ETAPA A 
5-A, BISTRIȚA NASAUD — 
CLUJ (123 km)..

c'tî'î?3^ E'fWțJ fi'ÂJ JG'i'

1.

francez Yves Hezard, care la Ga
lați — după, prima etapă — îmbră
ca tricoul galben. Dl. Oubron a 
avut dreptate: traseul Suceava — 
Vatra Dornei este „minunat pentru 
evadări solitare". Andrei și Ștefan 
Suciu — lideri la Suceava — au dis
părut acum din primii 30 (!) clasați. 
Defecțiunile mecanice, suferite în 
lanț tocmai pe ultimii kilometri ai 
etapei de ieri, le-au adus serioase 
minute de întîrziere. Tricoul galben 
îl va purta azi spre Cluj — Jiirgen 
Wanzlik (R.D.G.)

Ion DUMITRIU

TRAGEREA LOTO CU CÎȘTIGURI
ÎN APARTAMENTE

Apartamente cu trei camere cu confort de gradul I și diferența în numerar pînă la suma de 125 000 lei, apartamente cu două camere, cu același grad de confort, și diferența în numerar pînă la suma de 100 000 Iei, iată PREMIILE IN NUMĂR NELIMITAT ce se acordă la tragerea excepțională LOTO de la 24 iunie a-c.Tot în număr nelimitat, pe opt categorii, se vor atribui și

premiile fixe de 10 000, 5 000. 1 000 lei etc. în numerar.Cinci extrageri de cîte 12 numere din 90, însumînd în total 60 de numere, vor stabili numerele cîștigătoare.Noua formulă a tragerii din 24 iunie sporește șansele de cîștig. Participarea se face cu bilete de 10, 15 și 25 lei. Cu un bilet de 25 lei se participă la toate extragerile.

Timpul probabil pentru zilele 
de 23, 24 și 25 iunie a.e. In țară : Vreme în curs de încălzire u- șoară. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse locale. Vînt slab pînă la potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9 și 19 grade iar maximele între 19 și 29 de grade. In București : Vreme în curs de încălzire u- șoară. Cerul va fi variabil favorabil averselor în cursul după- amiezelor. Vînt slab pînă la potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

AIn cîteva rînduri

LAVODERMUL — înlocuitor
al... apei și al săpunului

Se spune că mijlocul cel mai practic și eiicient de curățirea mîinilor este săpunul Evident, fiecare dintre noi ne-am convins de calitățile și utilitatea lui. Cu greu ne-am putea imagina astăzi o viață modernă fără săpun. Dai ce te faci cînd. aflat în călătorie sau excursie cu autoturismul, autocarul sau cu trenul, nu ai la îndemînă apa necesară ? Și mai neplăcută devine situația cînd în urma unei pene de motor sau de cauciuc ești nevoit din același motiv — lipsa apei — să te urci la volanul mașinii cu mîinile murdare.Puțini știu că asemenea mici necazuri, care umbresc uneori plăcerea călătoriei, pot ti astăzi ușor preîntîmpinate. Cum ? Foarte simplu Avînd grijă ca la plecare să nu lipsească dintre lucrurile cele mai trebuincioase tubul de pastă Lavoderm Dar ce este Lavodermul ? Este o pastă cu proprietăți de-a dreptul miraculoase care înlocuiește cu succes săpunul, apa și... chiar prosopul. Ba mai mult, ea înlătură chiar și acele impurități în cazul cărora săpunul si apa sini mai puțin eficiente cum ar fi. de pildă, uleiurile, rugina și allele.Dar sfera de utilitate a Lavo- dermului este mult mai largă. El poate fi întrebuințat cu aceleași bune rezultate și în alte domenii de activitate Unele gospodine îl folosesc ia curățirea mîinilor de

funingine sau grăsimi, deoarece îl găsesc mult mai eficient decît săpunul. Ceea ce se impune subliniat este faptul că prin utilizarea Lavodermului pielea rămî- ne perfect curată, uscată, cu un plăcut parfum de flori de (în, departe de a-ți lăsa o senzație neplăcută așa cum îți lasă, de pildă. benzina, folosită în special de unii posesori de turisme. La toate acestea mai trebuie adăugat și un alt fapt imporlant. Lavodermul nu este că derma pieliiDupă curățirea voderm se poate nici un risc, fără a mai ti nevoie de apă și săpun. Aceasta este determinată bineînțeles de compoziția pastei formată din alcool polivinilic, sulfat de sodiu, apă distilată, benzină de extracție superioară și esență parfumată Modul de întrebuințare a Lavodermului este foarte simplu. Se aplică l—2 cm pastă în palmă care se întinde apoi pe suprafețele murdare Timp de cîteva secunde după aceasta se freacă mîinile pînă la îndepărtarea ultimelor reziduuri de murdărie.Pasta Lavoderm este unul din produsele cele mai reușite realizate de colectivul întreprinderii de industrie locală „Metalochim" din Brașov. Este unicul produs de acest fel realizat în țara noastră. El se găsește la toate unitățile comerțului de stat, sub forma tu-

