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CALITATEA
CONSTRUCȚIILOR
Un edificiu care trebuie clădit trainic, 
de la prima la ultima cărămidă

Legea cu privire la asigurarea și controlul calității produselor, adop-' tată recent de Marea Adunare Națională, constituie un sprijin substanțial dat dezvoltării economiei noastre pe direcțiile trasate de Congresul al Mea al Partidului. Așa cum se a- rată și în preambulul legii, dezvoltarea și modernizarea continuă a e- conomiei naționale, în concordanță cu realizările tehnicii și științei contemporane. impun — ca o condiție esențială a creșterii eficienței eforturilor făcute — o ridicare continuă a calității produselor și serviciilor prestate, care să ducă la intensificarea participării țării noastre la circuitul mondial al schimburilor de valori materiale și la valorificarea superioară a muncii sociale. Pentru a- cest motiv, realizarea unei producții de înaltă calitate este o datorie de onoare a tuturor oamenilor muncii.Raportată la activitatea de construcții, calitatea nu privește numai execuția propriu-zisă, ci se prezintă ca o noțiune complexă, In definirea căreia participă justificarea amplasamentului ales, calitatea concepției de proiectare în toate amănuntele ei, calitatea materialelor și prefabricatelor folosite și calitatea execuției lucrărilor. în sensul conformității ei cu proiectul și cu prescripțiile tehnice. In afară de aceste elemente, la a- precierea calității unei construcții mai intră și considerarea efteienței acesteia — adică a gradului în care ea răspunde intereselor economiei naționale în ceea ce privește costul cît mai scăzut al investiției, folosirea optimă a terenului și a dotărilor existente, consumul minim de 
i "riale deficitare, posibilitățile de execuție ca tehnologie, mijloace și durată, sau asigurarea condițiilor normale de exploatare și Fiiițăți de întreținere tina.Enumerarea de mai șl compartimentele în acționat pentru ridicarea construcțiilor la nivelul exigențelor actuale. Nu consider că e locul să insist în mod deosebit asupra criteriilor avute în vedere la alegerea amplasamentelor noilor obiective de investiții și nici asupra măsurilor de luat pentru Îmbunătățirea activității de proiectare. în cele ce urmează, îmi propun să insist mai mult asupra celorlalți factori care condiționează calitatea unei construcții: materialele folosite și execuția propriu-zisă a lucră-

Ing. Gheorghe SLĂDESCU 
inspector general de stat 

pentru construcții

a unor posl- cît mal ief-sus numește care trebuie calității

rilor. In amîndouă aceste compartimente sint necesare măsuri energice pentru ridicarea substanțială a nivelului concepției despre calitate. Pornind de la adevărul că nu se poate realiza o construcție bună cu materiale slabe, constructorii noștri trebuie să acționeze pentru interzicerea pătrunderii pe șantiere a materialelor necorespunzătoare. Numai o acțiune solidară și susținută de respingere la recepție a materialelor și elementelor prefabricate care nu corespund calitativ prescripțiilor tehnice — acțiune dublată de aplicarea consecventă a penalităților legale — poate sili pe producătorii în culpă să treacă hotărît la îmbunătățirea calității.Din controalele efectuate și informațiile deținute de Inspecția de stat în Construcții reiese că numeroși, furnizori își încalcă in repetate rînduri obligațiile contractuale privind garantarea calității produselor livrate. Pentru a da numai cîteva exemple, aș cita în acest sens Fabrica de cărămizi Tg. Jiu, Fabrica de ciment Bicaz (pentru cimentul R.I.M.), Industria locală Constanța (pentru ferestrele metalice montate la spitalul din localitate). U.R.E.M.O.A.S.-Bucu- rești (pentru feronerie și radiatoare), Fabrica de porțelan Militari (pentru plăcile de gresie), Fabrica de prefabricate Militari (pentru plăcile auto- portante din beton celular autoclavi- zat.) sau Fabrica de țiglă Țăndărei.Constructorii trebuie să renunțe la atitudinea de greșită îngăduință arătată pină acum calității inadmisibile a unor produse, generate de așa-zise „cauze obiective". Altfel, ei vor primi in continuare a- gregate nesortate și cu corpuri străine. cărămidă nearsă, sfărîmicioasă, deformată, avînd proprietățile fizice și toate caracteristicile tehnice complet alterate, faianța strîmbă, pătată și cu abateri dimensionale peste limitele admise, parchete verzi, feronerie și robinete fragile, nerezistente la solicitările normale etc. Este inadmisibil ca fabricile de tîmplârîe să livreze produse confecționate grosolan, vizibil deformate, care nu respectă detaliile constructive stan-

dardizate, la care s-a folosit lemn cu părți vicioase neînlăturate și care nici măcar nu a fost in prealabil uscat. Ce justificare „obiectivă" pot a- vea fabricile de confecții metalice pentru livrarea unor ferestre care nu se închid etanș, se manevrează greu și au aspect foarte neîngrijit, sau întreprinderile producătoare de prefabricate de beton armat, care trimit spre a fi montate elemente fisurate și chiar rupte, cu abateri dimensionale mari și care — după cum rezultă, în urma încercărilor la care sînt supuse — nici măcar nu au rezistența prescrisă ? Aici nu mai poate fi vorba de calitatea necorespunzătoare a materiei prime care le-a fost pusă la dispoziție — și care, la
(Continuare in pag. a III-a)
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Una dintre noile clădiri ale Televiziunii Române 
Foto : Gh. Vințilă

Intre muncă și artă, numeroase sînt legăturile — atît de conștiință cit și de procedee tehnice. Este bine știut cît de mari muncitori au fost și sînt maeștrii artei, creatorii operelor făcute cu gîndul la trăinicia peste timp. Disciplina cu care lucrează în atelierele lor adevărații artiști poate fi comparată cu disciplina muncii din fabrici și uzine, cu grijile și îngrijirile caracteristice truditorilor de pe ogoarele cooperativizate.Un fertil inventator — Thomas Alva Edison — a rostit cunoscuta maximă- confesie : „geniul este unul la sută inspirație și nouăzeci și nouă la sută transpirație". Iar genialul George Enescu își avea drept disciplină de viață principiul: „să te odihnești de muncă prin muncă". Eroismul acestei munci poate fi ilustrat prin numeroase exemple de prestigiu ale artei plastice românești. Brân- cuși a trăit în mare amărăciune cînd, spre bătrînețe, pierzîndu-și vigoarea, nu mai putea lucra. La o vîrs- tă mai tînără, dar chinuit de boală și nevoi. Ștefan Luchian a dovedit un adevărat eroism, creînd, cu eforturi supraomenești, capodoperele anilor 1905— 1910. Fiecare lovitură de penel a lui însemna un act de voință și devotament, de înfruntare a bolii, de sfidare a morții.Munca și arta se înfrățesc prin regularitatea e- forturilor, prin disciplinarea activității, prin conștiința utilității lor și a actului de dăruire, prin sa-

Petru COMARNESCU

tlsfacțiile pe care le aduc celor ce le săvîrșesc. Nu-i de mirare, deci, că pentru un estetician legat de noblețea vieții sociale — ne referim la Tudor Vianu — arta însemna o formă a muncii. Așa cum arta este ținta oricărei munci, ea însăși este acea formă de muncă „în care sforțarea lucrătorului ajunge să se odihnească în plenitudinea lucrului încheiat și armonios".Formă a conștiinței sociale, a necesității de a crea, arta se înfrățește cu munca nu numai prin tehnicitatea ei, ci și prin inspirația din multiplele fenomene ale muncii. Cu cît s-a intensificat contactul cu viața, cu realitatea, cu atît munca a devenit izvor de inspirație major pentru poeți, prozatori, dramaturgi. Sentimentul muncii a fost continuu prezent în conștiința creatorilor noștri. Din sentimentul care s-a dezvoltat plenar în procesul complex al participării la viața poporului, al solidarității eu oamenii muncii, cu cei aflați în nevoi și împilare, din dragostea față de poporul din care proveneau, Nicolae Grigores- cu, Ion Andreescu, Ștefan Luchian au creat o seamă de opere legate de munca celor mulți. Ne-am oprit astfel la exemplele cele mai reprezentative pentru pictura românească din tre-

cut, la creatorii a căror conștiință artistică s-a identificat cu conștiința muncii.Căci, așa după cum am arătat și cu alte prilejuri, spațiul grigorescian a fost un spațiu activ și nu contemplativ. Personajele Iul Nicolae Grigorescu, adesea cuprinse în splendide peisaje, nu rămineau inactive. Păstorițele lui torc din mers, păzind sau minind turmele, păstorii îngrijesc și ei de turme, iar faimoasele care cu boi cărînd roadele cîmpului sînt și ele scene de muncă. întreaga operă a lui Grigorescu vădește un puternic patriotism ; proiectează creșterea unei națiuni care cunoscuse unirea de la 1859 și independența dobîndită în urma războiului de la 1877. In majoritatea cazurilor Insă, glorificarea muncii se a- sociază — țn arta de odinioară — unor scene cu un puternic caracter de critică socială, cu scene care ilustrează stare,a mizeră a satelor, consecințele nefaste ale unei munci desfășurate In- tr-o societate nedrept alcătuită.Neuitatele imagini ale Iul Ion Andreescu sau „La împărțitul porumbului" — capodopera lui Ștefan Luchian, descriu starea de spirit a unei Întregi categorii sociale — țărănimea săracă. Marșul acelei cete de țărani — bătrîni, tineri și copii, alături de femei cu copii In brațe — care, secătuită de nevoi, cere la sfîrșitul iernii porumb de la stăpînire, a prevestit
(Continuare in pag. a IV-a)
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ROMANO-SOVIETICE
Se împlinesc in aceste zile 25 de ani de la victoria istorică a popoarelor asupra Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial. în- fringerea definitivă a celui de-al Ill-lea Reich, consemnînd încheierea războiului în Europa și înfăptuirea aspirațiilor de libertate ale popoarelor înrobite de hitleriști, a avut o însemnătate uriașă pentru destinele umanității.Poporul român intîmpină ziua de 9 mai insuflețit de mindria legitimă că vitezele sale forțe armate și-au adus contribuția la făurirea Zilei Victoriei, luptînd alături de glorioasele oști sovietice, care au purtat pe umerii lor greul războiului. Satisfacția profundă pe care ne-o dă a- ceasta este dublată de faptul că o dată cu aportul la zdrobirea fascismului german, prin participarea la războiul antihitlerist s-a făurit o verigă istorică pe planul adîncirii relațiilor de prietenie dintre poporul nostru și popoarele Uniunii Sovietice — călit și pecetluit frăția de româno-sovietică. Iarfrăție de arme s-a dovedit mai trainică, mai viabilă cu plămădit în lupte grele și împotriva celui

general-locotenent în rezervă 
Gheorghe R. GHEORGHIU

ților armatei sovietice. De-a lungul a 260 de zile, pe un spațiu de ample dimensiuni, de la Mureș și pînă în apropiere de Praga, oștile sovietice și române au luptat cot la cot, iar prietenia dintre ele, frăția lor de arme s-au dezvoltat neîncetat. Se continua și se ridica astfel, pe o treaptă mai înaltă, o îndelungată și luminoasă tradiție făurită de înaintași, tradiție care consemna în filele ei numeroase momente de
ROMÂNIA

Declarația guvernului
Republicii Socialiste România

în legătură cu noile acțiuni

— s-a arme ceastă cu atît cit s-a pline de sacrificii mai periculos dușman al omenirii și civilizației, fiind cimentată prin sîn- gele vărsat în comun de ostașii români și sovietici în apărarea idealurilor de libertate, independență, pace și progres social.înfăptuind insurecția armată de la 23 August, scuturînd de pe grumaz jugul dictaturii, poporul român, ca un singur om, a întors armele împotriva hitleriștilor, iar armata noastră s-a alăturat cu toată hotărîrea unită-

a-
In războiul

ANTIHITLERIST

Stilul oral
„Scripta manent, verba volant" spuneau strămoșii. 

Ba nu, nu spuneau ci scriau, pentru că dacă n-ar fi 
scris n-ar mai fi ajuns la noi această înțeleaptă maxi
mă. Intr-adevăr, și azi ca și ieri, „scrisa rămine, spusa 
zboară". S-ar mai putea adăuga insă că o dată cu 
spusa zboară, uneori, și răspunderea.

Am asistat recent la următoarea confruntare : 
Tovarășe director, dv. ați zis să fac așa I

— Eu am zis ? Ei, da, mt-aduc aminte. Și ce dacă 
am zis ! Am spus eu să incalci legea ? Am spus eu 
să lovești in interesele întreprinderii ? Am spus, doar, 
să rezolvi chestiunea în limi
ta posibilităților.

— Da, dar știați că alte po
sibilități nu sint decit să dăm 
din materialele întreprin
derii...

Să oprim aici acest pe
nibil dialog prin care s-a 
țile unei întreprinderi de industrie locală au ieșit 
— fără forme legale — fel de fel de materiale, ba 
pentru garajul unui X. ba pentru gardul de fier 
forjat al unui Y. Adică niște abuzuri grosolane 
pentru care au plătit, solidari, atit autorul dispozițiilor, 
cit și autorul faptelor propriu-zise. De ce s-au întim- 
plat aceste nereguli ? Pentru că in întreprinderea res
pectivi se atrofiase simțul de răspundere, se înscău
nase arbitrariul și subiectivismul in interpretarea le
gilor și a regulamentelor. Contribuise la aceasta și un 
stil de muncă pe care l-am putea numi: stilul oral.

Stilul oral începe de la o așa-zisă alergie față de 
hirtii, acte, dispoziții scrise, dovezi și, mai ales, față 
de semnături. „Ce atîta birocratism !" — exclamă ci-

PICĂTURA DE CERNEALĂ
dezvăluit cum pe por-

neva și pornește o adevărată cruciadă împotriva hir- 
tiilor, luindu-și drept armă... telefonul. Prin telefon se 
transmit dispoziții și sarcini de serviciu, se confirmă 
și se infirmă locuri in schemă, se acordă prime sau 
repartiții pentru un apartament, pentru un autotu
rism...

— Cum s-a putut întimpla una ca asta T — intrebi, 
și ți se răspunde senin, cu o ridicare din umeri : „Păi, 
așa a zis Cutare..." sau „A telefonat Cutărică..."

O. dacă lui Cutare sau Cutărică i s-ar fi cerut să 
dea o asemenea dispoziție in scris și sub semnătură, 

n-ar fi făcut-o nici in rup
tul capului. Ar fi simțit că 
stiloul ii frige degetele ! 
Dar, la telefon, a zis și el 
așa...

Să nu se creadă cumva 
că facem apologia sporirii 
hirtiuțe, ci negăm rolul co-„producției" de hirtii 

municării dispozițiilor 
fonic operativ ele. Nu mai trebuie demonstrat cit de 
nocivă este practica celor care, pentru a-și justifica 
inerția, lipsa de inițiativă, nu ridică un deget pini nu 
au o hirtie „la mină". Dar, există o serie de sarcini, or
dine, indicații care, tocmai de dragul operativității, 
trebuie să fie redactate in scris, concis și exact, cu 
precizarea termenelor și a responsabilităților, astfel 
incit să nu mai rămînă nici o portiță deschisă pentru 
amînări, interpretări sau. chiar, abuzuri.E cineva împotrivă ? Să ne-o spună, dar... în scris !

Ji
prin viu grai, al dialogului tele-

Paul DIACONESCU

luptă comună a ostașilor români și ruși, culminînd cu războiul din 1877— 1878. Iar dacă vechea frăție de arme dintre cele două popoare evocă în conștiința noastră momentul istoric al cuceririi independenței noastre de stat, prin lupta comună împotriva fascismului, și-au găsit împlinire cele mai înalte aspirhții ale poporului nostru, de libertate și independență, care acum devenea reală, deplină e- fectivâ.In această frăție de arme și-au găsit o elocventă expresie sentimentele de prietenie dintre popoarele șK sovietic, simpatia și spiritul lidaritate reciprocă.Noi. militarii români, nu uita activitatea neobosită desfășurată de Partidul Comunist Român chiar pe front, in rîndul ostașilor, rolul său în educarea armatei in spiritul ideilor internaționalismului proletar, al frăției cu ostașii armatei sovietice, al solidarității cu popoarele înrobite de hitlerism. Sub îndrumarea partidului, comuniștii și uteciștii desfășurau în cadrul armatei o intensă muncă politică de cultivare și dezvoltare a prie-

român de so-putem

teniei față de prima țară a socialismului și față de popoarele sovietice — poziție care a caracterizat dintot- deauna activitatea P.C.R.Frăția de arme româno-sovietică în lupta împotriva cotropitorilor hitleriști a crescut puternic pentru că la temelia ei s-au aflat un șir de factori generatori de forță : conștiința cauzei drepte pentru care luptau cele două popoare, forțele lor armate ; comunitatea lor de idealuri ; patriotismul și spiritul internaționalist ce însuflețeau armatele română și sovietică în lupta antifascistă, dorința comună de a scăpa omenirea de ciuma nazistă, de a asigura propriului popor, ca și tuturor popoarelor posibilitatea de dezvoltare liberă, independentă ; conștiința ostașilor români și sovietici că prin victoria asupra fascismului contribuie la lupta pentru o lume nouă, pentru progres social.In anii războiului, comandamentele operative și tactice ale trupelor române și sovietice au avut de organizat și condus numeroase lupte și operații grele, în condițiile rezistenței în- dîrjite a hitleriștilor în situații foarte variate — în cîmpie și în teren muntos acoperit, în plină vară cu călduri mari și secetă, ca și pe timp de iarnă cu zăpezi abundente și geruri cumplite.In cadrul dispozitivului de luptă al Frontului 2 ucrainean, marile unități române au desfășurat operații ample. Nenumărate sînt episoadele care au ilustrat legătura indisolubilă, atit pe planul acțiunii, cît și pe plan afectiv, între militarii armatelor noastre. Nu o dată ostașul român l-a salvat de sub focul dușman pe camaradul sovietic rănit, după cum ostașul sovietic n-a pregetat să-și riște viața pentru a salva un soldat român cu care acționa umăr Ia umăr.Intorcîndu-ne gîndul la acele zile fierbinți, ne amintim, de exemplu, de o importantă operație de pe teritoriul țării noastre, care încununată prin eliberarea brazde de pămînt românesc, de Cărei. Momentul acesta covîrșitoare importanță nu sub raport militar. al
a fost ultimei dincolo avea o numai ____  ____ ________ . strategiei. dar si în ce privește rezonanța lui în sufletele noastre, ale întregului popor român. Prin lupta eroică a armatei române era transformat In neant și aruncat la lada de gunoi a istoriei Dictatul de la Viena — actul funest nrin care puterile „axei" îi răpiseră României o parte din Transilvania. Marile unități ale Armatei 4 române, după ce au străbătut prin

(Continuare în pag. a Vil-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului NICOLAE CEAUȘESCU
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România
Profund recunoscător pentru urările pe care ați binevoit să ml le 

trimiteți după rezultatul fericit al intervenției chirurgicale la care am 
fost supus, vă rog să primiți, domnule președinte, expresia viilor mele 
mulțumiri.

GIUSEPPE SARAGAT
Președintele Republicii Italiene

agresive ale Statelor Unite
ale Americii in Indochinaîn declarația din 30 aprilie a.c. cu privire la situația din Indochina, guvernul român a exprimat adînca sa îngrijorare în legătură cu apariția unor noi elemente de încordare în această regiune, ca urmare a intensificării acțiunilor agresive ale imperialismului american și ale forțelor reacționare interne împotriva relor indochineze.Desfășurarea evenimentelor firmat aprecierile guvernului în legătură cu pericolul pereprezintă extinderea conflictelor militare din Indochina pentru pace In lumea întreagă și pentru lupta popoarelor din această regiune în vederea apărării libertății și independenței lor, a dezvoltării economice și sociale de 6ine stătătoare.Atacul și pătrunderea trupelor americane și saigoneze pe teritoriul Cam-

popoa-a con- romfin care 11

ricane și . .bodgiei, anunțate în declarația din 30 aprilie a.c. a președintelui Statelor Unite ale Americii, constituie o nouă escaladare a agresiunii împotriva popoarelor din Indochina. Sînt provocate distrugeri materiale și este masacrată populația civilă. O mare putere își asumă dreptul de a interveni prin forță în treburile interne ale unei țări mici și de a sprijini cercurile reacționare din această țară. Toate acestea reprezintă un act grav de încălcare a dreptului poporului cambodgian de a decide asupra soartei sale, o violare flagrantă a principiilor suveranității și independenței naționale, a normelor fundamentale de drept internațional înscrise în Charta O.N.U. Escaladarea din Cambodgia

se adaugă oontinuării războiului du» împotriva poporului vietnamez, intensificării acțiunilor militare americane împotriva forțelor patriotice din Laos.Subliniind că aceste noi acțiuni a- gresive provoacă o profundă îngrijorare, aduc serioase prejudicii eforturilor popoarelor pentru conviețuire pașnică, înțelegere și colaborare internațională, creează noi pericole pentru pace atît în Asia de sud-est, cît și In lumea întreagă, guvernul Republicii Socialiste România le condamnă în modul cel mai categoric șl cere să li se pună capăt. Este necesar să fie curmată agresiunea Statelor Unite In Vietnam, să se înceteze definitiv bombardarea teritoriului Republicii Democrate Vietnam, să fi» retrase trupele americane și ale alia- ților lor din Vietnamul de sud, să fi» retrase trupele americane și saigoneze din Cambodgia, să înceteze acțiunile militare îndreptate tmpotriva forțelor patriotice din Laos.Așa cum a mai declarat, guvernul român consideră că popoarele vietnamez. laoțian și cambodgian trebuie să fie lăsate să-și rezolve singur» problemele în conformitate cu voința, aspirațiile și interesele lor, fără nici un amestec dinafară.Guvernul și poporul român tșl reafirmă și cu acest prilej solidaritatea și sprijinul față de cauza dreaptă a popoarelor din Indochina și iși exprimă încrederea fermă In victoria luptei lor pentru libertate, Independență, pace și progres social.
Telegramă

SAMDECH NORODOM SIANUK
Șeful Statului Cambodgia, 

Președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei

în numele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, al 
guvernului și poporului român, precum și al meu personal, am deosebita 
onoare a vă adresa sincere felicitări cu prilejul constituirii Guvernului 
Regal de Unitate Națională de sub egida Frontului Național Unit al 
Cambodgiei și adoptării programului politic al Frontului Național Unit.

Republica Socialistă România, consecventă politicii sale de sprijinire 
a luptei popoarelor pentru libertate și independență, împotriva imperia
lismului și colonialismului, își reafirmă deplina solidaritate cu lupta 
nobilă a poporului cambodgian pentru triumful cauzei sale drepte.

Urăm succes Guvernului Regal de Unitate Națională și poporului 
cambodgian în unirea tuturor forțelor patriotice, pentru apărarea liber
tății și independenței țării, respingerea agresiunii trupelor saigoneze și 
americane, pentru dreptul poporului cambodgian de a-și hotărî singur 
soarta, fără nici un amestec dinafară, in conformitate cu voința, aspi
rațiile și interesele sale.

Ne exprimăm cu acest prilej convingerea că relațiile între Republica 
Socialistă România și Cambodgia, dintre popoarele noastre vor cunoaște 
o dezvoltare continuă în interesul cauzei progresului social, independen
ței și păcii în lume.

NICOLAE CEAUȘESCU 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România
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faptul; 
divers!
Oțelari |
la datorie |S-a întîmplat nu de mult la platforma oțelăriei Combinatu- I lui siderurgic Reșița. Plugul de curățire a zgurei a căzut pe ' vana de închidere a apei pen- ■ tru răcirea unui cuptor și a spart-o. Cuptorul urma să fie I scos din funcțiune circa 18 ore. . O pierdere de 500 tone de oțel. I Ceea ce, evident, nici un oțe- | Iar nu putea accepta. Și au procedat ca la oțelărie. Comenzi I scurte. Hotărite. Precise. Mane- I vrele executate de cițiva lăcă- I tuși de întreținere, conduși de . Ion Nagler, au asigurat răcirea I cu apă a cuptorului, în timp ce | alții înlocuiau vana spartă. Șarja de oțel aflată în cuptor a I fost recuperată în întregime.
Drum de oi 
sau |
autostradă ?

Sint doar citeva zile de cind * au fost inaugurate primele două ■ 
benzi ale noii șosele București- 1 
Pitești, concepută ca o arteră 
fără obstacole pentru autovehi
cule. O bună parte din cei ce au I 
străbătut-o deja au constatat I 
insă cu surpriză că nu este așa. • 
Pentru simplul motiv că la tot ■ 
pasul apar ba grupuri de pietoni, I 
ba călători pe biciclete, ba... I 
turme de oi, care înaintează a- . 
gale in fața mașinilor. Mai toate I 
aceste turme vin direct de pe I 
arături și lasă in urma lor o 
mizgă peste care autocarele „a- I 
leargă" cu cite 5—10 km pe oră ! I 
La inceput se părea că pe noua • 
autostradă controlul circulației . 
(de aceea să fi fost pină acum I 
absent ?) nu prea va avea ce | 
face. In asemenea condiții insă 
trebuie să recunoaștem că are I 
destul de lucru !

lungă

Orologiu 
cu bătaie |

După bătăile fiecărei ore, bă- ’ trînul orologiu de la Palatul I culturii din Iași declanșează un | țpecanism care intonează primele acorduri ale Horei Unirii. I Pină de cuțînd, atît semnalele orei exacte cit și melodia pu- ■ teau fi auzite doar în jurul mo- ■ numentalei clădiri domnești. Acum lungimea lor de undă a- | coperă aproape întreg orașul. în Piața Palatului, Piața Unirii, în I fața Universității, la gara centrală și în alte puncte impor- * tante ale orașului au fost in- i stalate difuzoare care captează I și amplifică sunetele transmise | — prin intermediul unei instalații speciale montate în turnul l palatului. întreaga instalație a fost realizată de un colectiv de * specialiști de la direcția jude- ■ țeană P.T.T.R. și de la studioul de radio Iași. 1

Activitatea Biroului de turism pentru tineret se înscrie cu trăsături specifice în ansamblul formelor turistice organizate in țara noastră, în sensul că are un pronunțat caracter educativ, că reprezintă o formă vie, dinamică, de a face cunoștință tineretului cu trecutul istoric atît de glorios al patriei noastre, cu realizările remarcabile obținute de poporul nostru sub conducerea partidului în făurirea României socialiste. Turismul, cu multiplele lui manifestări, se integrează astfel tot mai mult în ansamblul muncii educative desfășurate de Uniunea Tineretului Comunist pentru formarea unui tineret instruit, cult, entuziast, devotat patriei și poporului său.Turismul pentru tineret are o serie de trăsături și cerințe specifice care trebuie a- vute în vedere în conceperea și organizarea sejururilor și călătoriilor. Caracteristica principală a • cărui program ristic trebuie fie conținutul instructiv care ofere tinerilor tit posibilități a-și îmbogăți noștințele, cît activități de vertisment, creative. Programele stabilite de B.T.T., alegerea itinerarelor, a locurilor de popas, sînt astfel concepute îneît să dezvolte la tineri dragostea pentru frumusețile patriei, pentru tradițiile strămoșești, pentru valorile artistice și spirituale ale poporului nostru, pentru marile împliniri înfăptuite In anii socialismului. O serie de acțiuni, cum ar fi organizarea unor excursii consacrate cunoașterii locurilor care evocă lupta partidului, a clasei muncitoare, inițierea unor drumeții care să reconstituie itinerare istorice glorioase, vizitarea unor muzee istorice, a unor obiective industriale și expoziții economice, au răspuns acestui deziderat și ele vor fi continuate și în viitor.Un atribut esențial al turismului pentru tineret îl constituie caracterul său de masă. în cei doi ani care s-au scurs de la înființarea B.T.T., această trăsătură se evidențiază din plin. Dacă în primul an au fost atrași la activitățile sale numai 800 000 de tineri, in 1969 au luat parte la programele turistice peste 2 milioane. Volumul considerabil mărit al participării tinerilor la excursii și drumeții atestă atît predilecția tineretului pentru astfel de activități, cit și' creșterea capacității organizatorice a sectoarelor de turism ale comitetelor județene U.T.C., a celor peste 6 000 de cercuri de turism care activează în școli, întreprinderi, institute de în- vățamînt superior, la sate, O trăsătură tot mai pregnantă a acestor cercuri o constituie orientarea spre organizarea unor activități specializate, care contribuie Ja formarea de deprinderi profesionale, de preocu-

ori- tu- să lui : să a- de cu- și di- re-

pări In domeniul cunoașterii și cercetării naturii. Astfel, în județele Cluj, Mureș și Iași activează cercuri de speologi și de ocrotire a naturii, in județele Covasna și Harghita — cercuri specializate în fotografii turistice, iar unele cercuri au preocupări de arheologie.în fața Biroului de turism pentru tineret au stat și stau numeroase și complexe probleme. Firește, nu toate au putut fi rezolvate in cele mai bune condiții și nu în toate cazurile s-au adoptat soluțiile cele mai bune. Dacă analizăm structura participării tinerilor la activitățile

studii, unor caravane cicloturistice, drumețiilor montane ș.a.Deși s-au făcut mari pași înainte, pe care-i relevă și cifrele statistice în continuă creștere, participarea celei mai mari categorii de tineri la activitatea turistică desfășurată de B.T.T. — salariații din întreprinderi și instituții și in special tinerii de la sate — nu este încă satisfăcătoare. In programul de activități pentru acest an ne-am propus să organizăm, pentru tinerii de la sate, vizite cu itinerare turistice la ferme și C.A.P. fruntașe, să inițiem excursii la sfîrșit de săptămînă in orașele și locurile pito-

oferirea serviciilor, are urmări psihologice nefavorabile asupra opțiunii pentru viitoarele invitații ale programelor noastre. Nu putem trece cu vederea faptul că, anul trecut, la acest capitol am rămas uneori datori față de tineri. Comitetele județene ale U.T.C., activiștii din sectoarele de turism trebuie să înțeleagă că acțiunile organizate în pripă, numai pentru că sint „înscrise în plan", fără a fi bine pregătite, aduc cele mai mari deservicii activității turistice, întru- cît favorizează apariția unor nemulțumiri în rîndul participanților, care-i pot descuraja și

SISTEMATIZAREA
URBANA

Cine caută... 
găsește |

Intr-una din zilele trecute, I 
două femei s-au prezentat la ho
telul „Carpați" din Brașov. Func- • 
ționarul de la recepție le-a in- ■ 
timpinat cu un zimbet amar. Atit [ 
Maria Floroiu din Oradea cit și | 
Elisabeta Hirișcău din Tirnăveni 
mai veniseră aici și in alte dăți, 
iar intențiile lor erau și acum 
aceleași: să acosteze turiști. Se- • 
sizind organele de miliție, care ■ le-au surprins asupra faptului, | 
cele două tinere au ajuns, după | 
două zile, in fața instanței și, 
conform Decretului nr. 153, au 
fost sancționate prompt pentru | 
acte contrare normelor de con
viețuire socială. Tot aici și-au I 
încheiat „cariera" și Florian | 
Savu, un vlăjgan de 28 de ani 
din comuna Sotrile, și Nicolae 
Onea, de o statură similară, din | 
Drăgăneasa (Prahova). In loc să 
se încadreze in cimpul muncii, 
ambii au preferat să se apuce | 
de... cerșetorie. Și au căpătat . 
ceea ce nici prin gind nu le tre
cea să ceară I

Diagnosticul: | 
neglijență!în virtutea unei tradiții locale, băile de la marginea orașului Tg. Secuiesc (Covasna), cunoscute sub numele de „Fortyogo", își începeau sezonul încă din primele zile ale lunii mai. Anul acesta însă, întreprinderea balneară județeană a ținut să nu mai respecte acest obicei, amî- nînd sine die deschiderea băilor. Motivul 7 Cît se poate de simplu : la sorocul de deschidere cele 14 cabine s-au prezentat cu geamurile sparte, cazanul nerevizuit și instalațiile de încălzire defecte. Cît despre exteriorul clădirii, el pare că așteaptă de multă vreme bidineaua. Hotărit lucru, deschiderea băilor depinde, de data aceasta, de o „cură" severă ce va trebui să fie neîn- tîrziat administrată celor ce le-au adus într-o asemenea stare.

de tRubricâ redactata
Dumitru TÎRCOB
Gheorghe DAVID 

cu sprijinul corespondenților 
,Scînteii"

raționalizează 
metodele

îșichiar îndepărta. B.T.T., ca organism specializat al C.C. al U.T.C., a cerut și cere cercurilor de turism din întreprinderi și instituții, din școli și facultăți, comisiilor și sectoarelor de turism, organelor orășenești, municipale și județene ale U.T.C. să pună pe prim plan în activitatea lor organizarea unor programe și servicii de cea mai bună calitate.Programul B.T.T. pentru 1970 cuprinde o serie de obiective menite să ridice întreaga activitate desfășurată de noi la un nivel calitativ superior. Astfel, pe baza planurilor stabilite de comitetele județene ale U.T.C., a prospectării cererilor și preferințelor tinerilor, în formele de turism practicate de B.T.T. excursiile de sfîrșit de săptămînă, vacanțele și concediile de odihnă — va fi antrenat un număr mult mai mare de tineri decît anul trecut. Biroul de turism pentru tineret organizează, în vara aceasta, numeroase genuri de excursii care vor îmbina plăcerea de a călători și odihna cu mișcarea, cu exercițiile fizice. Ne-a.m propus să organizăm, de exemplu, excursii montane și nautice tematice. Astfel vom iniția pe Dunăre, in Delta Dunării, excursii nautice cu pontoane-dormitor, șlepuri, bărci- remorcate, bărci cu rame.Am stabilit, <je asemenea, organizarea unui număr mult mai mare de excursii și drumeții montane decît în anii treeuți. în acest scop, paralel cu desfășurarea unei educații turistice, B.T.T. și-a propus să inițieze în acest an o amplă agțiune pentru refacerea, amenajarea și repararea marcajelor, a stîlpilor indicatori, a potecilor și cablurilor de siguranță, a refugiilor simple — aflate, din păcate, pe multe itinerare montane, intr-o stare avansată de uzură.Programul de activități al B.T.T. pe acest an cuprinde, firește, și alte acțiuni cate au o mare audiență la tineri cum ar fi „Circuitul României", vizite la principalele obiective industriale aflate în construcție, la locuri și monumente cu rezonanță istorică, în domeniul turismului internațio- menționate se nai, B.T.T. a încheiat aranjamente cu organizații similare din străinătate, în baza cărora vor fi organizate și "! în acest an, pe bază de reciprocitate, schimburi de grupuri de tineri cu Bulgaria, Cehoslovacia, Uniunea Sovietică, Austria, Belgia, Italia. Ungaria, Polonia, R.D.G., Franța, Japonia, Finlanda,Pe baza experienței acumulate, ne exprimăm convingerea că programul de activitate întocmit de B.T.T. pentru 1970 va răspunde într-o măsură mai mare opțiunilor tineretului, pentru o formă sau alta de turism și, în acest fel, va atrage în traficul turistic un număr tot mai mare de tineri. Cu atit mai mult cu cît turismul pentru tineret este, in primul rînd, un turism instructiv și contribuie, prin toate acțiunile sale, la formarea și educarea constructorilor de azi și de mîine ai patriei.