toxic si nu ata-mîinilor cu La- lua masa fără

burilor în greutate de 0,60 kg, la prețul de 2,90 lei. Pasta Lavoderm se bucură de o apreciere sporită nu numai din partea turiștilor și automobiliștilor, dar și a gospodinelor și altor categorii de lucrători. O dovadă în plus este faptul că în prima lumătate a acestui an producția de Lavoderm este — urmare a cerințelor pieței — de 6 ori mai mare față de perioada corespunzătoare a anului trecut. Datorită calităților sale superioare, produsul Lavoderm, care este o invenție românească, a început să devină tot mai apreciat și pe piața externă unde este solicitat în cantități sporite.Un produs similar, dar cu un efect mult mai puternic, este pasta denumită „Muncitorul' aflată în curs de asimilare în fabricație la aceeași întreprindere. Noul produs, care se va fabrica pe bază de Lavoderm în combinație cu alte substanțe, este destinat în special lucrătorilor din industrie: fumătorii, forjă, tratamente termice, cazangerie etc. Avînd o putere de acțiune mult mai mare, pasta „Muncitorul" va înlătura cu ușurință impuritățile cu compoziții din cele mai diferite și dificile la înlăturare prin mijloacele actuale. Peste cel mult o lună de zile, noul produs se va găsi și el în rafturile magazinelor.
Nicolae MOCANU
corespondentul „Scînteii"

IN TURNEUL INTERNAȚIONAL 
FEMININ DE ȘAH de la Sinaia, după 4 runde conduc Reicher (România) și Keller Hermann (R.D.G.) cu cîte 3 puncte, urmate de Eretova (Cehoslovacia), Kușnir (U.R.S.S.), Teodorescu (România), Veroczi (Ungaria) cu 2,5 puncte fiecare. Rezultate din runda a 4-a : Reicher—Dobson remiză ; Eretova—Po- gorevici remiză ; Nicolau—Heemskerk 1—0 ; Jocici—Kușnir 0—1 ; Teodorescu—Szota remiză ; Keller Hermann— Gheorghieva 1—0 ; Veroczi—Pere- voznic l—0.

COMPETIȚIA UNIVERSITARA DE 
BASCHET de la Bratislava a fost cîștigată de echipa locală Comenius, care în ultimul joc a dispus cu scorul de 72—54 de Universitatea din Novi Sad. Pe locul doi s-a' clasat echipa Universitatea Cluj. Baschetbaliștii români au învins cu scorul de 76—47 echipa Universității din Graz (Austria).Cu prilejul unui concurs de atletism desfășurat la Knoxville (Tennessee) 
CAMPIONUL OLIMPIC JOHN CAR-

>

economii pentru care par- pen- 
emit 
a.c.,

Casa de Economii și Con- semnațiuni face cunoscut că libretele de construirea de locuințe, dau dreptul titularilor să ticipe la tragerea Ia sorți tru trimestrul III/1969, se 
pînă la data de 30 iunie 
inclusiv.Economisind pe aceste librete, depunătorii au posibilitatea să-și sporească sumele depuse prin cîștigurile substanțiale în bani acordate de Casa de Economii și Consemnațiuni trimestrial, prin trageri la sorți.La ultima tragere la sorți a

LOS a cîștigat proba de 100 yarzi plat 
fiind cronometrat cu timpul de 9”2/10. Carlos deține recordul mondial al acestei probe cu 9’T/IO.