A străbate țara în lung și în lat,

a-i amoaște frumusețile, 

a învăța s-o iubești
IATĂ MENIREA

TURISMULUI PENTRU TINERET

luliu FEJES, v
președinfele Biroului de turism pentru tineret

turistice pe categorii sociale, ajungem la constatarea că ponderea cea mai mare — aproape 50 la sută — o reprezintă încă elevii. Programul B.T.T. pentru acest an prevede, in continuare, o seamă de acțiuni și itinerare destinate elevilor. îndeplinirea acestui program, care deschide nelimitat porțile turismului școlar, face necesară îmbunătățirea continuă, sub forme cît mai diverse, a colaborării între organismele noastre și inspectoratele școlare județene, pentru ca acțiunile turistice în rîndul elevilor să cunoască o mai mare amploare.Forme proprii și interesante a cucerit turismul studențesc. Acesta se desfășoară, după cum se știe, în tabere de odihnă și sport, în tabere specializate care îmbină odihna cu activitățile practice (arheologie, speologie, amenajări turistice, activități sportive). Programele pentru acest an, întocmite în colaborare cu comitetul executiv al U.A.S.R., sperăm să răspundă într-o mare măsură preferințelor studenților, întrucît în cadrul lor se va acorda un loc aparte organizării unor expediții turistice, unor brigăzi complexe de documentare'și

de investigare
țle de direcții de circulație (dinspre Moldova spre Capitală, dinspre Transilvania spre litoral), urmează să crească de la circa 65 000 locuitori (1970) la aproape 130 000 (1985), așadar cu o rată de peste 4 000 persoane anual.Considerînd chiar și numai aspectele cantitative, ne putem imagina amploarea și gradul de dificultate al problemelor rezervate sistematizatorului, în mare, ele pot fi situate în trei secțiuni importante : problema zonelor de muncă, restructurarea și dezvoltarea unităților de locuit, protejarea și cultivarea In continuare a unei imagini specifice a orașului. Controversele asupra caracterului specific în arhitectură și construcția orașelor sint departe de a fi încheiate. Nu se poate nega însă tendința reală spre marcarea personalității proprii — frecventă la fiecare individ, și prin- tr-un transfer cu alte valențe, la comunitățile umane de diverse mărimi. Nu se pot contesta orașelor din țară caracterele lor particulare, chiar dacă de la caz la caz, se pot stabili unele înrudiri. O- rașul Buzău, intrat în istorie de aproape șase secole, a avut o Ilustrată prin unele ! și întregită de ve-

într-o societate modernă, de tip industrial, activitatea economică nu poate fi imaginată fără un continuu apel la spațiul fizic și la cel social. Constatare cu atît mai importantă pentru sistemul economiei planificate care, oferind sistematizării fizice condiții nemaiintilnite de împlinire, se leagă de ea prin relații complexe de necesitate. Datorită vastității problemelor (repartizate pe teritorii de la mărimea localităților la cea a țării intregi) și a complexității lor (refe- rindu-se nu numai la organizarea fizică dar și la transformările economice și sociale pe care le vor trăi respectivele unități teritoriale) profilul sistematizării se îmbogățește prin însușirea unor metode raționale de a- preciere a procesuluiRecenta împărțire și teritorială a țării metamorfoza industrială un număr apreciabil de orașe sau unități teritoriale, aflate pină nu de mult într-o fază de dezvoltare molcomă în comparație cu potențele lor. Contextul schimbat va impune o reevaluare a rolului deținut de specialistul coordonator al sistematizării. Stă- pîn al arsenalului matematic, secondat de echipa pluridisciplinară, el va cintărească, mult mai obiectiv decit pină acum, șansele planurilor de sistematizare și dezvoltare, devenind un consultant nelipsit în preajma organelor executive locale.O recentă discuție de lucru privitoare la perspectivele municipiului Buzău, inițiată de ordinele responsabile, a evidențiat — printre alte probleme la obiect — tocmai aceste sensuri noi legate de procesul de maturizare al tinerelor unități teritorial- administrative. Lăudabila acțiune, care, generalizată și condusă pină la consecințele cele din urmă s-ar putea dovedi de un real folos, a reunit în sala mare a consiliului municipal — în fața schiței de sistematizare a municipiului Buzău, întocmită la DSAPC Ploiești — conducerea locală de partid și administrativă, reprezentanți de frunte ai C.S.E.A.L. și U.A., membri ai filialelor U.A. din București și Ploiești, delegați ai Întreprinderilor și instituțiilor orășenești. Dezbaterea, care a urmat după o instructivă vizită prin oraș, și-a propus să aprecieze măsura în care propunerile proiectantului se raportează la starea și capacitățile existente și modul în care prevederile de perspectivă vor duce spre rezolvarea armonioasă a funcțiunilor urbane și a relațiilor dintre ele la viitoarele dimensiuni, după aprecierile autorilor aproape duble. Pentru că orașul Buzău, plasat la o importantă intersec-

transformator, administrativă a antrenat in
MARGINALIIrești din împrejurimi, precum și în- tîlniri și manifestări cultural-sportive între aceștia și tineri muncitori, elevi, studenți etc.O cerință indispensabilă unei activități care se adresează tineretului este accesibilitatea prețurilor pentru excursiile și serviciile turistice oferite. Turismul practicat prin B.T.T. cuprinde categorii diverse de tineri — elevi, studenți, șalariați, cooperatori, mecanizatori — care dispun de posibilități materiale diferite. Caracterul social al turismului practicat prin B.T.T. este determinat, printre altele, de faptul că se asigură o serie de facilități. între facilitățile asigurate de stat se numără, in primul rînd, faptul că pe timpul sezonului, elevii și studenții beneficiază în mod gratuit de spații de cazare în internate și cămine ale Ministerului învățămintului. Această bază materială stă și la dispoziția celorlalte categorii de tineri, în condiții avantajoase. în al doilea rînd, B.T.T. are astăzi în administrație proprie mai multe baze turistice simple, precum și o stațiune pe litoral și una munte. înlesnirile 1 'completează, de asemenea, cu a- vantajele care decurg dih reducerea prețurilor de transport, din subvenționarea unor călătorii turistice de către ministere, școli, facultăți, organizații obștești. Toate acestea permit organizarea excursiilor noastre cu un confort acceptabil și Ia prețuri accesibile oricăror categorii de tineri.Turismul pentru tineret trebuie să se caracterizeze și prin acordarea unor forme de servicii prompte și de calitate, care să stimuleze și pe această cale interesul pentru excursii și drumeții, pentru activitățile organizate în grup. Tinerii noștri — foarte mulți dintre ei aflați la primul contact cu formele organizate de turism — n-au încă experiență, n-au educația unui turist format și orice nereușită în organizarea programului, in

la ,.

LA 0 DISCUȚIE PRIVIND 
PERSPECTIVELE 

MUNICIPIULUI BUZĂU
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LOCURI PENTRU PETRECEREA
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in uni ale tubului digestiv, sau în externă, pentru afecțiuni ale

lipsește, in 
seriozitatea, 
promisiunea 
le-a servit
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primă de ase-
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de 
vin

de 
aplicat 

Județ

cu o simplă 
promlțtndu-ne 
în trimestru] 
livrează noul

Constantin CAPRARU 
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STAȚIUNILE DE PE VALEA PRAHOVEI OFERĂ

Unul dintre nucleele dinamicei zone industriale a Buzâului i Fabrica de sîrma Foto : 8. Cristian

Â fost doar o spoială?
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Inginerul șef Ștefan 
Ilieș, de la direcția ju
dețeană a industriei lo
cale Prahova, declara 
solemn, cu cîteva luni 
în urmă : „In primăva
ra aceasta începem să 
livrăm comerțului var 
pudră șl granulat, am
balat în pungi de polie
tilenă. Gospodina are 
pentru ce să se bucu
re". Perfect, trăiască 
Inițiativa f De curînd 
(dacă nu ne înșelăm, 
sîntem chiar în plină 
primăvară) am trecut 
pe la magazinele plo- 
ieștene, în căutarea pro
dusului promis. Dar va
rul preambalat la-1 de 
unde nu-1 ! Nici pu
dră, nici granulat, nici 
stins, nici nestins.

— Industria locală nu

s-a ținut de ciivint — 
ne-a răspuns tovarășul 
Dumitru Ene, director 
adjunct la O.C.L. pro
duse metalo-chimice. 
S-a descotorosit de an
gajament 
adresă, 
că abia 
IV ne 
produs.

Să ascultăm părerea 
producătorului (cel cu 
promisiunea). Ing. Au
rel Melnlc, directorul 
direcției industriei lo
cale, dă vina pe con
tractantul de utilaje ; 
„N-am primit utilajele. 
Ce să facem, nu a de
pins de noi respectarea 
promisiunii..." Așa o fi. 
Dar lată că directorul 
întreprinderii „23 Au
gust" din Cîmpina, Va
leriu Stoica, contraca-

rează : „O, nu, cine a 
zis așa ? Avem o insta
lație venită din Topleț. 
Putem produce cu ea 
var cu granule de 6 
mm. Avem achiziționa
tă o moară cu ciocă
nele de la uzina „Petru 
Groza”, pentru var pu
dră. Var granule pre
ambalat putem livra de 
mult comerțului".

Va să 
materie 
menea, 
schimb. 
Pentru 
cu... varul 
de fațadă. Nu și gospo
dinelor.

In circuitul comercial, 
o parte din mărfurile 
de larg consum devin 
stocabile (sint depășite 
de modă, de regimul 
prețurilor etc.). Calita
tiv însă nu au cusu
ruri. Dacă le au la în- 
demlnă, cetățenii le 
cercetează, adeseori se 
declară mulțumiți șl le 
cumpără — cu atit mai 
mult cu cît, conform le
gii, 11 se aplică, perio
dic, substanțiale redu
ceri de prețuri. Totuși, 
la unitățile comerțului 
șl ale CENTROCOOP-u- 
lul, din Județul Iași, se 
adună mereu mărfuri 
„stocabile". Valoarea a- 
cestor mărfuri (deveni
te greu vandabile șl ex
cluse de la creditare), 
a ajuns în prezent la 
peste 8 milioane lei. 
Zac în depozite 10 000 
perechi de pantofi de 
damă, cu talpă de du-

rotlex șl microporos, 
confecții pentru femei 
șl bărbați, In parte de
modate, diverse piese șl 
obiecte de artizanat etc.

— Volumul de măr
furi stocabile a Înregis
trat creșteri pentru că 
în 1969 nu am avut 
dezlegare să aplicăm le
gea (H.C.M. 966) — mo
tivează Valeriu Colman, 
directorul direcției co
merciale județene.

Este adevărat că fo
rurile comerciale 
drept n-au sprijinit, a- 
nul trecut, organele lo
cale comerciale, în a- 
pllcarea prevederilor 
hotărîril respective. Insă 
pe de altă parte, nici 
măsurile preconizate 
pe plan local n-au fost 
aplicate, pentru a se 
readuce aceste mărfuri 
în atenția cumpărători
lor. (S-au deschis două 
remize speciale în Pla-

ța Halei însă, neavînd 
o bună reclamă, rămî- 
nînd necunoscute 
cetățeni, deverul 
zărilor este destul 
mic). Nu s-a 
pretutindeni în 
nici măsura privind în
ființarea, în fiecare ma
gazin, a unor raioane 
speciale pentru mărfuri 
soldablle.

Abia recent s-au pri
mit Indicații pentru a- 
pllcarea unei substan
țiale reduceri de pre
țuri la mărfurile stoca
bile. Dar comisiile de 
triere lucrează fără 
grabă. Cu un asemenea 
ritm de triere se prea 
poate ca stocurile res
pective de mărfuri să 
nu fie lichidate nici
odată.

Manole CORCACI 
corespondentul 
„Scînteii'

Pe Valea Prahovei, vestită pentru pitorescul locurilor sale, este amplasat un șirag de stațiuni climaterice dintre cele mai solicitate : Sinaia, Bușteni, Poiana Țapului, Predeal și altele. Zeci de mii de vilegiaturiști din țară și străinătate poposesc în tot timpul anului în această zonă turistică, situată în apropierea Capitalei.
Sinaia, bunăoară, supranumită și „Perla Carpaților", se bucură de re- numele unei stațiuni cu tradiție, care beneficiază de un climat subalpin puternic ozonat . Orașul, așezat pe trepte ce urcă din adîncul Văii Prahovei spre culmile înalte ale Bucegilor, oferă, din orjeare colț al său, o vastă panoramă a împrejurimilor. Sinaia dispune, totodată, de un mare număr de vile și hoteluri cu cele mai bune condiții de găzduire și o- dihnă. Dintre obiectivele sale turistice importante menționăm Castelul Peleș, cu muzeul de artă feudală. Din Sinaia, un drum accesibil și autovehiculelor urcă pînă la cota 1 400. Alte drumuri duc la cabanele

din Bucegi: Vîrful cu Dor, Piatra Arsă, Babele și altele.Drumul național nr. 1 străbate orașul Bușteni de la un capăt la celălalt. Prin așezarea sa la o altitudine medie de 882 m, stațiunea Bușteni este un loc minunat pentru întremarea copiilor, pentru refacerea sănătății debililor și a convalescenților. în Bușteni este cunoscut de circa 80 de ani un izvor cu apă minerală clorurată, slab sulfuroasă, oli- gometalică, folosită în tratarea unor afecțiuni ale tubului digestiv. Alte ape minerale, forate în ultimii ani, sînt indicate în cura internă pentru afecțiuni ale tubului digestiv, sau în curaaparatului locomotor, sistemului nervos periferic etc. Localitatea este denumită, pe bună dreptate, și „Poarta Bucegilor". Poiana Văii Cerbului este o răspîntie de drumuri: o potecă duce spre sud, peste Mun- ticelu, alta către punctul numit Pichetul Roșu ; spre vest, o cărare duce

spre vîrful Omul. Din Bușteni se poate pleca și spre țancurile semețe ale Jepilor, Caraimanului, Coștilei, Morarului și Bucșoiului.Un alt important centru turistic, 
Predealul, situat între masivul Bu- cegi șî Valea Timișului, dispune de cochete vile și cabane. Un telescaun urcă spre hotelul Clăbucet-Plecare, pe versantul muntelui Clăbucetului Taurului, la 1050 m altitudine. De aici se deschide o minunată priveliște asupra munților Piatra Mare și Bucegi. La distanțe foarte mici de Predeal se află minunate locuri de excursie : Poiana Secuilor, Pîrîul Rece, Timișul de Sus, Timișul de Jos, Trei Brazi, Valea Rîșnoavei.Oficiul Național de Turism pune la dispoziția celor care vor să-și petreacă concediul de odihnă în stațiunile Sinaia, Bușteni și Predeal, în perioada mai—10 iunie, bilete cu tarif redus. Alte informații se pot obține la oricare din agențiile și filialele O.N.T.

biografie aparte, ! obiecte construite _cinătățile naturale. Funcțiunea de nod de circulație se păstrează dar se va amplifica, pe ea se vor grefa alte activități economice. S-a căzut de acord ca legătura dintre centrul orașului, punctat de turnurile vechii primării din capătul lipscăniei, și binecunoscutul Crîng — prezență constantă în istoria mai nouă a orașului — să fie evidențiată cu mai multă hotărîre. în același timp, deschiderea urbei spre apa Buzăului, fără a afecta grădinile din luncă, ar fl salutară pentru întregirea imaginii proprii a orașului dar și pentru oportunitățile de re- creere și agrement ale localnicilor, însoțirea acestor operații cu o rodnică acțiune de plantare va ajuta pe de altă parte la îmbunătățirea climatului local, astfel ca „orașul așezat la cotul Carpaților" să nu mai stea neprotejat în calea norilor de «Rf stirniți din cîmpia Munteniei - e pe platourile moldovenești.O certă contribuție la personalizarea orașului o poate aduce rezolvarea cadrului construit : viitoarele obiective industriale și ansamblurile de locuințe. Discutînd despre induArie, vorbitorii au remarcat și alte aspecte de luat in considerare. La început s-au oprit la necesitatea găsirii unui echilibru între totalul locurilor de muncă și mărimea populației active, pentru a nu afecta posibilitățile de cazare existente și de perspectivă. Mai apoi au pus la îndoială dimensiunea proiectată a zonei industriale din sud, disproporționată în raport cu restul orașului (circa 500 hectare față de 670 hectare), lucru ce influențează negativ vecinătatea dintre locuințe și industrie, cu deosebire circulația dintre ele. S-a amintit posibilitatea amplasării în mijlocul unităților de locuit a anumitor unități de producție, pentru descongestionarea transportului și ocrotirea timpului liber al salariaților, cu deosebire al femeilor. De altfel, transportul a fost socotit un element funcțional dintre cele mai importante, cu atît mai mult cu cît zonele de producție se localizează de regulă periferic, pe terenuri adesea flancate de artere o- colitoare sau de acces. Separarea circulației locale orășenești de cea exterioară, ca și de fluxul aprovizionării industriei cu materii prime sau al evacuării produselor finite se impune cu hotărîre, soluțiile însă trebuie să fie rezultatul studiilor de specialitate și al aplicării calculului electronic.Introducerea unor mijloace raționale de evaluare, care să evite bîj- bîielile intuitive, este necesară și in alte domenii de acțiune, precum în construcția de locuințe. In paralel cu dublarea amintită a populației, densitatea va crește și ea de la circa 90 loc/ha la 160 loc/ha, în condițiile menținerii unei cote acceptabile de suprafață locuibilă de persoană. Este de așteptat însă ca această cotă să crească, concomitent cu suprafețele dotărilor. Cum se poate prevedea e- voluția lor 7 Cum se poate aprecia care este modalitatea adecvată de restructurare a fondului existent de locuințe (circa 35 la sută în stare puțin mulțumitoare), cunoscînd că se mai mențin parcele răzlețe neconstruite Care va fi procentul de demolare ? Dezbaterile ședinței de lucru de la Buzău au subliniat pe de o parte imperativul cunoașterii exacte a stării fondului locuibil existent, iar pentru stabilirea obiectivelor de perspectivă, necesitatea studiului comparativ al variantelor de restructurare a fondului actual și al noilor extinderi pe terenuri libere. Pentru alegerea alternativei optime, considerînd multitudinea și diversitatea parametrilor, folosirea metodelor de calcul matematic pare a fi de neocolit, așa cum o dovedește printre altele și experiența Institutului „Proiect-Bucu- rești". în acest sens, ideea enunțată a organizării unui schimb de experiență pentru introducerea calculului in sistematizare poate fi binevenită.Ne aflăm într-o etapă hotărîtoare pentru activitatea de sistematizare, implicit pentru dezvoltarea tot mai armonioasă a vieții noastre orășenești. Această concluzie a dezbaterii de la Buzău, privitoare la organizarea spațiului fizic al localităților, îndeamnă la dotarea specialiștilor cu noi instrumente de cercetare și luarea deciziilor, pentru a putea imagina cu obiectiv curaj dimensiunile viitorului.
Arh. Petre DERER
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MUNCA NOASTRĂ FONDUL DE TIMP PRODUCTIV
ESTE DĂRUITĂ ÎNFLORIRII ESTE 0 AVUȚIE SOCIALA
MULTILATERALE
A ROMÂNIEI SOCIALISTE

Nimeni nu are dreptul să-l risipească, 
nici chiar pe punga lui

TELEGRAME ADRESATE C.C. AL P.C.R., TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU, DE COMI
TETE JUDEȚENE, MUNICIPALE Șl ORĂȘENEȘTI DE PARTID, DE COLECTIVE DE ÎNTRE