IN SEMIFINALELE PROBEI MAS
CULINE DIN CADRUL TURNEULUI 
INTERNAȚIONAL DE TENIS DE LA 
„QUEEN’S CLUB" din Londra, Stolle (Australia) l-a învins cu 6—3, 3—6.8— 6 pe Ralston (S.U.A.), iar Newcombe (Australia) a dispus cu 6—4, 6—4 de Rod Laver (Australia) La feminin finala va fi disputată între Ann Jones (Anglia) și Winnie Shaw (Scoția).Jones a eliminat-o cu 9—7, 6—3 pe Durr (Franța), iar Shaw a cîștigat cu9— 7, 6—3 in fața tinerei revelații Mary Curtis (S.U.'A.l.Astăzi începe „Cupa Balcanică" la fotbal, rezervată echipelor de tineret. La Sibiu, echipa României va întîlni formația Turciei. La Rm. Vîlcea se va desfășura partida Grecia-Albania. Jocurile încep la ora 17,30.

cîștigurilor la depunerile pe aceste librete de economii 
s-au acordat cîștiguri în va
lori de 45 000 Iei, 35 000 lei, 
20 000 Iei și de 15 000 lei.In afara cîștigurilor în bani, un alt avantaj specific acestui libret de economii constă în faptul că titularii cîștigători la tragerile la sorți, care doresc să-și construiască locuințe proprietate personală cu sprijinul statului, beneficiază și de 
dreptul de a depune opțiuni 
pentru oricare cartier sau tip 
de bloc, indiferent de data în
scrierii.
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ANUNȚATĂ

LISTA NOULUI

GUVERN
PARIS 21 (Agerpres). — Sîmbătă, noul premier francez, Jacques Cha- ban Delmas, a angajat consultări oficiale în vederea formării guvernului. El a conferit cu mai mulți oameni politici.într-o convorbire cu ziariștii, premierul a făcut cunoscut că lista noului guvern va fi publicată duminică după-amiază. El a precizat că din guvern vor face Valery Giscard ___Guichard, Roger Frey și Franțois- Xavier Ortoli, Ultimii trei au deținut portofolii ministeriale și în precedentul guvern. Giscard d’Estaing, lider al republicanilor independenți, a fost ministru de finanțe timp de patru ani, începînd din ianuarie 1962. Apoi, el a adoptat o poziție rezervată, deși împreună cu gruparea pe care o conduce a sprijinit guvernul în dezbaterile parlamentare. Dar el s-a împotrivit reformelor propuse la referendumul din aprilie. La alegerile prezidențiale, însă, liderul republicanilor independenți a fost unul din cei mai activi susținători ai lui Georges Pompidou. Potrivit agenției France Presse, Giscard d’Estaing va fi, probabil, viitorul ministru de finanțe. Intr-adevăr, sîmbătă dimineața fostul premier Antoine Pinay a refuzat portofoliul finanțelor ce-i fusese propus de președintele Pompidou. Probabil că Pinay nu va obține un alt post ministerial, dar i se vor încredința diverse alte sarcini importante. S-a anunțat că el va a- vea luni o întrevedere cu președintele Pompidou.

parte în orice caz d’Estaing, Olivier

VIETNAMUL DE SUD

Obiective militare
irtămice atacate 

de patrioți 
PARLAMENTARI CHILIENI SALUTĂ

CREAREA GUVERNULUI REVOLUȚIONAR PROVIZORIU 
AL REPUBLICII VIETNAMULUI DE SUDSAIGON 21 (Agerpres) — în noaptea de vineri spre sîmbătă, detașamentele Frontului Național de Eliberare au atacat cu rachete și mortiere 28 de baze, obiective și instalații militare, a declarat un purtător de cuvînt al corpului ex- pediționar american din Vietnam. Agenția France Presse anunță că tabăra forțelor speciale americane de la Ben Het, situată în apropiere de Dak To, în regiunea platourilor înalte, a fost ținta a nu mai puțin de 120 de rachete lansate trioți.în apropierea bazei de Sanh, patrioții au atacat o de blindate americane, iar în apropiere de Saigon a fost bombardat cu rachete un post de autoapărare al armatei regimului din Vietnamul de sud.

de pa-la Khe unitate
★PARIS. — Tran Buu Kiem, ministru pentru problemele președinției în Guvernul Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, care a condus delegația Frontului Național de Eliberare la conferința cvadripartită, a părăsit sîmbătă Parisul pentru a se reîntoarce în Vietnamul de sud. într-o scurtă declarație făcută la aeroport, el a reafirmat dorința Guvernului Revoluționar Provizoriu al Vietnamului de Sud de a se ajunge la o reglementare politică a problemei vietnameze. Totodată, el a apreciat că intenția administrației S.U.A. este a- ceea de a menține pe termen nelimitat „o prezență militară americană" în Vietnam. „în fața unor a- semenea ambiții americane, a spus Tran Buu Kiem, compatrioții noștri și trupele noastre au datoria patriotică de a continua lupta pentru eliberare națională, independență, pace