PRINDERI, CU PRILEJUL ZILEI DE 1 MAI

In primele patru luni din acest an, oamenii muncii din industrie și a- gricultură, din toate sectoarele vieții sociale și-au intensificat eforturile pentru a produce bunuri materiale cit mai multe, de calitate superioară și mai ieftine, pentru a crea condițiile realizării unor recolte sporite, pentru creșterea avuției naționale — baza trainică a ridicării bunăstării poporului nostru. In telegrame adresate Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU, cu prilejul sărbătoririi zilei de 1 Mai, comitete județene, municipale și orășenești de partid, colective de întreprinderi raportează succesele dobîndite pină acum în realizarea sarcinilor planului de stat pe 1970, își exprimă hotărîrea de a încheia actualul cincinal cu rezultate tot mai însemnate, de a da viață obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., deplina și unanima adeziune față de politica marxist-leninistă a partidului și statului nostru.„In intimpinarea tradiționalei sărbători — se arată, între altele, în telegrama Comitetului municipal București al P.C.R. — oamenii muncii din Capitală au realizat planul producției globale industriale pe primele patru luni din acest an cu două zile înainte de termen, obținind un spor de producție de peste 200 milioane lei, realizări ce marchează un pas important în înfăptuirea angajamentelor asumate in întrecerea socialistă.Dind glas satisfacției șl recunoștinței pentru înțelepciunea, fermitatea și consecvența cu care partidul, Comitetul său Central, în frunte cu dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu, militează pentru continua dezvoltare a națiunii noastre socialiste, cetățenii Capitalei, lao- JX’ă cu oamenii muncii din întreaga â, își afirmă și cu acest prilej hotărîrea nestrămutată de a Închina întreaga capacitate și toate puterile lor de muncă înfloririi scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România".Relevînd că succesele obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, științei și culturii sînt rodul activității pline de abnegație a celor ce muncesc, dovada vie a dragostei și încrederii nestrămutate în Partidul Comunist Român, în conducerea sa înțeleaptă, în telegrama Comitetului județean Cluj al P.C.R. se spune, între altele : „Animați de justețea politicii partidului, comuniștii și toți oamenii muncii din județul nostru, înfrățiți prin muncă și idealuri, se angajează să consacre întreaga lor energie, toată priceperea și capacitatea lor creatoare, înfăptuirii mărețelor obiective trasate de Congresul al X-lea al partidului, pentru a contribui astfel la înălțarea României socialiste pe noi culmi ale progresului și civilizației. Folosim această ocazie sărbătorească pentru a vă dori din adincul inimii, tovarășe Nicolae Ceaușescu, multă sănătate și fericire, succes deplin în neobosita dumneavoastră activitate în fruntea partidului și statului nostru".„întruniți în mitingul prilejuit de tradiționala sărbătoare a solidarității celor ce muncesc de pretutindeni — se spune, printre altele, în telegrama Comitetului județean Olt al P.C.R. — oamenii muncii din orașul Slatina, din întregul județ și-au manifestat plenar încrederea nestrămutată, profundul atașament față de politica înțeleaptă a partidului și statului nostru. Exprimăm din toată inima calde mulțumiri și recunoștință Comitetului Central, dumneavoastră personal, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, pentru neobosita și rodnica activitate depusă în slujba progresului, bunăstării și fericirii întregului popor, pentru umanismul, principialitatea și consecvența care emană din toate hotărîrile și acțiunile partidului nostru, menite să asigure permanenta ascensiune a României socialiste.Cu adîncă mindrie patriotică raportăm conducerii partidului și statului că muncitorii, inginerii și tehnicienii din întreprinderile județului nostru au îndeplinit planul la producția marfă vindută și încasată pe primul trimestru al acestui an în proporție de 105,7 la sută și au livrat suplimentar la export produse in valoare de 19.7 milioane lei. Pe ogoare, în întreprinderile agricole de stat și cele de mecanizare a agriculturii, în cooperativele agricole de producție se desfășoară în aceste zile o muncă intensă pentru încheierea neintirziată a campaniei agricole de primăvară".In telegrama Comitetului județean Satu Mare al P.C.R. se arată, printre altele : „Realizarea planului producției globale în industria județului pe primele patru luni ale anului, cu trei zile mai devreme, a dus la obținerea unor produse peste plan în valoare de aproape 26 de milioane lei, din care peste 60 la sută pe seama creșterii productivității muncii. Concretizate, aceste cifre înseamnă 2 700 metri liniari de transportoare tip minier. 60 trolii de mină, 1 400 mașini de gătit cu gaze, peste 800 mc prefabricate din beton și 50 000 de cărămizi Și blocuri înlocuitoare. De asemenea, planul la export a fost depășit cu aproape 6 milioane lei. în agricultură, în ciuda condițiilor nefavorabile din această

primăvară, țăranii cooperatori, mobi- lizîndu-și toate torțele, desfășoară bătălia campaniei agricole de primăvară în vederea terminării ei in timpul optim.Vă asigurăm, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că muncitorii, țăranii oooperatori și intelectualii din județ, fără deosebire de naționalitate, își vor consacra toată capacitatea creatoare pentru a-și aduce, alături de întregul popor, o contribuție și mai mare la realizarea tuturor obiectivelor ce stau în fața noastră pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în scumpa noastră par trie".O insuflețitoare telegramă a trimis și Comitetul județean Suceava al P.C.R., în care se spune, între altele; „Vă rugăm să ne permiteți ca în numele comuniștilor, al tuturor oamenilor muncii din județul Suceava, să vă adresăm dumneavoastră, tovarășe Nioolae Ceaușescu, cele mai calde felicitări și urări de sănătate și fericire cu prilejul zilei de 1 Mai, ziua solidarității internaționale a celor ce muncesc. Raportăm cu acest prilej că muncitorii, tehnicienii și inginerii din întreprinderile industriale sucevene, angajați în întrecerea socialistă dintre județe, au îndeplinit planul de stat pe primele patru luni ale anului

cu 5 zile înainte de termen, la toți indicatorii. Și cu acest prilej, vă asigurăm, tovarășe Nicolae Ceaușescu,— se arată în încheierea telegramei— că vom munci cu toată hotărîrea și priceperea noastră pentru realizarea exemplară a planului de stat și a angajamentelor pe anul in curs, pentru pregătirea condițiilor necesare înfăptuirii sarcinilor ce ne revin din programul elaborat de Congresul al X-lea al partidului".Telegrame cu conținut asemănător, în care sînt înfățișate succesele do- bîndite în activitatea economică și se exprimă hotărîrea oamenilor muncii de a-și intensifica eforturile pentru îndeplinirea integrală a planului pe 1970, a obiectivelor stabilite de Congresul al X-lea al P.C.R., au fost trimise și de comitetele județene de partid Viicea. Maramureș, Bistrița- Năsăud. Vrancea. Harghita și Tuicea, de comitetele municipale și orășenești de partid Pitești, Corabia și Cimpulung (județul Argeș), de colectivele r de la Combinatul de confecții și tricotaje din București, Fabrica de frigidere din Găești, de la uzina „Industria sirmii" din Cimpia Turzii, Direcția sanitară a județului Harghita, Filiala Harghita a Uniunii societăților de științe medicale.

Aspect cotidian de pe șantierul sistemului de irigații Pietroiu — Ștefan cel 
* Mare

îmbinată cu organizarea superioară a producției, disciplina muncii se transformă dintr-o problemă aparent simplă, a cărei soluționare era lăsată la latitudinea individului, într-una de mare complexitate și profunzime prin implicațiile ei, devenind o condiție sine qua non a realizării integrale a sarcinilor economice. Aceasta este o rezultantă directă a producției industriale moderne, cu un înalt grad de mecanizare și automatizare a lucrărilor, cu o diviziune a muncii riguros precizată, în care fiecare muncitor, maistru, inginer are un loc bine stabilit în mecanismul producției.Este evident că orice lipsă sau întîrziere de la program — abateri de la cele mai elementare norme ale disciplinei muncii — provoacă, in aceste condiții, dereglări imediate în desfășurarea normală a fabricației, care influențează nefavorabil nivelul productivității muncii, se soldează, fără excepție, cu pierderi de producție.întreprinderile industriale din Capitală o- feră exemple tipice, care ilustrează convingător efectele imediate și deosebit de favorabile ale intervențiilor energice îndreptate spre înlăturarea sau diminuarea substanțială a risipei de timp provocată de absențe nemotivate și învoiri în timpul programului de lucru. Așa. de pildă, notăm că anul trecut, la uzina „23 August", o aglomerare de neajunsuri organizatorice, suprapuse peste un fond de indisciplină existent in anumite sectoare de fabricație, a culminat cu dereglarea totală a ritmicității producției și, în final, cu nerealizarea unor indicatori de plan. Fără să se recurgă la un efort economic deosebit, ci numai acționînd cu pricepere și hotărîre pir- ghiile organizării și disciplinei, in ultimele 4—5 luni producția s-a desfășurat ritmic, reu- șindu-se ca în fiecare decadă să se înfăptuiască circa o treime din planul lunar. Este interesant de amintit, printre altele, că în acest timp numărul absențelor nemotivate și al învoirilor s-a redus cu peste 60 la sută față de lunile precedente.De altfel, ceea ce s-a întreprins concret la uzina „23 August", ca și la alte întreprinderi bucureștene — uzina de anvelope „Danubiana", întreprinderea de prefabricate „Progresul", Uzina de mașini grele ș.a. — pe linia întărit^ disciplinei în producție, a înlăturării abaterilor de la cele mai elementare norme ale acesteia — se înscrie în limitele firescului, constituie un rezultat direct al unui mod de a munci și a gind> al salariaților.Am constatat cu diferite prilejuri că o serie de șefi de secții sau directori de întreprinderi condiționau realizarea unor sarcini sporite de producție de creșterea numărului de muncitori. înțelegătoare, nu de puține ori, forurile de resort satisfăceau în bună parte aceste cereri. Așa s-a ajuns să se înregistreze sporuri de producție in mare măsură pe seama creșterii numărului de salariați și mai puțin ca urmare a ridicării productivității muncii. Situația este cu atît mai inexplicabilă dacă avem în vedere că, in același timp, în aceste întreprinderi există o slabă preocupare pentru utilizarea rațională a forței de muncă, că se tolerează în continuare o serie de abateri de la disciplina muncii.Numai în trimestrul I din acest an, la Fabrica de articole de sticlărie din București s-au Înregistrat circa 50 000 om-ore absențe nemotivate, iar la Uzina de pompe din Capitală fiecare muncitor — așa cum rezultă dintr-un calcul statistic — a lipsit în medie peste 6 ore. Acordate cu mare ușurință, de multe ori fără motive temeinice, învoirile și concediile fără plată se înscriu pe aceeași direcție a risipei efective de timp, a încălcării disciplinei. Cifrele inserate in aceste coloane ajung la 15 400 om-ore la întreprinderea de piese radio și semiconductor Băneasa, la 9 400 om-ore la Fabrica de cabluri și materiale electroizolante, la 13 600 om-ore la Uzina de mașini electrice București.Departe de noi intenția de a trata în sine toate abaterile de la normele organizării și

Un adevăr care nu poate fi 

ignorat în nici un loc 

de muncă

disciplinei muncii. Dincolo de aceste cifre, care dau contururi precise stării generale de disciplină din întreprinderile respective, ră- min acele implicații directe în producție, de care aminteam la început, efectele implacabile ale risipei mărunte de timp, din fiecare zi. Așa, de pildă, în unitățile din cadrul Combinatului de bumbac nr. 2 din București au fost' înregistrate în trimestrul X circa 80 000 ore-mașini întreruperi la războaiele de țesut, determinate în principal de lipsa de muncitori și de reparațiile accidentale, timp în care s-a pierdut o producție efectivă în valoare de circa 2 milioane lei.Alteori, abaterile de la normele organizării și ale disciplinei muncii, sub aspectele pe care le analizăm, declanșează și întrețin o adevărată reacție în lanț de nerealizări la mai multe întreprinderi. Exemplul următor este cit se poate de edificator. Uzina „Electronica" nu și-a realizat planul la producția- niarfă, printre altele și din cauza nelivrării de către I.P.R.S. Băneasa a 50 000 rezistențe chimice și 5 300 de condensatori, restanțe ce puteau fi substanțial diminuate, sap chiar lichidate, dacă nu se irosea aici un uriaș volum de timp de lucru (circa 13 ore in medie pe un salariat în trimestrul I). La rindul ei, I.P.R.S. Băneasa reclamă lipsa unor materiale — 1 805 kg pertinax — care trebuiau livrate de către Fabrica de cabluri și materiale electroizolante, unitate la care risipa de timp și de capacități de producție atinge, de asemenea, proporții mari.Nu puține au fost cazurile întilnite în cursul trimestrului I cind. în loc să se acționeze ho- tărît pentru întărirea disciplinei în producție, pentru asigurarea unei desfășurări normale, neîntrerupte a muncii, s-a recurs la o cale mai puțin rațjonală pentru realizarea sarcinilor de plan, angajîndu-se muncitori peste numărul mediu scriptic prevăzut. Efectul negativ a fost in aceste cazuri evident amplificat : pe lingă faptul că s-a tolerat în continuare risipa de timp și de forță de muncă, în final planul nu a fost realizat la anumiți indicatori de primă importanță economică. A- cesta este drumul pe care a mers Uzina de pompe — care nu a realizat planul productivității muncii decît in proporție de 98,5 la sută, tocmai din câuza utilizării în plus a circa 40 de muncitori în trimestrul I.Absențele nemotivate și învoirile de la tu- cru, la care se mai adaugă întreruperile accidentale — abateri efective de la normele riguroase ale ordinii și disciplinei — au constituit in tot cursul trimestrului I surse de risipă ale prețiosului fond de timp productiv intr-un șir de întreprinderi bucureștene. Care va fi concluzia ce o vom trage la sfirșitul trimestrului II ? Vor fi desprinse toate învățămintele din activitatea trimestrului I ? Oricum. tolerarea neajunsurilor semnalate este inadmisibilă. Din discuțiile purtate cu directori de întreprinderi, șefi de secții și ateliere, muncitori cu experiență în muncă, reprezentanți ai organelor de partid și sindicat, sociologi, a reieșit că abaterile de Ia programul de lucru, mai ales absențele nemotivate, sînt neajunsuri a căror rădăcină trebuie căutată în carențele organizatorice și, înainte de toate, în slaba activitate desfășurată pe tărîm educativ. Răspunderea cade deopotrivă asupra conducerilor administrative, care neglijează funcția lor educativă, cît și asupra organizațiilor de partid, sindicat și tineret din întreprinderile respective, care trebuie să se instaleze hotărît în fruntea unor acțiuni de amploare, cu obiective educative precise și eficace, convingînd pc fiecare muncitor că respectarea cu rigurozitate a programului de lucru nu este o chesțiune facultativă, că disciplina socialistă a muncii exclude domnia bunului plac in privința prezenței la lucru, că este in interesul fiecăruia, al întreprinderii și al economiei naționale să folosească din plin timpul de lucru productiv.
Viorel SALAGEAN

CONTRASTE
• Record

de... amnezieCu cîteva zile în urmă am avut prilejul să consemnăm un record de... amnezie. Concret, despre ce e vorba ? în gara Cățelu din Capitală, pe o rampă de descărcare, organele de control ale sucursalei municipiului București a Băncii de Investiții au descoperit o cantitate de circa un vagon de tuburi din fontă de 250—300 mm. Ele se află aici de mai bine de doi ani, dar nimeni nu s-a intere-

sat de soarta lor. Atît Fabrica de cabluri și materiale electroizolante, cît și I.C.S.I.M. — singurele întreprinderi care folosesc rampa amintită — își declină dreptul de proprietar asupra respec- livelor tuburi. Totuși, ale cui sînt aceste materiale ? Misterul trebuie dezlegat pentru că, una este să fii campion la risipă pe propriul buzunar și cu totul altceva pe banii statului.

(Urmare din pag. I)drept vorbind, trebuie tratată și ea cu aceeași exigență de cei ce o primesc — ci de manoperă neîngrijită, de lipsă de supraveghere și îndrumare tehnică in toate fazele procesului de producție, de inexistența sau insuficiența controlului calitativ al produselor — cu alte cuvinte, de nesocotirea comandamentelor de bază ale economiei noastre naționale. Este timpul ca factorii de răspundere să ia măsuri categorice pentru asigurarea calității produselor folosite in construcții și pentru înlăturarea cauzelor interne care duc la alterarea calității lor, pentru scoaterea din fabricație a materialelor dovedite slabe sau învechite față de exigențele actuale, pentru revizuirea prescripțiilor tehnice și reconsiderarea actualelor toleranțe și condiții de recepție calitativă, pentru asimilarea de materiale noi și eficiente, oferite la un preț convenabil care să concureze tehnic și economic materialele clasice.Materialele nu condiționează numai ele singure calitatea construcției realizate, pentru că oricit do bune ar fi. o execuție neîngrijită Ie poate ușor compromite.Calitatea execuției depinde în primul rind de mina de lucru folosită : un zidar nepriceput nu poate realiza corect o zidărie sau o tencuială, ori- cite îndrumări teoretice i s-ar da. La cele mai multe operații esțe necesară însă o supraveghere directă și continuă a execuției, in toate fazele și în toate amănuntele ei. Este cazul executării unor fundații speciale. al lucrărilor în teren cu pă- mînt sensibil la înmuiere, al construcțiilor realizate din elemente grele prefabricate sau din beton turnat în cofraje glisante. Prin urmare, grija trebuie îndreptată în mod e- gal asupra formării muncitorilor constructori șl a îmbunătățirii calificării lor, precum și asupra îndrumării și supravegherii competente a execuției. Acesta este de fapt rolul personalului tehnic de șantier — a- dică al maiștrilor, al tehnicienilor si al inginerilor. Fără un asemenea ipersonal bine pregătit, cu experiență în execuție și versat în conducerea ,lucrărilor, care să dovedească exi- '

gență și intransigență in aprecierea calității lucrului executat, nu se poate face saltul calitativ așteptat. Un rol similar îl au și organele de control care activează pe șantier din partea beneficiarului, a proiectantului și mai ales a executantului ih- suși. In această ultimă privință m-aș referi la controlul tehnic de calitate — C.T.C. — care, trebuie să recunoaștem, e admirabil teoretic, dar inexistent în practică, din cauza u- nei lipse de sprijin mergînd pină la totala desconsiderare, pe care i-o a-

rea măsurilor de remediere a unei lucrări greșite, orice îngăduință față de incălcarea regulilor tehnice, contribuie la crearea și la adincirea u- nui climat nesănătos al atitudinii față de muncă și constituie un pas inapoi in lupta pentru educarea politică și profesională a cadrelor tinere de pe șantiere, pentru care trebuie să devină lege faptul că o lucrare prost executată nu poate fi acceptată și nu poate fi plătită.Acest principiu ar trebui să fie aplicat cu strictețe și de comisiile în

rată șefii de șantier și majoritatea conducerilor întreprinderilor de construcții. Consider că Ministerul Construcțiilor Industriale, in calitatea de organ coordonator, trebuie să grăbească îmbunătățirea statutului personalului C.T.C. in cadrul organizațiilor de construcții-montaj. O asemenea măsură ar trebui să vizeze întărirea rqlului C.T.C. in procesul de asigurare a calității lucrărilor, conferi ndu-i autoritatea necesară și garantindu-i inamovibilitatea in funcție ; este de studiat de asemenea și o modalitate corespunzătoare de stimulare a activității controlorilor, bazată pe criterii deosebite de ale restului personalului tehnico-ad- ministrativ al executantului.Așa cum am mai afirmat, se simte nevoia unei revizuiri radicale a concepției după care șantierul efectuează diversele operații de recepție — fie că e vorba de materialele ce-i sînt livrate, fie că e vorba de atestarea existenței și calității unor lucrări care urmează să fie acoperite, sau cu care se încheie o fază determinată de execuție și urmează să fie predate în continuare unei e- ehipe de altă specialitate, tn aceste privinți, orice tergiversare io lua

sărcinate cu recepția lucrărilor terminate. in vederea dării lor în folosință. In realitate, de multe ori, a- ceste comisii de recepție nu își îndeplinesc corect sarcina Și declară recepționate lucrări neterminate și de proastă calitate, tăsind nesemnalate numeroase deficiențe care nu ar fi cerut decît efortul de a fi sesizate și înscrise in procesul verbal de recepție. Asemenea superficialitate in Îndeplinirea sarcinii eu care comisia de recepție a fost Investită, nu intîr- zie să-și arate efectele : construcția se comportă prost, nu poate fi folosită in scopul pentru care a fost realizată, curînd deficiențele Inițiale încep să se amplifice și să pună in pericol confortul și sănătatea oamenilor sau bunurile adăpostite ; in aceste condiții, remedierile devin mai anevoioase și mai costisitoare, necesi- tînd uneori scoaterea din funcțiune a obiectului. Nu prea cunoaștem, totuși, multe cazuri cind comisii, care cu seninătate au acceptat recepția acestor lucrări — ba uneori le-au acordat și calificative exagerate — să fi fost trase la răspundere și sancționate, îrnpreună cu vinovății direcți de executarea necorespunzătoare a lucrărilor.