RETROCEDAREA OKINAWEI
PRINCIPALA PROBLEMA 
A POPORULUI JAPONEZ
© O declarație a premierului Sato

Conferința internațională
■> >

a muncii
© Intervenția delegatului român

BERLIN DESCHIDEREA
ADUNĂRII MONDIALE

PENTRU PACE

și neutralitate pînă la victoria finală".SANTIAGO DE CHILE. - Un grup de 40 de senatori și deputați parlamentari chilieni au dat publicității o declarație în care salută crearea Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud. Sîntem convinși — se subliniază în declarația semnată de parlamentari din partea mai multor partide chiliene — că crearea acestui guvern va intensifica și mai mult lupta de eliberare, pentru democrație și independența Vietnamului de Sud.

GENEVA 21. — Corespondentul A- gerpres, H Liman, transmite : Participanții la Conferința internațională a muncii continuă dezbaterea pe marginea raportului directorului general al O.I.M., David A. Morse.Luînd cuvîntul în ședința de sîm- bătâ, delegatul român, ambasadorul Nicolae Ecobescu, a apreciat că programul mondial de utilizare a forței de muncă — principala temă a dezbaterilor actualei sesiuni — s-a înscris pe linia dezvoltării libere și progresului tuturor națiunilor. Considerăm, a spus delegatul român, că una dintre sarcinile cele mai importante ce revin Organizației Internaționale a Muncii este de a acționa cu hotărîre pentru a sprijini eforturile pe care țările în curs de dezvoltare le depun în vederea reducerii decalajului economic față de țările avansate. O condiție indispensabilă pentru succesul unei întreprinderi atît de vaste este îndeplinirea măsurilor stabilite — și aceasta la termene precise, care, de asemenea, trebuie să fie fixate în program.

Delegatul român s-a referit apoi la cea de-a doua temă majc.ră a dezbaterilor — programe speciale de folosire și de formare a tineretului în vederea dezvoltării — subliniind importanța problemei atît pe plan național, cît și internațional. Programele speciale destinate tineretului, a spus el, trebuie să se integreze organic în planurile de dezvoltare economică, precum și în cele ce vizează folosirea deplină a resurselor umane și asigurarea cadrelor necesare.Ocupîndu-se de structura și metodele de lucru ale O.I.M., delegatul român a relevat necesitatea promovării și amplificării principiului u- niversalității prin restabilirea drepturilor legitime ale R. P. Chineze și admiterea R. D. Germane, R.P.D. Coreene și R. D. Vietnam. Soluțiile destinate îmbunătățirii structurilor organizatorice și a metodelor de lucru — a subliniat vorbitorul — trebuie să se întemeieze neabătut pe principiul fundamental al egalității în drepturi a statelor.

BERLIN 21. — CorespondentulAgerpres, St. Deju, transmite : La 21 iunie s-a deschis la Berlin Adunarea mondială pentru pace. La acest for reprezentativ participă aproximativ 1 000 de delegați și observatori din aproape 100 țări și 50 organizații internaționale, precum și numeroase personalități din diferite țări ale lumii. Prof. Tudor Ionescu, președintele Comitetului Național pentru Apărarea Păcii, conducătorul delegației Republicii Socialiste România, a fost ales în prezidiul Adunării. în dimineața primei zile a avut loc o ședință plenară. în mesajul adresat parti- cipanților de Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R. D. Germane, se subliniază marea importanță pe care o are unitatea de acțiune a mișcării mondiale pentru pace. Mesajul relevă

necesitatea unei conferințe la care să participe cu drepturi egale toate statele europene.La conferință a luat cuvîntul Nguyen Thi Binh, ministrul de externe al Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, salutată cu entuziasm de către cei prezenți. Reprezentanta Republicii Vietnamului de Sud a mulțumit pentru acțiunile de solidaritate din întreaga lume cu poporul vietnamez și a vorbit despre lupta dusă de ,poporul vietnamez împotriva imperialismului american.în continuare, lucrările întîlnirii se desfășoară în cinci comisii principale pe următoarele teme : Vietnamul, securitatea europeană, neo- colonialismul și independența națională, Orientul Apropiat și dezarmarea.

TOKIO 21. — Corespondentul A- gerpres, FI. Țuiu, transmite: în cursul unui dineu profesional oferit joi seara în onoarea primului ministru Eisaku Sato de clubul corespondenților străini din Tokio, premierul japonez a arătat că retrocedarea Okinawei este principala problemă pe care poporul japonez o are de rezolvat în anii deceniului viitor, și ea nu numai că va pune capăt perioadei postbelice dar va fi și un act important care va da posibilitatea poporului japonez să-și reafirme identitatea sa în lume.Primul ministru a afirmat că este posibil să se mențină pacea în Extremul Orient fără bazele nucleare americane din Okinawa, punct de vedere pe care îl va discuta cu liderii Statelor Unite. El a reafirmat, răspunzînd la întrebările' ziariștilor, că Japonia va continua să respecte

cele trei principii nucleare tradiționale de a nu poseda, produce sau introduce din afară în țară arme nucleare. Răspunzînd, de asemenea, la o întrebare privind posibilitatea ca după retrocedarea Okinawei, Japonia să-și revizuiască politica externă, Sato a spus că guvernul japonez nu își va schimba actuala „diplomație de pace" bazată pe spiritul Cartei O.N.U.El a menționat însă că japonezii caută în prezent „un nou obiectiv național", așa cum arată cererile crescînde din partea tuturor categoriilor de cetățeni pentru o mai mare inițiativă și originalitate în politica externă. Un semn al dorinței Japoniei de a juca un rol mai mare în viața internațională este participarea ei la lucrările Comitetului pentru dezarmare de la Geneva.
IMPLICAȚIILE

REFERENDUMULUI
RHODESIAN

In capitala Rhodesiei, Salisbury, au 
fost date publicității rezultatele pre
liminare ale referendumului desfășu
rat vineri. Ele indică, așa cum de alt
fel nimeni nu se îndoia, că echipa ra
sistă a obținut numărul de voturi 
necesare pentru o nouă schimbare 
a statutului politic al fostei colonii 
britanice. Potrivit acestor rezultate, 
proiectul de constituție prezentat de 
autoritățile rasiste a fost aprobat de 
două treimi din electorat, (alcătuit 
în proporție de 80 la sută din albi).

In acest fel sînt rupte ultimele 
punți politice ce mai legau Rhode
sia de metropolă. La o dată care se 
va stabili ulterior de către autorită
țile rhodesiene urmează ca țara să 
fie proclamată republică, consfințind 
astfel întregul curs politic desfășu
rat de echipa lui Smith după pro
clamarea unilaterală a „independen
ței" Rhodesiei, cu aproape patru ani 
în urmă. Astfel, Londra se vede, cu 
sau fără voia ei, lipsită de ultima co
lonie din Africa australă, ruptură an
ticipată de numeroși comentatori.

In al doilea rînd, în urma refe
rendumului, Rhodesia dispune de o 
nouă constituție, calificată chiar de 
primul ministru britanic ca „rasistă . 
Autoritățile de la Salisbury dispun 
astfel de un nou instrument care le 
dă posibilitatea să intensifice și mai mult prigoana împotriva populației de 
culoare.

Acestea sînt în rezumat noile date 
care se adaugă încărcatului dosar 
rhodesian. Ele impun cu și mai mul
tă stringență curmarea cursului pri
mejdios al politicii oficialităților rho
desiene. Este știut că, de curînd. 
Consiliul de Securitate s-a întrunit, 
la cererea a numeroase țări africa
ne, pentru a dezbate consecințele pre

vizibile ale referendumului. Intr-un 
proiect de rezoluție prezentat de cinci 
țări afro-asiatice se cere condamna
rea actului regizat la Salisbury și se 
insistă ca Anglia să ia toate măsu
rile necesare, inclusiv folosirea for
ței, pentru a înlătura regimul rasist 
al lui Ian Smith. Sîmbătă, secreta
rul general al O.N.U., U Thant, a dat 
publicității o declarație în care a ca
lificat referendumul din Rhodesia 
drept „o amenințare la adresa păcii 
care nu trebuie să fie ignorată". 
„Rezultatele așa-zisului referendum 
asupra unei noi constituții în Rho
desia, deși nu erau neașteptate — 
se spune în declarație — constituie 
o sfidare și sînt în contradicție cu 
principiile Cartei O.N.U., cu rezolu
țiile O.N.U. asupra acestei probleme. 
Atît metodele, cit și rezultatul „re
ferendumului" sînt produsul unei no
țiuni de rasism respins de vasta ma
joritate a omenirii".