In modul in care e practicată azi recepția se manifestă și altă lipsă, provenită din obiceiul comisiilor respective de a considera că în atribir- țiile lor intră numai semnalarea deficiențelor datorate execuției, nu și a celor care, deși prin natura lor a- parțin proiectării, se reflectă direct în calitatea și durabilitatea lucrărilor, în funcționalitatea, comportarea și aspectul obiectului. Din această cauză, asemenea deficiențe — care din păcate sint destul de des întilnite — rămîn de regulă nesemnalate și deci neremediate, construcția purtind de-a lungul întregii ei existențe pecetea acestor tare de concepție.In fine, este cazul să fie curmată și tendința unor executanți de a nesocoti obligația legală privind efectuarea in termen cit mai scurt și in bune condiții a remedierii deficiențelor semnalate la recepția provizorie sau ivite in perioada de garanție. Se știe că regulamentul de desfășurare a recepției prevede la îndemina beneficiarilor dreptul de a reține contravaloarea lucrărilor necorespunzătoare constatate la recepție, pină la remedierea lor, precum și un sistem de penalizare a executantului pentru intirzierea efectuării remedierilor ; totuși, in mod inexplicabil, puțini sint beneficiarii care folosesc aceste prevederi, ceea ce încurajează pe unii executanți să amine repetat sau să nu mai facă deloc remedierile aștep- I tate. Este oare nevoie de o completare a legii cu prevederea unei sanc- ■ țiuni pentru asemenea „beneficiari" < care nu-și exercită nici măcar drepturile legale ?îmbunătățirea calității construcțiilor necesită evident și o îmbunătățire a calității materialelor și celorlalte mijloace puse la dispoziție. Ea depinde insă in primul rind de felul cum sint folosite aceste materiale sau mijloace și mai ales de schimbarea care trebuie operată in conștiința profesională și cetățenească a constructorilor, a proiectanților, a beneficia- . rilor. Fiecare în parte și toți laolaltă, ei trebuie să realizeze deplin faptul că se străduiesc pentru crearea de bunuri care aparțin și folosesc tn- tregii colectivități și că poartă răspunderea morală și materială pentru felul în care își îndeplinesc obligațiile.

•De unde iei, 
mai trebuie
să și pui...

Im sfirșitul primului 
trimestru din acest an 
împrumuturile restan
te ale unităților eco
nomice din județul 
Viicea erau de circa IU 
milioane lei, adică de 
circa trei ori mai mari 
față de nivelul înregis
trat. la sfirșitul anului 
trecut. „Recordul" î.l 
deținea Fabrica de tal
pă și încălțăminte din 
cauciuc-Drăgășani, a- 
vind un credit restant 
de aproape 9 milioane 
lei. El a fost determi-, 
nat de stocurile de 
materii prime și ma
teriale neutilizabile, 
de produsele fără des
facerea asigurată și de 
pierderile la producția 
fabricată. Urmează u-

nitățile 
consum 
dustriei 
ceste din urmă cazuri, 
împrumuturile restan
te au fost generate de 
imobilizările in stocuri 
mari, de mărfuri greu 
vandabile, refuzuri de 
produse cu defecte 
calitative, ca și de rte- 
recuperarea unor lip
suri din gestiune. In 
concluzie, ce ar tre
bui făcut ? Lucrătorii 
sucursalei județene a 
Băncii Naționale să-i 
determine pe restan- 
țieri să țină seama de 
vorba înțeleaptă care 
spune că de unde tot 
iei, mai trebuie să și 
pui...

cooperației de și cele ale in- 
locale. In a-

•„Poftiți la expoziția
risipei 1“

Trustul de Construcții 
Argeș și-a căpătat un 
prost renume pentru 
modul defectuos in care 
își gospodărește baza 
materială. Urmarea : 
pierderi serioase, pre
țul de cost umflat. Dar, 
după cum vom vedea, 
de această chestiune 
nu se sinchisește ni
meni la trust. Altfel nu 
se explică de ce pe 
propriile-i șantiere și 
in depozite risipa este 
ca la ca acasă. Să 
exemplificăm. La șan
tierul din Cimpulung, 
o cantitate de circa 
190 tone de fier beton 
este aruncată intr-o 
baltă și expusă rugi
nd. Acum, pentru a fi 
folosit, fierul beton 

, trebuie curățit, ceea ce 
necesită forță de mun
că suplimentară. La 
Curtea de Argeș, 14

lăzi de geamuri au a- 
juns cioburi. Aceste 
pierderi, cit șl altele, 
sînt efectul lipsei unor 
depozite bine amena
jate. Există fi situații 
cind spațiile de depo
zitare nu sint folosite 
cu chibzuință. Așa se 
prezintă lucrurile la 
Baza de aprovizionare 
a trustului din Pitești, 
unde materialele sint 
depozitate de-a valma. 
Intr-o îngrămădeală 
greu de descris, se pot 
găsi grămezi de vată de 
sticlă peste care cir
culă mijloacele de 
transport, impislitură 
bituminizată, carton 
asfaltat, ipsos, ciment 
ș.a. Te întrebi : nu tre
ce nimeni pe aici, să 
vadă toate acestea ? 
Dacă nu, invităm noi: 
„poftiți pe șantier — 
la Expoziția Risipei !“

• Amortismente
care zdruncină
beneficiulCu aproape doi ani în urmă, Ministerul Agriculturii și Silviculturii a întreprins o acțiune vastă de lichidare sau redistribuire în cadrul întreprinderilor agricole de stat a mașinilor și utilajelor inactive. Cu toate acestea, în unele unități, se mai găsesc și în prezent utilaje nefolosite. lată citeva e- xemple din județul Vrancea: la I.A.S. Odo- bești valoarea utilajelor inactive se ridică la 214 000 lei, la I.A.S. Focșani la peste 187 000 lei. Menținerea în întreprinderile agricole de stat a unor utilaje

fără întrebuințare are efecte economice negative. în primul rind, utilajele pot fi necesare altor unități, iar dacă au o uzură prea avansată și exploatarea lor nu mai este eficientă, sg impune casarea lor. Și în- tr-un caz și în celălalt' nu în mod mente care nu Numaisuma acestor amortismente a fost de 17 000 lei la I.A.S. Odobești, 19 000 lei la I.A.S. Focșani, 83 000 lei la I.A.S. Cotești.

s-ar mai plăti inutil amortis- pentru utilaje produc nimic, anul trecut

• Termene la loterie ?în construcția complexelor zootehnice in- lercooperatiste, este posibilă darea parțială în funcțiune a unor hale înainte de terminarea tuturor obiectivelor, Dovada : !a complexele intercoope- ratiste, ce se construiesc la Chirnogeni și Castelu, județul Constanța, se execută cu prioritate halele care vor servi sectorului de reproducție (în vederea populării cu scroafe și a obținerii purceilor) cu multe luni mai devreme decît termenele Inițiale. Eșalonarea a- ceasta este avantajoasă din toate punctele de vedere. Dar. (fiindcă există, totuși, un ..dar") toate ar fi bune

dacă ar exista o corelare între construcțiile propriu-zise și dotarea lor cu utilaje. Or, tocmai această lipsește. în maternitățile să fie gata și în cursul lunii august, o serie de utilaje au fost planificate pentru livrare abia în. trimestrul IV. Cu întirziere vor sosi pompele, ae- ratoarele etc. După cum se vede, se impune intervenția forurilor de elanul să fie tațiile mai ales, la termenele potrivite.

corelație timp ce urmează populate

resort, pentru ca constructorilor însoțit și de do- necesare — și.
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UCENICIA PENTRU
120 DE MESERII
Pot fi mai 
de insușire

Pot fi mai

SIMPLITATEA Șl MAREȚIA

SACRIFICIULUI...

mulți tinerii care optează pentru această formă 
a unei profesii

multe meseriile învățate pe această cale

Poate fi perfecționat programul practic și teoretic al uceniciei

TOATE ACESTEA SlNT NU NUMAI POSIBILITĂȚI CI Șl CERINȚE IMPERIOASE 
ALE SISTEMULUI DE PREGĂTIRE A FORȚEI DE MUNCĂ

Formă de calificare a absolvenților școlii generale în virstă de 15—18 ani, încadrați în producție, ucenicia la locul de muncă se află, potrivit reglementărilor actuale, in cel de-al treilea an de funcționare. Organizarea sa răspunde cerințelor economiei noastre naționale, pe primul plan situîndu-se nevoia crescîndă de muncitori calificați pentru diferitele ramuri, lărgirea și diversificarea formelor de calificare a tineretului, creșterea economicității invățămîntu- lui profesional. Evoluția de pină acum și rezultatele obținute confirmă justețea măsurilor adoptate de conducerea partidului și statului pentru dezvoltarea și perfecționarea sistemului pregătirii muncitorilor calificați în ansamblul său, demonstrează oportunitatea acestei forme de pregătire, justifică atenția de care ea se bucură în rindurile tineretului. în prezent, numărul tinerilor care se califică prin ucenicie se ridică la peste 80 500, iar al meseriilor in care ei se pregătesc, la aproape 120.Ce îi determină pe absolvenții școlii generale să aleagă această formă de pregătire ? Cercetările făcute în mai multe întreprinderi și școli, răspunsurile scrise ale unui număr de aproape 1 000 de ucenici din anii I și II relevă, în primul rind, dorința de a învăța o meserie, de a deveni cit mai utili societății, făuritori nemijlociți de bunuri materiale. Urmează apoi, pe scara motivării opțiunii, avantajele pe care le oferă ucenicia, printre care : perioada mai mare de instruire practică decît la școlile profesionale, ceea ce le înlesnește formarea unor temeinice deprinderi de muncă, cunoașterea îndeaproape a proceselor tehnologice și familiarizarea mai directă cu specificul întreprinderii, indemnizația pe care o primesc încă de pe băncile școlii, fapt care le permite să nu mâi apeleze la sprijinul material al părinților ș.a.■Rezultatul studiilor efectuate ne permite să facem observația că numărul absolvenților școlii generale cuprinși la ucenicie putea fi și mai mare dacă se desfășura o activitate sistematică de informare a acestora asupra posibilităților pe care le oferă noua formă de învățămint, dacă se acționa de la început cu mai multă hotărîre în organizarea ei, dacă se dădea dovadă de mai multă elasticitate în problemele concursului de admitere. Or, chiar din primul an, factori cu putere de decizie din unele ministere și întreprinderi au manifestat reținere, insuficientă încredere, o prudență exagerată in legătură cu eficiența uceniciei. In perspectiva experienței, apare acum ca lipsită de sens neprimirea la ucenicie, fără a mai susține alt concurs, a elevilor care, datorită numărului mare de candidați, nu au reușit să intre la unele școli profesionale, cu toate că au obținut rezultate bune. Discutînd cu cadre didactice și specialiști din producție, aceștia au făcut propunerea, pe care o considerăm judicioasă, ca elevii ce obțin calificative bune la concursul susținut in școlile profesionale, liceele de specialitate sau de cultură generală și nu reușesc să intre datorită numărului limitat de locuri, să fie admiși, dacă doresc, la ucenicie, in ordinea mediilor obținute, fără a mai da alt examen. La anumite meserii, mai puțin solicitate, admiterea la ucenicie ar putea să se facă numai pe baza notelor de la absolvirea școlii generale șl a unei verificări a aptitudinilor pe care candidatul Ie are pentru însușirea și practicarea meseriei alese.finind seama de experiența do- bîndită, de faptul că, intr-un viitor apropiat, vor fi cuprinși la ucenicie absolvenți ai școlii generale de 10 ani, se cuvine ca Ministerul învăță- mtntului, Împreună cu celelalte ministere, să chibzuiască temeinic asupra cîtorva probleme care, după pă-

rerea noastră, capătă o semnificație aparte. Se cere stabilit, în primul rind, in mod științific care anume meserii pot fi pregătite cu bune rezultate prin ucenicie. Astăzi se pregătesc pătari trițeri, rețele ratură de pregătire a muncitorilor trebuie să țină seama de complexitatea meseriilor, de sarcinile și responsabilitatea ce vor reveni absolvenților la încadrarea în producție, de necesitatea adaptării lor rapide la schimbările impuse de progresul tehnico- științific contemporan. Desigur, sint multe meserii și subdiviziuni ale a- cestora care se pot pregăti, cu bune rezultate, prin ucenicie. Dar, meseriile complexe, cu un grad înalt de tehnicitate, vor trebui pregătite și în continuare, prin școlile profesionale, singurele in măsură să formeze asemenea cadre. Apoi, va trebui stabilită cu precizie durata optimă de pregătire intr-o meserie sau alta astfel incit, la terminarea uceniciei, tinărul muncitor să o stăpînească cit se poate de temeinic, nu numai „să facă față" sarcinilor ce-i vor reveni sau să-i fie necesară o perioadă îndelungată de acomodare. In prezent, multe meserii de complexitate diferită au prevăzută aceeași durată de școlarizare. Cit privește conținutul pregătirii ucenicilor ce vor proveni din rîndul absolvenților școlii generale de 10 ani, date fiind cunoștințele lor de cultură generală mai cuprinzătoare și mai temeinice, precum și deprinderile practice pe care le vor poseda, va fi absolut necesară o mai bună conturare a pregătirii prin această formă de calificare.Desfășurarea procesului instructiv- educativ ridică, de asemenea, unele probleme care solicită o analiză atentă și o soluționare cit mai bună, de ele depinzind. in mare măsură/ nivelul de pregătire al viitorilor muncitori calificați, Una dintre acestea o constituie modul de organizare și desfășurare a cursurilor teoretice. Deși in hotărîrea de înființare a uceniciei se specifică expres că pregătirea teoretică se realizează prin învățămint profesional seral și numai in cazul cînd în localitatea respectivă nu se pot ține cursuri serale se va face învățămint de zi, 2—3 luni pe an. tendința generală este aceea de a se apela la această ultimă formulă. Din consultarea mai multor cadre didactice și lucrători din întreprinderi rezultă că această practică are o seamă de consecințe negative : elevii care fac pregătirea teoretică comasată, 2—3 luni pe an, iau contact cu producția fără a avea un minim de cunoștințe de tehnologia meseriei, de studiul materialelor, nu știu să descifreze o schiță, un desen, ceea Ce determină, de la început, o însușire empirică a meseriei ; timpul fiind limitat, programul cursurilor teoretice este foarte încărcat, el cuprinzînd. în medie. 6 ore pe zi (săplăminal. elevii au cite 5 ore de limba română, matematică și fizică, 3 ore de chimie, 8 ore de tehnologia meseriei, cite 3 ore de desen și de protecția muncii. .2 ore de educație fizică și o oră de diri- genție). Are loc, dacă ne putem exprima așa, o pregătire forțată, fără posibilitatea însușirii și consolidării cunoștințelor. Intervalul de un an între cursurile astfel concepute, face ca și puținele cunoștințe teoretice însușite să fie uitate; ucenicii care fac pregătirea teoretică prin cursuri de calificare, numai în ultimul an de ucenicie, practic nu pot beneficia, in însușirea meseriei, de aportul cunoștințelor pe care le primesc. Avînd în vedere aceste neajunsuri se impune, ca, încă din anul școlar viitor, «ă se organizeze, peste tot unde este posibil, pregătirea teoretică a ucenicilor prin Invățămintul seral. Pentru cazurile in care totuși nu este posi-

prin ucenicie de la frizeri, os- și cismari pină la sculeri-ma- electricieni pentru centrale și electrice sau monitori de apa- optică. Delimitarea formelor

bilă forma serală de pregătire opinăm ca, de regulă, invățămintul teoretic comasat să aibă loc Ia începutul fiecărui an școlar. în ceea ce privește ucenicia cu pregătire teoretică prin cursuri de calificare ele ar putea fi utile dacă s-ar ține în primul și nu in ultimul an de ucenicie. Pe parcurs, atit la o formă cit și la alta, specialiștii din întreprinderi au datoria să asigure ucenicilor cunoștințele absolut necesare primilor pași în meserie.în procesul formării muncitorilor calificați pentru diferitele meserii, așa cum bine este cunoscut, un rol de primă însemnătate ii are înșiruirea practică. însușirea temeinică și in mod științific a acelui complex de deprinderi care-1 face pe om stăpinuî mașinii, al tehnologiilor și operațiilor pe care este chemat să le execute. Această latură a activității de pregătire ocupă 80 la sută din timpul a- fect.at stagiului de ucenicie Ia meseriile care se însușesc în doi ani și 82 la sută la cele cu o perioadă de școlarizare de trei ani. De remarcat că. in multe întreprinderi, există grijă pentru pregătirea ucenicilor, pentru integrarea lor rapidă și eficientă în activitatea de producție, în viața colectivelor respective, în spiritul și disciplina lor -de muncă (uzinele „Grivita Roșie", Depoul de locomotive București-călători. uzinele „Steagul Roșu“-Brașov. întreprinderea de utilaj minier — Baia Mare ș.a.) rezultatele fiind cele așteptate. Din păcate insă, nu peste constată preocuparea necesară această importantă latură a sului de invățămînt. timpulpregătirii practice nefiind folosit
tot se pentru proce- afectat in