Intr-o cuvîntare, reprezentantul bri
tanic la O.N.U., lordul Caradon, a de
clarat, în esență, că Marea Britanie 
nu poate interveni pentru a pune 
capăt rebeliunii rhodesiene. El a afir
mat că din 1923, (dată la care colo
nia a căpătat statut autonom), An
glia nu mai are nici un soldat sau 
administrator în Rhodesia. Lordul 
Caradon a ținut apoi să sublinieze 
că țara sa pierde anual 44 000 000 
lire din cauza sancțiunilor economice 
impuse Rhodesiei și că t>a continua 
acest „sacrificiu". Din cele spuse de 
reprezentantul britanic reiese că Londra pare și acum tot atît de puțin 
dispusă să intervină direct pentru a 
înlătura echipa rasistă de la Sa
lisbury.

Reprezentanții poporului Zimbabwe 
au declarat că în fața noii situații
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La Amsterdam (Olanda) a avut loc o demonstrație a tineretului pentru condiții mai bune de muncă, învățătură 
și trai. Participanții și-au exprimat, de asemenea, protestul împotriva inechităților sociale

ISTANBUL 21 (Agerpres). — Agenția France Presse anunță că două distrugătoare americane — „Perry“ și „Norris“ — aparținînd flotei a Vl-a a S.U.A. din Medi- terana — au trecut prin Dardanele și Bosfor, pătrunzînd apoi în apele Mării Negre. Reluînd o declarație
a comandamentului forțelor navale ale S.U.A., agenția citată subliniază că, după o călătorie în a- pele internaționale ale Mării Negre, cele două nave americane se vor întoarce la 23 iunie în Marea Mediterană.

CONGRESUL INTERNAȚIONALEI SOCIALISTE
Sl-A ÎNCHEIAT LUCRĂRILE

LONDRA 21 (Agerpres). — La Eastbourne, localitate situată în sudul Marii Britanii, au luat sfîrșit lucrările Congresului Internaționalei Socialiste. Participanții la dezbateri au adoptat o rezoluție cu privire la problemele actuale ale situației internaționale, în cadrul căreia se pronunță pentru încetarea imediată a războiului din Viet-
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agențiile de presă transmit:
Criza guvernamentală 

din Liban este Pe punctui de a fi soluționată. Elementul decisiv îl constituie, potrivit agenției Associated Press, renunțarea de către organizațiile de guerilă palestiniene la ideea utilizării teritoriului libanez ca punct de plecare al operațiunilor antiisraeliene. După cum a declarat Pierre Gemayel, liderul partidului Falangele libaneze, aproximativ jumătate din numărul palestinienilor aflați pe teritoriul libanez au părăsit deja țara, restul urmînd să facă acest lucru în cursul zilelor viitoare.
Un credit în valoare de 

I miliard dolari a fost acor
dat Angliei de catre Consiliul Fondului Monetar Internațional. Noul împrumut va fi eșalonat în 4 tranșe.
create singura ieșire este lupta în
tregului popor pentru răsturnarea 
regimului lui Ian Smith. De altfel, 
chiar în ziua anunțării rezultatelor 
„referendumului" entuziasmul guver
nanților de la Salisbury a fost tul
burat de o demonstrație a africani
lor ce a avut loc pe străzile orașului 
Bulawayo. Pe lingă populația afri
cană, pe care noua constituție o con
damnă la o lipsă totală de drepturi, 
o bună parte a populației albe — 
între 20 și 30 la sută, nu aprobă noul 
curs al politicii rhodesiene. Iată de ce 
este cert că ultima filă a dosarului 
rhodesian nu a fost încă scrisă.

A. BUMBAC

„într-adevăr, foarte impresionantă construcție, dar nu sînteți de părere că fundația e prea puțin sigură ?"
Desen din ziarul britanic 

„Guardian"

Prima, de 500 milioane dolari, va fi pusă la dispoziție la 27 iunie.
Conferința Agenției In

ternaționale pentru Energia 
Atomică, 'a care au participat oameni de știință din 11 țări și reprezentanți ai Organizației Mondiale a Sănătății, s-a încheiat la Budapesta.

gația a avut convorbiri cu reprezentanți ai guvernului spaniol și ai unor întreprinderi industriale în legătură cu colaborarea economică dintre Ungaria și Spania. S-a constatat că există posibilități pentru dezvoltarea cooperării dintre întreprinderile celor două țări în diferite domenii, a arătat el.
70 de ofițeri superiori ai 

armatei grecești au fost 
puși în retragere, an,ință un comunicat oficial publicat la Atena. Printre aceștia se află 11 generali și 15 colonei. Unii dintre ei sînt cunos- cuți ca oponenți ai actualului regim din Grecia.

nam, urmată de retragerea trupelor in- tervenționiste. Congresul Internaționalei Socialiste se pronunță, de asemenea, pentru recunoașterea drepturilor legitime ale Republicii Populare Chineze și restabilirea acestor drepturi în cadrul O.N.U.Rezoluția se pronunță împotriva furnizării de arme țărilor . ~ 'în Orientul Apropiat, potriva amestecului S. mia țărilor Americii LaiInternaționala Socia mat, totodată, solidari democratice care luptă drepturilor omului în galia, condamnă acțiuni'’ • .treprinse de guvernu ■ ••-v z potriva luptei de elibei„»u „ r-P-___ --din Angola, Mozambic și Guineea portugheză, și cere încetarea politicii de apartheid promovată de guvernele rasiste din Africa de sud și Rhodesia.
URUGUAY V

C.C. al P.C.U.S. și Consi
liul de Miniștri al U.R.S.S. au adoptat o hotărîre cu privire la îmbunătățirea calității construcțiilor de locuințe. în hotărîre se arată că în ultimii zece ani (1959—1968) au fost date în folosință locuințe cu o suprafață totală de 1 miliard metri pă- trați, de două ori mai mult decît în deceniul anterior. în acest timp, 112 000 000 de persoane și-au îmbunătățit condițiile de locuit. Hotărîrea prevede dezvoltarea în continuare a construcțiilor de locuințe, îmbunătățirea radicală a calității lucrărilor, îmbunătățirea proiectării clădirilor și locuințelor, a finisării interioare, a aspectului arhitectural și a amenajării orașelor și așezărilor care se construiesc sau se reconstruiesc.

Delegația de specialiștiUligilîif condusa de Istvan Kovacs, prim-locțiitor al ministrului metalurgiei și construcțiilor de mașini, care a făcut o vizită în Spania, s-a înapoiat la Budapesta. într-o declarație făcută presei, Istvan Kovacs a arătat că dele-

PARIS. — In cadrul manifes
tărilor consacrate celei de-a 25-a 
aniversări a eliberării României, 
la Muzeul Omului din Palatul 
Chaillot a avut loc o seară cul
turală românească organizată de 
Asociația de -prietenie Franța- 
Romănia.

★

VIENA. — CULEGEREA DE 
POEZII „RUMĂNISCHE ly- 
RIK", tipărită într-o frumoasă 
prezentare grafică de editura 
„Bergland Verlag" din Viena, a 
apărut sîmbătă în librăriile ca
pitalei austriece. Alcătuită și 
tradusă de poetul Zoltan Franyd, 
antologia cuprinde 114 autori, 
prezenți cu 270 de poezii, alese 
din întreaga dezvoltare a liricii 
românești clasice și contempo
rane.

Lucrările adunării Uniu
nii Ziariștilor din Iugosla
via s”au încheiat la Ohrid. Dragoliub Budimovski, redactorul șef al ziarului „Nova Makedonia", a fost ales președinte al Uniunii Ziariștilor.

Rezultatele definitive ale alegerilor parlamentare din 
Irlanda au f°st publicate la Dublin. Partidul Fianna Fail și-a consolidat poziția, cucerind 75 din cele 144 locuri în Dail (Parlament). Un succes relativ a înregistrat și principalul partid de opoziție — Fine Gaeî — care obține 50 locuri, față de 46 cite avusese în trecutul parlament. Partidul laburist, aflat tot în opoziție, va avea ca și pînă acum 18 deputați. Partidul Fianna Fail revine deci la guvern, pentru o nouă perioadă de cinci ani, cu o majoritate întărită.

COLONIE DE
RIO DE JANEIRO 21 

(Agerpres) — O colonie 
de femei sclave a fost 
descoperită în statul 
Minas Gerais, intr-o 
mică fermă pierdută în 
jungla din apropierea 
fluviului Urucaia. Des
coperirea a fost făcută 
de un grup de tineri din 
Belo Horizonte care 
participau la o excursie 
pe malurile fluviului. Ei 
au surprins aproxima
tiv 20 de femei, care au 
fugit in momentul cînd 
i-au văzut. Intrigați, ti
nerii au pătruns cu pru
dență în ferma unde se 
refugiaseră femeile. A- 
ici au fost întîmpinați 
de un bărbat, care s-a 
recomandat drept „den
tist profet". Ținut la

SCLAVE IN MINAS GERAISrespect de armele tine
rilor excursioniști, băr
batul a explicat pe larg 
„regulamentele" comu
nității sale de femei 
sclave. Ele nu au drep
tul să se hrănească cu 
nici un fel de produse 
animaliere, muncesc 
cite 12 ore pe zi pentru 
a cultiva legume și 
„plante sacre". De ase
menea, nu au voie să 
vorbească cu străinii și 
dorm într-un hangar a- 
coperit cu paie.