întregime pentru însușirea meseriei. Astfel, sint încă mulți ucenici a căror „activitate" principală constă in a asista pe muncitori sau care efectuează, timp îndelungat, munci nelegale de specificul meseriilor in care se pregătesc. Nu rareori, ucenicii sint repartizați să învețe meseria pe lingă muncitori care ei înșiși au nevoie de pregătire, fără posibilități reale de a-i ajuta, cu toată bunăvoința de care dau dovadă. Acest lucru se datorește și faptului că, în unele întreprinderi, numărul ucenicilor și al elevilor școlilor profesionale depășește pe cel al muncitorilor care pot să le facă o îndrumare calificată. Soluția în aceste cazuri ar putea consta în gruparea ucenicilor sub conducerea maișiri-instructori care să se numai de pregătirea lor.Perpetuarea unor asemenea ____junsuri este de două ori păgubitoare : o dată — pentru că după doi sau trei ani de ucenicie întreprinderile nu vor primi muncitorii calificați de care au nevoie și pe care contează ; a doua oară — pentru că după absolvire tinerii respectivi în loc să se ocupe de perfecționarea pregătirii lor vor trebui să acorde atenție mai în- tii recuperării unui prețios timp pierdut pentru însușirea propriu-zisă a meseriei. Stă în puterea conducerilor de unități economice, a ministerelor de resort și a Ministerului Invățămîntului să determine ca ucenicia să devină o adevărată cale de formare a muncitorilor calificați, ca ea să ocupe locul ce i se cuvine în sistemul pregătirii forței de muncă.

unor ocupenea-

Vasih MOREA

în preajma aniversării a 25 de ani de la victoria a- supra fascismului german, studioul „București" prezintă pe ecrane un film care — merită spus de la bun început — se înscrie pe linia reușitelor, a realizărilor <le prestigiu ale cinematografiei noastre : „Castelul condamnaților". Evocînd participarea armatei române la luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei, filmul se face urmărit cu satisfacția că nu constituie cituși de puțin o prezență convențională, de serviciu, în contextul manifestărilor închinate acestei aniversări, ei reprezintă o operă vibrantă, convingătoare, cu numeroase momente de autentică ținută artistică.„Castelul condamnaților" este închinat memoriei celor 170 000 de militari români căzuți pe frontul antihitlerist. Iar personajul central al evocării este un personaj singular și totodată colectiv, individualizat și totodată multiplicat: ostașul de pe front, cu spiritul său de abnegație, cu eroismul său simplu, modest, izvorît din sentimentul datoriei, din înțelegerea țelurilor înalte ale Scenariul, scris de fie, Mircea Drăgan hai Iacob, se bizuie . mente reale, consemnate in jurnalele de front. Autorii nu rememorează însă acțiuni de pe front, ci întreprind o anatomie a caracterelor surprinse în cadrul unui moment-limită al a- ceiel perioade, ales nu in coordonatele „obișnuite" ale războiului, ci în condiții de contrast exacer- bant, capabile să ilustreze cu o acuitate maximă resorturile cclș mai adînci și mai intime ale eroismului ; un moment care impune sacrificiul suprem nu în ultimele minute de război, ci după încheierea în primele ceasuri păcii......9 Mai 1945. Vestea pitulării Germaniei hitleris- te

luptei. Nicolae și Mi- pe ele-

lui, aleca-face ocolul globului e pace. Vestea ajunge și un povîrniș de munte, plin atac, printr-un te- A ve

cărui note tragice nu sint deprimante, ci apar străbătute de un filon stenic, de vigoare aspră, care conferă evocării o generoasă deschidere umanistă.Subiectul are, evident, un pigment de „aventură" (escaladări temerare, lupte corp la corp pe meterezele castelului medieval, apoi revelația intrării secrete, cu trape și galerii, prin care sublocotenentul român travestit în ofițer nazist izbutește să ajungă in tabăra fortificată a dușmanilor etc). Dar accentul principal cade nu pe dinamismul confruntărilor exterioare, al scenelor de luptă, nu pe specularea arsenalului de soluții spectaculoase, propriu îndeobște filmelor de acest gen. Ceea ce îi preocupă in primul rind pe autori — poate mai

mulți dintre ei scriu acum pentru ultima oară — tragic dar nu deprimant, ci dominat de conștiința datoriei, suport moral și izvor de tărie chiar și în cele mai critice împrejurări. Aplecați asupra hîrtiei de scris, a- plecați de fapt asupra gîn- durilor ior, acești soldați, înconjurați de zidurile ce- tățuii unde și-au făcut tabăra. sint apoi filmați de sus și apar minusculi, captivi parcă în fundul unui puț adine : este trecerea, remarcabilă nu numai ca expresivitate plastică, ci și ca putere asociativă, la secvența următoare (bucătăria castelului ocupat de naziști) cînd, în prim plan, o mină alege boabele de fasole răsfirate pe masă, sugerînd, s-ar putea spune, fatalitatea în virtutea căreia erau aleși — pen-
1J CASTELUL CONDAMNAȚILOR“

Cronica filmului

decît detaliile dramatice — caracterelor, a personajelor,

subliniată — în pofida u- nor decalaje de altminteri firești — omogenitatea interpretării ; beneficiind de partituri echilibrate, de un dialog concis, firesc, uneori cu discreție colorat, i-nter- preții — inclusiv cei ai u- nor roluri de mai mică întindere — practică un joc expresiv, nuanțat, fără disonanțe și fără accente retorice. Admirabil in rolul căpitanului Vasiliu, Victor Rebengiuc aduce pe ecran autoritatea dublată de căldură a acestui trăiește durerea surdă militarului care prețul cumplit și inevitabil al misiunii încredințate subordonaților săi. Intru- chipindu-1 pe ofițerul nazist care — fără a se dezice de uniforma pe care o poartă — ajunge să înțeleagă absurditatea rezistenței și acționează In virtutea unui umanism instinctiv și tardiv, Emmerich Schaller izbutește (chiar dacă evoluția personajului nu este, poate, suficient motivată pe ecran) una dintre cele mai bune performanțe ale filmului. Peter Paulhoffer, în rolul sublocotenentului Pîrvu, realizează cu spontaneitate și dezinvoltură un tip uman diametral opus celui creionat convingător de Christian Maurer (subofițerul SS) ; în timp ce orgoliosul, cinicul general nazist este construit masiv, cu studiată teatralitate, de Fory Eterle. Ion Dichiseanu, Octavian Cotescu, Ion Anghel și alți actori, din diferite generații, creează individualități distincte în rindurile eroicei companii românești, iar George Mihăiță compune un personaj episodic de un relief remarcabil — Beteală — dar care „iese din scenă" mult prea devreme, și fără justificare în dramaturgia filmului. Singurul personaj feminin din „Castelul condamnați- lor" este jucat de Irina Găr- descu, care aduce pe ecran, cu farmec igenuu, generozitatea și drama ostaticei.Totul, așadar, (și nu pot fi omise aici calitatea decorurilor semnate de Marcel Bogos și Rodica Savin, nici acuratețea coloanei sonore asigurată de ing. Dan Ionescu), concură la obținerea autenticității urmărite de Mihai Iacob, care a știut să îndrume cu mină sigură diversele compartimente de creație, să asigure atit ritmul dinamic cit și, îndeosebi in partea a doua, profunzimea investigării caracterelor și densitatea dramatică a povestirii cinematografice, reali- zind în numai 10 săptămâni un film care Intrun premise reale ale succt ,u- lui de public.„Castelul condamnațllor" demonstrează, o dată mai mult, că o temă complexă, dificilă, cu un profund mesaj social, poate oferi — dacă este abordată cu talent și cu măiestrie profesională — posibilitatea unei creații de largă audiență. Fapt este că publicul poate merge la acest nou film românesc cu certitudinea că va asista la un spectacol reușit, emoționant.

personaj, a cunoaște

tril a pleca să Înfrunte moartea — cei din compania căpitanului Vasiliu. Recurgind la astfel de a- sociații realizatorul urmărește totodată, consecvent, stăpin pe mijloacele artei sale, echilibrul, veridicitatea evocării, afirmarea substratului ei umanist.Secvențele amintite, filmul în ansamblul relevă contribuția substanțială a operatorului Ovidiu Gologan, al cărui rafinament plastic și tehnică impecabilă conferă Imaginilor în alb-negru o forță dramatică, servește, și adeseori fează, intențiile icS,c, — ca și comentariul muzical, nuanțat, cu teme adecvate situațiilor dramatice sau eroice, scris de compozitorul Theodor Grigoriu — acordindu-se cu preocuparea de a nu se supralicita, unilateral, linia de tragism a narațiunii, de a se evita instalarea unei atmosfere sumbre, angoasante, prezidată de presentimentul sufocant al morții. Chiar în evocarea frontului — ferită de îngroșări, de amănunte naturaliste — se face simțită această preocupare. Cu sugestivă discreție este filmat și castelul, unde prin filtrul dens al ploii abia se întrevăd — printre oameni spînzurați — ostaticii cehi pe care hitleriștii i-au expus, vii, între metereze, pentru a împiedica pe români eă recurgă la artilerie. Cu vibrație poetică uneori, sau plină de mișcare (ca în momentul fugii în pădure, în scenele de luptă sau cele ale coborîrii în prăpastie realizate cu concursul vînătorilor de munte), calitatea imaginii se înscrie printre principalele virtuți ale acestui film.Trecînd dintr-o tabără în alta, filmul impune prin relieful peisajului uman — respectiv prin calitatea distribuției și prin ținuta jocului actoricesc. întreaga e- chipă de actori este la înălțime, cuvenindu-se a fi

mult chiar construcției este analiza psihologiei implicațiile umane ale faptelor pe care le evocă.O ultimă misiune război, in cea dinții zi pace... Ordinul, la incredibil, curmă, relaxarea ostașilor, ră visele despre ale celor abia întorși din prima linie. In curtea regimentului, căpitanul Vasiliu trebuie să insufle, din nou, ostașilor disciplina de front, să-i trezească la realitate. Secvența instrucției, cu „culcările" rent disciplinare, are puternic dramatism rior : comenzile aspre ofițerului ascund, de afecțiunea față de soldați! săi. reprezintă o reacție spontană de revoltă împotriva războiului care cere un nou tribut de singe și acum, cînd totul părea terminat.Este, cred, un moment e- dificator pentru realismul matur al concepției regizorale, pentru capacitatea regizorului Mihai Iacob de a caracteriza — discret dar pregnant — oameni și atmosferă, de a surprinde, dincolo de „Acțiune", tensiunea mișcărilor sufletești, tensiunea confruntării eroilor săi cu solicitările extreme ale neașteptatei misiuni. Exemplară ca tratare regizorală este și secvența care precede atacul, căpitanul ostași să casă. în radioului transmite, din capitalele lumii, celebrarea entuziastă, sărbătorească a încheierii păcii, aparatul de filmat trece de ia un Om la altul, compunînd — din atitudini individuale, din confesiuni și din frînturi de gînduri — portretul colectiv al a- cestei unități ; un portr/t tragic, deoarece oamenii știu că deși războiul s-a sfîrșit,

de de început brutal, spulbe- „acasă"

apa- un inte- ale fapt,

Și său,
deosebită Imaginea re'lie- regiei —

pe în . , .lefon de campanie, nit pacea pentru popoarele lumii, compania română de vînători va pleca prima acasă — dar sosește o a doua veste : un centru de conducere al Wermachtu- lui refuză să înceteze rezistența, fortificat intr-un castel inexpugnabil. Compania primește misiunea de a cuceri castelul ; li cere din nou jertfire, cum, după stabilirea pe care unii nu aveau trăiască decît cîteva suri, ultimele din îndeplinirea acestei misiuni speciale este relatată ecran în episoade eroism patetic și nant. Nu se fac mari, nu se spun vibrante ; simplitatea și firescul sacrificiului cu semnificații ieșite mun, faptul că filmul e realizat cu un simț al măsurii tocmai omagiul adus ostașilor noștri, un omagiu ale
deosebit slujesc

pe unde emoțio- gesturi cuvinte
din co-

Foto : Gh. Vințilă
(Urmare din pag. I)

inLa să

cu mineri și cu tăia lucru, iar Alexan- Phoebus a ridicat la de simbol tăria pro-
de pe li-din diferite alte tării au devenit preferate, uneori frumusețea arhi-

desigur, în mod o mare diversi-

cînd îi îndeamnă pe scrie celor de a- timp ce difuzorul de campanie

Comunist Ro-

narat suferințele celor Ștefan Dimitrescu

Tradiția generoasă a artei românești

Deschiderea emisiunii. Micro- 
avanpremiera.
Fotbal : România — Iugosla
via. Transmisiune directă de 
la stadionul „23 August". Co
mentator Cristian Țopescu. 
Telejurnalul de seară.
„Hai să-ntindem hora mare" 
— emisiune de cintece și 
dansuri. Soliști : Maria Pie- 
traru, Ana Pacatiuș, Tița Ște
fan, Ingeborg Lehrer. Toth 
Erzsebet, Petre Săbădeanu, 
Ion Dolănescu, Laza Kne- 
zevici.
Cabinetul economic T.V. i

Noua structură organizatori
că a comerțului exterior al 
Republicii Socialiste România 
șl efectele pozitive asupra e- 
ficientei activității de import
export. Prezent și perspecti
vă în relațiile economice ex
terne ale Republicii Socialiste 
România. Invitații emisiunii : 
Cornel Burtică, ministrul co
merțului exterior, șl dr. N. S. 
Stănescu.

20,li Tele-cinemateca : „Obsesia" — 
cu Massimo Girotti și Clara 
Calamai. Regia : Luchino Vis
conti.

22,15 Telejurnalul de noapte.
22,30 Dramaturgul și angajarea lui 

în viața socială a țării. Parti
cipă : Irina Răchițeanu-Șiria- 
nu, Aurel Baranga, Leonida 
Teodorescu, Radu Popescu.

23,00 închiderea" emisiunii.

sola de lecturâ a Bibliotecii universitare din Cluj

se a- păcii s-o cea- viață...

D. COSTIN

cinema

răscoalele de la 1907. data aceea, nu știm existe în întreaga pictură mondială o scenă mai dramatică și cu un tilc social atît de combativ.Muncitorii din fabrici, exploatați; trecutului regim au fost, de asemenea, eroii multora din scenele și portretele pictate de Băncilă in primele decenii ale secolului nostru. In refugiul de la Iași (1917), Camil Ressu a pictat scene cu ostași ruși revoluționari, iar truditorii ogoarelor au fost înfățișați de el în viguroase compoziții. Desenele și unele picturi ale lui Tonitza au combătut pe exploatatori și au truda și mulți.a fost și el un pictor al muncii — aducind neuitate scene rănci dru rang letariatului prin monumentalele figuri de muncitori din industrie. Sint exemple spicuite din arta trecutului care ilustrează un adevăr — acela că tema

muncii este de fapt tema vieții, o constantă temă a creației. Faptul că momentele mal importante, ca și cele ale vieții de fiecare zi, au fost incluse conform bunelor tradiții realiste ale artei românești țn lucrările artiștilor contemporani este,

da Sachelarie și numeroși alții au adus, glorificînd munca, un nou suflu creația lor.Marile realități sociale îi confruntă acum pe artiști cu o nouă problematică socială și umană. Este firesc, deci, ca artiștii, înre-

struirii Sălii Palatului Republicii, la compoziția lui Alexandru Ciucurencu 1 Mai liber sau la oțelarii, minerii, studentele și studenții din operele lui Ion Jalea, Al. Ciucurencu, H. H. Catargi, Ion Musceleanu sau ale altora.

luminoase, atitudini de discreta măreție. Și la fel tinerii muncitori pictați de H. H. Catargi ori studentele portretizate de Ion Jalea.însăși peisagistica noastră, totdeauna strălucitoare, străbătută de lirismul ca-

tea și-a găsit noi dimensiuni spirituale și tehnice în sculptură — cind temele au fost inspirate de aspectele muncii, de creativitatea omului nou.Numeroșii noștri artiști plastici au dovedit adesea că și-au înțeles menirea.

de asemenea, semnificativ. Atit maeștrii care s-au manifestat în deceniile anterioare, cit și noile generații de artiști au acordat Însemnătatea cuvenită muncii din uzine, laboratoare, in- ca și pe C.stituții de cultură, muncii colectivizate de ogoare. D. Ghiață, Ressu, Iser, Medrea, Jalea, Marius Bunescu, Corneliu Baba, Henry Catargi, Alexandru Ciucurencu, Vida Geza, Ton Irimescu, Romulus Ladea. Ion Vlasiu, V. Kazar, Ligia Macovei, Van-

gistrînd în sensibilitatea lor toate aceste transformări, să încerce să le reflecte, să răspundă noilor cerințe prin opere care să militeze pentru un nou umanism, pentru un umanism al zilelor noastre. Să ne gindim numai la țăranii pictați de către Corneliu Baba, la oțe- larii și alți muncitori apar- ținind vieții noi, înfățișați de acesta. Să ne gindim la ampla scenă, cu zeci de personaje, pictată de Marius Bunescu care ilustrează faza incipientă a Con-

Dar nu numai în lucrările acestor maeștri cu o îndelungată activitate artistică, ci și la artiștii ce s-au format in anii puterii populare. chipul constructorului socialismului este înfățișat luminos, oglindind conștiința menirii sale, stăpin pe soarta sa. colaborator convins Ia crearea unei lumi noi, eliberată de exploatare și umilință. Tărăncile și țăranii portretizați concentrat, eu ajutorul tradiționalei stilizări, de către Brăduț Covaliu, au chipuri

racteristic poporului nostru, a căpătat noi aspecte. Noile hidrocentrale, construcții publice, blocurile muncitorești, hotelurile de pe litoral ori părți ale subiecte imbinind tecturii cu cea a naturii.în cele mai multe cazuri s-a închegat o atmosferă poetică și s-a manifestat un simțămint al măreției în scenele, portretele, peisajele pictorilor și sculptorilor noștri, iar monumentalita-

Prin cei mai vrednici reprezentanți ai lor, din toate generațiile și din toate părțile țării, artiștii plastici, ca și creatorii din celelalte arte, au răspuns chemării de a pătrunde „în admcul existenței poporului și. în- țelegînd năzuințele sale, e- forturile și lupta sa eroică", au înfățișat multe elemente semnificative din „grandioasa frescă a României socialiste". (Citatele sint din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la cel de-al X-lea Congres al•

Partidului mân).Există, inevitabil tate a viziunilor și stilurilor in abordarea acestor realizări, cu trepte diferite ca valoare artistică. în a- ceastă- privință o enumerare exhaustivă e practicimposibilă. Cele mai bune din lucrările realizate, cele in care este prezentă vibrația vieții contemporane, care au surprins plenar semnificațiile epocii noastre, în care oamenii sint înfățișați cu atributele conferite lor de o epocă liberă, vor rămine in patrimoniul artei românești ca mărturii ale acestor ani de profunde transformări revoluționare, purtînd in viitor mesajul Uman, politic- social, al creatorilor de azi. Inepuizabilă sursă de inspirație, deschizînd vaste orizonturi originalității, tema muncii este adine implicată in dezvoltarea artei românești din trecut și de azi. Ceea ce ne întemeiază credința că și generațiile viitoare de artiști vor descoperi in continuare aspecte inedite acestei teme generoase. esențialmente u- mane, eterne.

• Castelul condamnațllor : REPU
BLICA — 9; 11,13; 13,30; 16; 18,30; 
21.
• ...Si ucizi o pasăre etntătoare : 
CENTRAL — 8,15; 10,45; 13,13; 15,45; 
18,15; 20,45, MODERN — 9,30; 12,15; 
15; 17,45; 20,30.
• Pentru țară șl rege : CAPITOL
— 9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21.
0 Al 8-lea : VICTORIA — 9; 11,15; 
13,30; 16; 18,30; 20,45.
0 Program pentru copil : DOINA
— 10.
0 Elvira Madigan : DOINA — 11,30; 
13,45; 16; 18,15; 20,30.
0 Războiul domnițelor : LUMINA
— 9.30—15,30 în continuare ; 18,15; 
20,30.
0 Bănuiala : PATRIA — 9: 11,30; 
14; 16,30; 19; 21.15, FESTIVAL — 
9: 11,15; 13,30; 16; 18.30; 21, la gră
dină — 19,30, FAVORIT — 15,30; 
18; 20,30.
0 Răzbunătorul : LUCEAFĂRUL
— 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21,
BUCUREȘTI — 9; 11,15; 13,30; 16,30; 
18,45; 21, FEROVIAR — 8,30; 10,45; 
13; 15,15; 17,30; 20, EXCELSIOR — 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45: 21, GRA
DINA DINAMO — 20.
0 O fată fericită : GRADINA 
DOINA — 20.
0 Film, film, film ; In savană ; 
Mirta și Râul ; Drumul spre Iz
vor ; Stațiunea Borjoml : TIM
PURI NOI — 9—21 In continuare. 
0 Parada comediei (Stan și Bran) ; 
CINEMATECA (sala Union) — 10; 
12; 14.
0 Splendoare In Iarbă : GRIVIȚA
— 15,30; 18: 20.30, MIORIȚA — 15; 
17,30; 20.
0 Prieteni fără grai : ÎNFRĂȚI
REA INTRE POPOARE — 16,30; 19. 
0 Mireasa era în negru : BU- 
ZEȘTI — 15,30; 18, la grădină — 20, 
VIITORUL — 16; 18,15; 20,30, MO
ȘILOR — 15,30; 18, la grădină
— 20.
0 Moll Flanders : DACIA — 8,30— 
15,45 în continuare ; 18; 20,30.
0 Asterix și Cleopatra : BUCEGI
— 16; 18,15, la grădină — 20, ARTA
— 15,30; 18, la grădină — 20.
0 Tarzan, omul junglei : LIRA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
0 Via Mala : FERENTARI — 15,30; 
18; 20,15.
0 Colonia Lanflerl : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30.
0 Te Iubesc, te Iubesc : COTRO- 
CENI — 15,30; 18; 20,30.
0 Corabia nebunilor : CRINGAȘI
— 15,30; 19.
0 Iubita lui Graminia : MELODIA 

9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 20,45,

GLORIA — 9; 11,30; 14,30; 17,30; 
20,30.
0 Urmărirea : FLOREASCA — 15; 
17,30; 20,30.
0 Cu mine nu, madam 1 : VOLGA
— 16; 18,15; 20,30.
0 Picioare lungi, degete lungi : 
AURORA — 9; 11; 13; 16; 18; la 
grădină — 30, TOMIS — 9; 11,15; 
13,30; 15,45; 18, la grădină — 20, 
FLAMURA — 11; 17; 19,30, GRA
DINA EXPOZIȚIA — 20.
0 Femela Îndărătnică : MUNCA
— 16; 18; 20.
0 La est de Eden : VITAN — 16,30; 
18; 20,30.
0 Virsta Ingrată : UNIREA — 
15,30; 18, la grădină — 20.
0 Iubirea strict oprită : PACEA 
16,45; 19.
0 Mina cu briliante i POPULAR 
— 16,30; 19.
0 Sherlock Holmes i COSMOS — 
15,30; 18; 20,15.

tatre
I

0 Filarmonica de stat „George 
Enescu" (la Sala Mică a Palatu
lui) : Concert de sonate. Interpre
tează Cătălin Ilea la violoncel și 
William Naboră (S.U.A.) la pian 
șl clavecin — 20.
0 Opera Română : Lacul lebedelor
— 19,30.
0 Teatrul de operetă : My fair lady — 19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
giale" (sala Comedia) : Coana Chl- 
rlța — 20; (sala Studio) : Moartea 
ultimului golan — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din bd. Schitu Mă- 
gureanu) : Puricele in ureche — 
20; (sala din str. Alex. Sahla) ; 
Viraj periculos — 20.
0 Teatrul Mie : Primarul lunii șl 
iubita sa — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) ; Cind luna e albastră
— 19,30; (sala Studio) : O lună Ia 
țară — 20.
0 Teatrul Giuleștl : Cursa de șoa
reci — 19,30.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din 
Calea Victoriei) : Aventurile lui 
Plum-Plum — 17; (sala din str. 
Academiei) : Gullver în țară pă
pușilor — 15; 17.
0 Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : La grădina 
„Cărăbuș" — 19,30 ; (sala din Calea 
Victoriei nr. 174), Nlcuță... la 
Tănase — 19,30.
0 Teatrul de revistă șl comedie 
„Ion Vasilescu" : Viața... o come
die — 19,30.

„c.
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i-a favorizat acti-

OMUL FA TA IN FATA CU EL ÎNSUȘI.
Povestite așa,

LICIT și ILICIT
ECHITATE
și INECHITATE

de larg interes social

dauna bunăstării generale.

și ci

Aveți drep-

CONSTANT1N BUGEAC; Sînt de acord eu această observație. E foarte justă și o pot confirma pe de-a-ntre- gul. Și pe noi, la comisie, ne-a intrigat faptul.

apelor 
sub

me împotriva celor ce se îmbogățesc in
in 

electrică

Contribuții la definirea unor noțiuni

nescontat și 
'., ținînd 
munte 

ape.

. . . a-
om, acest tinăr 
numai un nu-

a-

REDACȚIA : Uneori 
realizează venituri ilicite și sfi
dează opinia publică printr-un 
trai ce le depășește cu mult posi
bilitățile reale — urmare a ten
dințelor lor de căpătuială — ișt caută „argumente justificative" 
dintre cele mat stranii. încâlcind 
normele de echitate socială, ei în
cearcă să-și acopere apucăturile 
hrăpărețe prin invocarea dorinței 
firești a fiecărui om de a trăi mai 
bine, mai îndestulat. Nu o dată, 
in practica socială, ne ciocnim de 
această confuzie creată cu inten
ție de elementele profitoare. V-am 
ruga să vă spuneți punctul de ve
dere cu privire la temeinicia unor 
asemenea „argumente".

neplata impozitelor, iar avutul personal al cetățenilor prin speculă. Se cuvine subliniat cu tărie că însăși una dintre funcțiile fundamentale ale statului socialist — aceea de protejare a avutului obștesc și de apărare a roadelor muncii cinstite a cetățenilor, funcție consemnată la loc de cinste în Constituția țării noastre — comportă aplicarea unor măsuri fer-

mînind „simplu vînzător". Să te mai miri că, Ia o percheziție, i s-a găsit o servietă plină cu bijuterii, aproape un kilogram, și că, în plus, avea o sută de mii de lei numerar, pe care i-a declarat, cu candoare, drept banii lui „de buzunar" 17Altă sursă, cel puțin la fel de importantă, este, după opinia mea, in
diferența cu care unii cetățeni trec

că cei vizați au fost mutați dintr-un loc în altul, de obicei și mai „rentabil" pentru buzunarele lor personale. Este inexplicabil faptul că la comisia pentru controlul averilor semnalele au venit pînă acum exclusiv din partea miliției, procuraturii sau a unor simpli cetățeni, dar nici unul 
din partea vreunei conduceri de uni
tate comercială ori de deservire.

tră, te întrebi : Cum a fost posibil ca cei din jur să nu fi „văzut" nimic 7 De ce au tăcut, de ce n-au dat dovadă de spirit cetățenesc 7 De a- ceea, consider că e necesar ca, în momentul cînd se constată apariția unor cîștiguri ilicite, să fie tras la 
răspundere — în felurite moduri — 
nu numai elementul profitor, dar și 
cîmpul social care 
vitatea.

VASILE RE- 
BREANU: Trăim o epocă în care moralitatea și dreptatea socială au fost ridicate in țara noastră pe un piedestal nemaiintilnit în trecut, ca unul dintre rezultatele cele pregnante politicii

ALEXANDRU 
POPOVICl : Eu personal socotesc că primejdia principală o constituie tocmai acest fapt : 
Căpătuiala, 
mentalitate, 
transmite. poate spune, fără teamă de a greși, că tendin
ța de căpătuială

lucrurile par 
foarte simple...

mai ale _________ partidului, fiind materializate într-un întreg sistem de legi de o mare frumusețe etică. In aceste condiții create prin lupta și eforturile întregului popor, existența spiritului de căpătuială mi se pare o autentică aberație, o abatere de la însăși esența 
umană a omului, de la înaltele prin
cipii ale orinduirii pe care o clădim. Evident, nimeni nu poate fi — de- cît arbonnd o atitudine ipocrită — partizanul austerității absolute, al renunțării totale, al schimniciei. Esențialul este însă a te situa, prin activitatea ta cotidiană, în albia efortului general spre un trai cît mai îndestulat pentru toți membrii socie
tății care muncesc cu răspundere, cu 
pasiune.Tuturor ne e clar că nimeni nu poate fi liber să acumuleze avuții sfidind munca și efortul celorlalți, sfidind bunul simț, decența, buna- cuviință. Trebuie înțeles limpede că 
nivelul de trai nu depinde numai de 
efortul individual, ci și de efortul 
general, de efortul statului, al colec
tivității noastre socialiste. Pe acest fundal, a trage spuza pe propria-ți turtă, a trage cît mai mult din plapumă ca să te acoperi tu, lăsindu-i pe alții descoperiți, înseamnă a da dovadă de o mentalitate rapace, in contradicție cu principiile repartiției după muncă.

naște parazitism, căci bunurile dobindite prea ușor, primite de unii tineri din partea acelor părinți care le adună cu lăcomie, adesea prin mijloace necinstite, îi îndeamnă la un trai de huzur și desfrîu, de trln- dăvie.Datoria noastră, a muncitorilor, a comuniștilor, este să creștem un ti
neret care să nutrească o adevărată 
repulsie față de asemenea manifes
tări. Așa m-am străduit să-mi cresc eu copiii, așa și-i cresc, în general, cetățenii cinstiți din țara noastră. Trebuie să le arătăm însă tinerilor cu mal multă stăruință distanța uriașă pe care a străbătut-o societatea noastră, condițiile de muncă și de trai ce le sînt oferite azi și la care odinioară noi, cei virstnici, nici nu îndrăzneam măcar să visăm.

PROF. DR. 
ION GLIGA : Fără a intra în detalii specioase de teorie a dreptului, aș vrea să subliniez că delimitarea pe care ne-o propunem in cadrul discuției de azi se impune a fi făcută neapărat pe

două planuri indisolubil legate intre ele : 1) pe plan juridic, ea se exprimă în doi termeni diametral opuși : 
felt și ilicit ; 2) pe plan economico- 

<cial, de asemenea, se exprimă în ctouă realități implacabil adverse : venituri dobindite prin muncă și fără 
muncă. Cele două antinomii nu se suprapun însă exact, nu se calchiază simetric una pe cealaltă...

REDACȚIA : In mod obișnuit, 
confuzia se situează tocmai in a- 
cest perimetru al înțelegerii : se 
consideră că orice venit doblndit 
prin muncă, indiferent de natura 
activității depuse, este prin firea 
lucrurilor licit, reciproca fiind la 
fel de valabilă...

PROF. DR. ION GLIGA : Or, în realitate, lucrurile nu stau deloc atît de simplu : după cum pot exista venituri perfect licite care să nu provină neapărat din muncă (să ne gin- dim, de pildă, la dreptul de nlre, garantat de Constituție), pot exista venituri provenite 
muncă oarecare, dar care nu
scriu, totuși, in domeniul licitului.

moște- tot așa 
dintr-o 
se in-

CONSTANTIN 
BUGEAC : E un adevăr incontestabil, pe care l-aș ilustra cu exemple din experiența Comisiei județene de control a averilor, pe care o prezidez. Bunăoară, la croito- cu ate- particular descoperitGheorghebunuri în valoare de peste 400 000 de lei : un autoturism scump, 11 covoare persane, bijuterii, două piane, baloturi întregi de materiale și multe altele. Pe ce cale iși adunase această avuție exorbitantă ? Să zicem așa. „prin muncă". Dar ce fel de muncă 7 Confecționa basmale cu modele mti't căutate prin unele cnm>’ne arueiene și le vindea, prin interpuși, ciștigînd 20—30 de lei la bucată. Unii s-au simțit tentați să facă confuzia de care ați amintit și dumneavoastră : dacă omul a muncit înseamnă că avuția adunată este pe deplin justificată, în consecință nu poate ti sancționat să plătească, potrivit legii, cei 80 la sută. Pînă la urmă raționamentele de acest gen au fost infirmate pe temeiul faptelor. In timp ce venitul declarat al respectivului — pentru care plătea impozit — era de numai 7 000 de lei anual, în realitate el ciștiga peste 70 000 de lei pe an. Deci, o evidentă eludare a legii, o flagrantă încălcare a obligațiilor către societate Ca să nu mai vorbim de ciști- gul oneros, cu caracter de pe care individul îl obținea narea cumpărătorilor... speculă, pe spi-

Și in a-PROF. DR. ION GLIGA : cest caz, ca in atîtea altele, s-a demonstrat, deci, adevărul că princi
palul criteriu pentru a determina 
granița dintre bunăstare și căpătuială 

este antinomia licit-ilicit. Noțiunea 
de căpătuială este strîns legată. In 
fond, de încălcarea legii și, implicit, 
de daunele aduse avutului obștesc 
sau avutului personal, tn cazul relatat de tovarășul Bugeac au fost păgubite ambele — avutul obștesc prin

La masa rotundă organizată de redacția noastră la Cluj, pe tema enunțată 
în titiu, au luat parte : ing. IULIU IAKAB, secretar al Comitetului municipal Cluj 
al P.C.R.; prof. dr. ION GLIGA, de la facultatea de drept a Universității „Babeș- 
Bolyai"; CONSTANTIN BUGEAC, președintele Comisiei pentru controlul averilor 
din cadrul Tribunalului județean Cluj; VASILE REBREANU, scriitor; conf. dr. 
ACHIM MIHU, de la catedra de filozofie și sociologie a Universității „Babeș- 
Bolyai" ,* SEVER S1C0E, inspector în procuratura județeană ; ION PEICIN, procu- 
ror-șef al municipiului Cluj; ALEXANDRU POPOVICl, muncitor pensionar, mem
bru de partid din ilegalitate ; căpitanul NICOLAE PREDOIU, șeful secției judiciare 
din inspectoratul municipal de miliție.

REDACȚIA : Printre argumen
tele cu care unii dintre „iliciți" 
încearcă să explice proveniența 
avutului acumulat se numără și 
acela al „economiilor", al „chiver
niselii", al „simțului de bun gos
podar" Ce părere aveți despre 
acest mod de a argumenta ?

SEVER SICOE: Nici un sofisme în stare trame de in care ei înșiși se încurcă. Cine ar putea fi. bunăoară, impo- triva spiritului de economie sau a talentelor de bun gospodar 1 Cine Încumeta să reproșeze cuiva felul chibzuit de a-și mui veniturile pentru a investi nomlile realizate in bunuri de sință mai indelungată 7 Numai așa cum demonstrează faptele vate de viață, in cele mai multe dintre cazurile de care luăm cunoștință și noi, procuratura și celelalte organe de cercetare și judecată, e vorba de indivizi care nu-și string din greu „bănuțul la ciorap", care nu-și iau „bucata de la gură" (mă folosesc de expresii folosite de ei) ca să-și permită o investiție mal-importantă. Nu, cei cu care avem noi de-a face 
nu-și refuză, de obicei, mai nimic, 
huzuresc după pofta inimii și, în plus,* adună bunuri peste bunuri, intr-un soi de frenezie a acumulării, cu totul străină climatului etic al societății noastre.Desigur, nimeni nu contestă necesitatea simțului de gospodărire; chibzuință nu e deloc reprobabilă, ba dimpotrivă, s-ar cere cît mai larg răspindită, încorporată în stilul de viață al cit mai multor familii. Statul insuși este interesat in dezvoltarea spiritului de bun gospodar, care dă. de obicei, roade nu numai in „o- grada personală". Dar de aici și pînă la a face avere...

fel de nu sînt să des- rețeaua contradicții

pe lingă asemenea fapte și situații. Din oăcate. in multe cazuri, repudierea fenomenului de căpătuială incepe abia în momentul cînd cel ce practică un asemenea stil de „muncă" și de . viață" te atinge nemijlocit la pungă. S-ar putea afirma oare că n-au existat clujeni care să fi știut că lui de pe

rele-

REDACȚIA : Cum apar Insă 
condițiile ce favorizează activita
tea celor care se căpătuiesc in 
detrimentul societății 7

ION PEICIN : Mai multe surse alimentează posibilitățile de a acționa ale indivizilor ce se angajează pe un asemenea drum dezonorant. Una dintre ele constă în relațiile 
neprincipiale pe 
care aceștia le 
întrețin cu cei 
controleze. M;ta puțin camuflată, calului", „servi- felurite forme,botulsub de-a dreptul ilegalita- nășitul, nepotismul cu

autoritatea morală a

trebui să-i mai mult sau mai păhăruțul „la ciile" făcute unele frizînd tea. pe următet cortegiul lor de complicități — toate acestea tocesc și, pînă la urmă, deteriorează omului căruia i s-a încredințat o oarecare răspundere. Dacă n-ar fi existat un asemenea „lanț al slăbiciunilor". cum s-ar fi putut ajunge la situația ca un individ de teapa lui Torni Teodor, cunoscut infractor, cu nu mai puțin de șase condamnări, să fie numit gestionar la campingul de lingă Cluj 7 Cînd organele de stat au atras atenția asupra acestei anomalii. ce măsuri credeți că s-au luat 7 Foarte drastice, nimic de zis I I s-a luat gestiunea și a fost încredințată — formal, firește — soției sale, el ră-

bul în orele libere, 
la cele două capete 
și de-a lungul tu
nelului de acces, în- 
drumind mașinile, 
semnalizind și indi- 
cind șoferilor spații
le optime de circu
lație, corectîndu-le 
traiectoria, ajutin- 
du-i in lupta cu în
tunericul muntelui, 
cu complexitatea lu
crării, cu timpul.

Lucrurile, poves
tite așa. par foarte 
simple și, într-un 
fel, chiar sînt. Dar 
cine nu cunoaște 
munca minerilor, cine 
nu-și poate imagina 
uriașul consum de 
efort pe 
omul de 
acela nu 
înțelege 
măsurat 
cele mai 
ale eroismului — al 
sacrificiului unui 
ceas de răgaz, al sa- 1 
crificiului rămînerii 1 
in caverna muntelui i 
încă o oră sau două i 
sau trei după orele , 
p'etrecute acolo, la , 
140 de metri sub pă
mint, fără soare.