Prea puțin sensibili la 
acest gen de „explica
ții", tinerii s-au a- 
dresat comisariatului de 
poliție din localitatea 
cea mai apropiată. Spre 
marea lor surpriză, ei

au fost sfătuiți să se 
înapoieze la Belo Hori
zonte și să nu se mai 
preocupe de această co
lonie de sclave.

După cum relatează 
agenția France Presse, 
această descoperire a 
provocat o emoție pro
fundă în opinia publică 
braziliană cu atît mai 
mult cu cit autoritățile 
luptă împotriva unui 
veritabil trafic de sclavi 
care operează cu mun
citori nevoiași din regi
unile de nord-est ale 
țării. Traficanții îi atrag in sudul Braziliei cu 
promisiuni de îmbogă
țire rapidă, dar odată 
ajunși aici, ei sînt vîn- 
duți unor mari latifun
diari.

Președintele Consiliului 
de Miniștri al R. D. Germa
ne, Willi Stoph, a primit sîmbătă la Berlin pe ministrul afacerilor externe al guvernului revoluționar provizoriu al .Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Thi Binh, cu care a discutat probleme de interes comun pentru cele două părți.

Remaniere guvernamen
tală în Congo (Brazzaville). Președintele statului, Ngouabi, a anunțat, într-un mesaj radiodifuzat, că mai multe posturi guvernamentale au fost conferite unor comandanți militari.

Populația Statelor Unitea crescut în ultimul an cu 1 la sută, în prezent, în S.U.A.201593 000 de locuitori, s-a anunțat la Washington. trăiesc
0 delegație militară bul

gară, condusă de general de armată Dobri Djurov, ministrul apărării populare al Bulgariei, a sosit la Damasc într-o vizită oficială în Siria.
Cel mai mare tanc petro

lier din lume, avînd un deplasament de 326 000 tone, a fost lansat la Șantierele navale din Yokohama (Japonia).

PUTERNICEDEMONSTRAȚIIÎMPOTRIVA VIZITEILUI ROCKEFELLERMONTEVIDEO 21 (Agerpres). — Trimisul special al președintelui S.U.A. în America Latină, guvernatorul Nelson Rockefeller, a sosit sîmbătă la Montevideo. De pe aeroportul Carrasco, înconjurat de importante forțe ale poliției și armatei, Rockefeller a plecat imediat spre stațiunea balneară Punta del Este, localitate aleasă în ultimul moment de autoritățile uruguayene pentru a găzdui convorbirile, din cauza puternicelor demonstrații antiamericane ce au loc la Montevideo.După cum relatează agenția U.P.I., la Montevideo domnește o situație încordată, după ce vineri a fost incendiată clădirea societății nord-americane „General Motors" și au fost atacate clădirile a numeroase filiale ale unor rirme din S.U.A. Pe zidurile clădirilor caoita- lei au apărut lozinci de protest împotriva vizitei emisarului președintelui S.U.A., iar pe străzi au avut loe demonstrații de protest. Toate școlile și universitățile au fost închise de autorități sub pretextul „unei epidemii de gripă".

bazele militare ale S.U.A. din SpaniaWASHINGTON 21 (Agerpres). — Un comunicat comun dat publicității la Washington anunță că S.U.A. și Spania au hotărît prelungirea pînă la 26 septembrie 1970 8 acordului privind existența bazelor americane pe teritoriul spaniol.în schimbul noii înțelegeri, Spania va primi din partea S.U.A. echipament militar în valoare de 50 milioane dolari, în special avioane de vînătoare de tip „F-104" și un împrumut de 35 milioane dolari ce-i va fi pus la dispoziție de banca americană de export-import.într-o declarație făcută presei.

după anunțarea prelungirii lui, ministrul de externe menționează că cele patru mericane — trei aeriene navală — vor deveni după septembrie 1970 „exclusiv spaniole". Declarația sa este pusă în legătură cu amploarea manifestațiilor de protest din Spania împotriva menținerii pe teritoriul țării a bazelor americane. El recunoaște a- cest fapt cînd declară că „poporul 
spaniol este conștient de actualul 
fenomen mondial indiscutabil : era 
bazelor militare străine a luat sfîr
șit".

acordu- spaniol baze a- și una
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