Dar și așa, privite < prin semnificația pe < care-o degajă, lu- , 
crurile par simple, , și, intr-un anume 
fel, chiar sînt. Ele se 
înscriu ca niște sim- 1 
ple și obligatorii pa- 1 
gini din care crește, < zi de zi, noapte de i 
noapte, cartea con- ( 
strucției. Intre pro- ( 
iedul desenat pe o 
hirtie de calc și con
strucția încheiată și ’ 
finisată, monument 1 
sobru de piatră sub t 
tăcerea visătoare a i ceruițti arcuit peste ( 
munți, astfel de fap- , ( te se scriu cu miile ( și cu zecile de mii, 
fiindcă fără ele, fără 
astfel de fapte vii 
și vibrante — pe 
care nu le pre
vede nici un proiect, 
nici un plan de con
strucție — opera nu 
s-ar putea clădi.

Iată de ce, con- 
semnînd epica sim
plă a episodului cu 
tinerii mineri și cu 
cărăușii de 26 tone 
ai Lotrului, rămas 
în cartea construcției 
ca o pagină „oare
care". consemnăm, 
pe suprafața marelui 
șantier, doar niște 
ecouri. Care măsoa
ră, Insă, adîncimea 
unei proiecții a spi
ritului.

efort 
neprevăzut, 
nu de 
nici de _ . 
de niște legi inte
rioare ale construc
ției — prozaice și ba
nale în aparență, dar 
esențiale pentru îna
intarea omului în a- 
dlnc. Era vorba, 
practic, de excava
rea centralei in pa
ralel cu a drumului 
de acces, iar ca u- 
zina centrală din 
subteran să poată fi 
excavată trebuia ca 
pe acest drum de ac
ces — el însuși în 
plină construcție — 
să se scurgă in lanț 
neîntrerupt — și în 
dublu sens — ca
mioanele de 26 de 
tone incărcate cu oa
meni, materiale și 
utilaje. Trebuia, deci, 
ca cineva, in adin- 
cul întunecos al tu
nelului de acces, să 
vegheze ca aceste 
mașini greoaie si 
nu se lovească una 
de alta (spațiul din
tre două mașini, a- 
tunci cînd se intîl- 
neau, fiind de numai 
cițiva centimetri), si 
vegheze ca fluxul de 
circulație să de
curgă normal, după 
grafic, cu toleranțe 
nu de minute ci de 
'secunde, fiindcă șan
tierul unei hidrocen
trale din munți este 
altul decit al unei 
oarecare construcții 
sub cerul gol, ce-și 
poate desfășura lu
crările de organizare 
pe orizontala cîmpiei, 
intinzindu-se 
regrupîndu-se 
voie, schimbind 
dinea atacării 
timp a unor 
tive.

Sarcina organizării 
acestui flux de ma
șini pe drumul de 
acces de sub pămint 
a dat multă bătaie 
de cap cadrelor teh
nice ale șantierului, 
și, dacă totul a de
curs pînă la urmă 
perfect, fără nici o 
intîrziere sau acci
dent, fără nici o per
turbare într-un ci
clu de producție-cir- 
culație deosebit de 
complex, aceasta se 
datorează in mare 
măsură și ajutorului 
dat de tînărul miner 
de care vorbeam mai 
sus. El a propus al
tor tineri colegi ai 
Iul de echipă să facă 
de planton cu schim-

Există un om la 
Lotru — de fapt e- 
xistă mulți, foar
te mulți oameni 
la Lotru despre care 
ar merita să vorbim 
mereu. dar acum 
vom vorbi despre el, 
despre acest tinăr 
constructor de care 
n-a vorbit încă ni
meni și care are doar 
18 ani și e, in ciuda 
acestei virste, miner. 
Lucrează la 140 de 
metri sub pămint, la 
excavarea „casei tur
binelor", adică a cen
tralei electrice sub
terane în care se vor 
prăbuși, îndrumate 
printr-o „conductă 
forțată" cu o cădere 
de 810 metri, apele 
prizoniere, Lotrul de
venind astfel o stea 
de primă mărime în 
constelația energeti
că românească.

Dar, în sfîrșit, 
cest 
este 
me, unul dintre 
ceia a căror muncă, 
prin forța împrejură
rilor, rămine ascun
să, fugind de sub 
mîini, intrînd în a- 
nonimat o dată cu 
isprăvirea construc
ției ; deci o dată cu 
pătrunderea i ’ ~ 
în turbinele de 
pămint. Un om care 
nu poate spune, ca 
alții, „casa asta e 
făcută de mine", 
„arborele ăsta îmi 
poartă semnul", „pie
sa asta e șlefuită la 
strungul meu", ci nu
mai : „Am muncit 
sub stîncile Lotrului, 
la o construcție care 
nu se mai vede". Pe 
omul acesta, POPA MARTN. l-am cunos
cut chiar acolo, 
centrala 
subterană, unde mî- 
nuia un pickhamer, 
ajutînd la lărgirea 
bolții interioare a 
marii construcții, dar 
l-am cunoscut într-o 
împrejurare care pro
iectează cel puțin o 
lumină de interes a- 
supra lui și a tova
rășilor lui de muncă.

Iată împrejurarea. 
Fără nimic drama
tic, fără nici o ru
pere de bolți, fără 
presiuni ale munte
lui sau inundații 
spectaculoase de ape 
de infiltrație, împre
jurarea aceasta, pe
trecută la centrala 
electrică subterană, 
propunea oameni
lor un eroism, un

care-l face 
sub pămint, 

va putea 
prețul — 

în caratele 
autentice

IUL1V
KAB : perfectă tate Și noi, din partea comitetului municipal de partid, am căutat, mai ales în ultimul timp, să transmitem secretarilor de organizații de bază din întreprinderi și instituții, membrilor de comitete și birouri, un mai puternic sentiment al responsabilității nu numai pentru rezultatele economice ale colectivului, dar și pentru profilul moral al membrilor lui, pentru felul cum trăiesc, cum concep educația copiilor, cum acționează în scopul eliminării fenomenelor de căpătuială și parazitism. Este 

de neconceput ca un comunist să 
treacă nepăsător pe lingă asemenea 
fenomene !La fel de Importantă este grija pentru fizionomia morală a conducătorului. Directorul, responsabilul, 
șeful de unitate este o figură centra
lă in activitatea colectivelor respec
tive, un nucleu de iradiere a eticii 
înaintate. Exemplul personal exercită 
o incontestabilă forță de atracție asu
pra celor din iur. De aceea, comitetul municipal de partid — traducînd în viață indicațiile prețioase ale conducerii partidului — s-a îngrijit în ultimul timp mult mai asiduu de selecționarea cadrelor pentru funcții de răspundere, intr-un spirit de exigen
tă nu numai față de calitățile lor 
profesionale, dar și față de cele etico- 
politice.

>» 
sau 

după 
or- 

în 
obiec-

totuși, au stat cu brațele încrucișate, ba chiar unii au și profitat de urma „serviabilitățli" lui profund teresate.

Băluțoiu, responsabilul magazlnu- Gostat, din centru, duce o „trenă" viață cu mult peste posibilitățile care 1 le oferea postul său 7 Și,

PRE- DintreCAPITAN
COLAE 
DOIU : aceste surse, miepersonal îmi pare deosebtt de nocivă îngădu
ința practicată 
de unele condu
ceri de unități 
față de cei care 
duc un trai evi
dent peste pu
terile lor. Noi,lucrătorii de miliție, am semnalat nu o dată asemenea cazuri. Cîteodată insă măsurile fie că au întîrziat, fie

CONF. UNIV. 
DR. ACHIM 
MIHU : Ca sociolog aș mai a- dăuga o explicație la cele formulate aici în chip judicios : este vorba de o cauză, dar, in a- celași timp, și de o consecință a nepăsării sau a toleranței existente in anumite colective, mai mult sau mqi puțin restrinse, față de asemenea stări de lucruri. Despre ce e vorba? Despre formarea, pe un spațiu 

limitat, a unui cimp social conducti- 
bil pentru asemenea fapte. La nivelul societății ne luăm toate măsurile împotriva manifestărilor de înavuțire necinstită, dar în anumite locuri zde muncă legile și principiile general valabile parcă încetează de a funcționa. Cînd vezi cite un responsabil îmbogățit peste noapte, asemenea cazurilor citate în discuția noas

ȘASE LUNI PENTRU 0...
JUSTIFICAREIntîi, nu ne-a venit să credem. Am controlat din nou datele ș> ne-am dat seama că n-am căzut pradă unei iluzii optice sau calendaristice Intr-adevăr, la ancheta „N-aveți un milion in plus ?“, publicată in pagina „Omul..." din IC septembrie 1969, primim din partea Institutului „Proiect București" un răspuns datat 29 martie 1970. Așadar. DUPĂ O JUMĂTATE DE AN !Ce a dus la o atare Intîrziere antologică față de un semnal critic 7 Ce revelații extraordinare au barat calea răspunsului in termen legal ? A- dresa la care ne referim, semnată de directorul tehnic al institutului, arh. Mircea Dima; nu face decit să ne informeze (ceea ce știam și noi inițial, altfel n-am fi scris respectiva anchetă 1) că. față dc o investiție aprobată de 10 650 000 lei, s-au cheltuit in final circa 13 milioane lei. Și, senin și pe puncte, se justifică de ce. Ia colo, o bagatelă de vreo două milioane jumătate.. Ori tocmai asta se și critica : abaterile de la regula maximei responsabilități pentru gospodărirea fondurilor statului, practica de a „stoarce" nejustificat suplimentări de investiții.Măcar, după o Intîrziere, de peste șase luni, s-ar fi putut crede că răgazul a fost folosit pentru a trage toate concluziile, iar nu pentru a parafa o candidă explicație. Ne-am permite să-l întrebăm pe semnatarul acestui răspuns in- tîiziat („întirziat" din mai multe puncte de vedere) : dacă pentru o justificare de o filă și zece cam unui rînduri a fost nevoie de o jumătate de an, de cît timp e nevoie pentru conceperea proiect 7

0 PROPUNERE DEMNĂ
DE ATENȚIE

marginea anchetei „Cine este proprietarulPe«căsuței noastre» publicată in pagina „Omul..." din .2 aprilie a.c., primim următoarea propunere din partea tov. A. Fulgu, Galați, str. Constructorilor 33 :Citim despre țin înțelegători care fac parte, apartamente sau refuză să evacueze o locuință pe care o ocupă fără drept.
cazuri cînd cetățeni, prea pu- față de nevoile colectivității din dețin in mod abuziv mai multe

REDACȚIA : Fără îndoială, dis
cuția din jurul acestei „mese ro
tunde" — ale cărei concluzii s-au 
cristalizat pe parcurs — s-a sol
dat cu idei și observații nu nu
mai utile, dar și rodnice, incita
toare la reflecție, capabile să 
contribuie din plin în lupta pen
tru afirmarea principiilor de echi
tate socială promovate de partid, 
pentru întărirea conștiinței socia
liste.

Victor BTRLADEANU 
Alexandru MUREȘAN

Hi* PURCARU

POȘTA PAGINII
caz ile-de zile

Aș propune o soluție care, socotesc, ar curma In mare parte aceste abuzuri sau în orice ar tempera pe cei atîl de dornici să ocupe gal mai multe locuințeSe- știe că. potrivit legii, întreprinderea gospodărie locativă trebuie anunțată în 15de orice schimbare survenită în numărul locatarilor. După trecerea acestui termen, spațiul neanunțat să se plătească cu amendă. Idem pentru un apartament neevacuat Ia timp in ciuda unei hotăriri judecătorești. La fel pentru o locuință deținută în continuare, cînd locatarul refuză să intre in poses a unei locuințe proprii. Bineînțeles că perceperea acestei amenzi urmează să se adauge soluției pe care o va pronunța tribunalul.Sînt convin' că prin astfel de măsuri s-ar tăia pofta celor dispuși să folosească in mod abuziv spațiul — așa cum reieșea din ancheta publicată în ziar.
„BISTURIUL" IN DOUĂ

IPOSTAZE
Din articolul „E nevoie de un bisturiu ascuțit — și nu știrb 1“ (pagina „Omul..." din 1 a- prilie a. c.) am luat cunoștință de gravele abateri și faptele nedemne ale unor medici din secția de chirurgie a spitalului de adulți din Bîrlad. Mă asociez propunerii semnatarului articolului și poate zecilor de cititori ai ziarului „Scînteia" care v-au scris pînă la această dată, de a se reanaliza sancțiunile, tn timp ce acești chirurgi au încălcat flagrant legile societății noastre, factorii coordonatori le-au minimalizat abaterile, aplicînd o serie de sancțiuni mărunte. Fiind vorba de vieți omenești, avem ferma convingere că organele procuraturii Ii vor trage la răspundere pe cei vinovați, care au nesocotit normele de etică și conduită profesională medicală.Adresăm, în schimb, un gînd de recunoștință unor medici însuflețiți de sentimentul înalt al datoriei, cum sînt de pildă cei din colectivul de chirurgi din Botoșani, care cu abnegație și devotament au salvat din ghearele morții o fetiță de 5 ani (cum am văzut într-un reportaj prezentat la televiziune). Admirăm tenacitatea

acestor bravi chirurgi și îl felicităm din toată inima și, odată cu ei, pe toți oamenii în halate albe care veghează la sănătatea noastră.
loan T. NICULAE
revizor contabil la Institutul 
agronomic „Dr. P. Groza’-Cluj

CUM IȚI ONOREZI PROFESIA ?

care In atlția ani nu a construit nimic, la Inginerul mecanic care nu a proiectat sau reparat nimic, nici o mașină, la inginerul metalurgist care nu a asistat la nici o șarjă. Și el se numește tot inginer, un inginer care în tinerețe li- niază coli de hirtie, iar spre pensionare moțăia balansîndu-se In virful creionului. Pe fața lui citești o mare, o foarte mare ...........................zîmbet mulțumit de i viața s-a fofilat făcînd mii de exhibiții pentru a reuși... să nu facă nimic. In schimb, acest inginer nu uită să-și spună titlul atunci cînd se recomandă, să scrie pe ușă cu majuscule : inginer ; pe servietă la fel, pe cărți de vizită da asemenea. Să mă Ierte adevărații ingineri !Din rîndurile de mai sus eu sper a se înțelege că nu e vorba de inginerul „din producție", opus celui „din birou", ci de două moduri do a-ți onora profesia.

te mare plictiseală și un sine, mulțumit că toată

Cititorul nostru G. Cristinoiu din Capitală, aleea Lotrioarei 3. ne-a trimis cîteva “ din care extragem :Am fost într-o uzină. Trebuia să cer muriri unui inginer intr-o problemă tehnică și de la poartă am fost îndrumat la Serviciul tehnic. Acolo am găsit un om în spatele unui birou : avea un costum impecabil, o cămașă impecabilă, o cravată asortată cu batista impecabilă. Trăgea plictisit niște linii pe o bucată de hirtie, o mulțime de linii verzi, galben? și negre. Mi-a spus că pe inginerul solicitat îl pot găsi în sectorul X. Drumul de acces era înnoroiat, un drum frămîntat de roțile camioanelor ce transportau continuu materie primă și produse finite, iar în .stingă se lucra la instalarea unei conducte de mare adîncime.Cînd am intrat In secție mi s-a spus că-1 găsesc pe inginer în celălalt capăt. De o parte și de alta, mașini. în fundul halei, cinci oameni imbrăcați in salopete trebăluiau pe lingă o mașină de frezat de înaltă precizie ce se monta pe un postament de beton. Ajuns aci, l-am întrebat pe unul dintre ei unde l-aș putea găsi pe inginer.— Pe Inginerul nostru ? Uite-1 aici IEra acolo, printre cei cinci. Și-a șters mîinile cu un bumbac curat, a mai dat două, trei indicații, apoi a venit să vorbească cu mine. Dar tot timpul se uita nerăbdător, trăgind cu coada ochiului spre mașina aproape montată și n-am îndrăznit să-1 rețin. I-am strîns cu plăcere mina. Aș fi vrut în acel moment să-1 spun ceva, ceva pe măsura stimei ce mi-a ciștigat-o.La plecare am trecut din nou pe la serviciul tehnic, unghii la coș tocmai greșise... — Tot inginer 7 — Tot, mi-a răspuns el.Plecind m-am gindit la inginerul constructor

însemnăricîteva lă

Fără să vreau m-am uitat Ia pila de din colțul biroului. Hîrtia liniată zăcea și creioanele proaspăt ascuțite arătau că se pregătea să linieze alta. Pe prima o

DISCIPLINA REPUSĂ
IN DREPTURI

Tn nota „AvocațiI chiulului" Inserată la „Posta paginii" din 15 aprilie a. c. se critica modul lipsit de răspundere, tolerant, in care conducerea cooperativei „Arta încălțămintei" a înțeles să trateze unele abateri de la disciplina muncii relevate in ancheta „Condica semnată... la bodegă".Sesizată de aceste fapte, Uniunea cooperativelor meșteșugărești confecții-încălțăminte — prestări industriale București (președinte Gh. Bălan) ne trimite un răspuns din care spicuim :„Lipsurile semnalate tn materialul respectiv au fost generate de sistemul de lucru al conducerii cooperativei „Arta încălțămintei"... Ca urmare a celor semnalate, ca și a altor lipsuri constatate în activitatea tovarășului Soare Ni- colae, vicepreședinte al cooperativei, care coordonează și răspunde de sectorul de învățămint, conducerea uniunii a luat măsura de scoatere a sa din funcția de vicepreședinte. Maistrului Voineasa Petre 1 s-a luat sarcina de a se mai ocupa de instruirea ucenicilor.Vă informăm că starea disciplinară atît din cooperativa „Arta încălțămintei" cît și din celelalte cooperative ce aparțin uniunii noastre a constituit obiectul dezbaterilor în ședința consiliului uniunii din 23 aprilie a. c., prilej cu care s-a recomandat tuturor conducerilor de coopeiative să aplice și să respecte cu strictețe „Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat". Vă mulțumim pentru ajutorul dat prin materialul publicat".
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Șl RĂSPÎNDIREA

Ipoteze noi despre

K/m 0RKM

I

grade Celsius) șl oxigen subcorpu-

Organismele diferențiază de sulf.
mați și mai maresusține că ai unei spe-

ori- i va- a- se anu-

Prof. dr. N. W. PIRIE
(Anglia)

DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII*DIN LUMEA ȘTIINȚEI ȘI TEHNICII
■ A-.

ELECTRONICA
de la laborator la producția industrialăSe știe cît de impetuoase sînt realizările electronicii. Atît ideile cit și tehnologiile și materialele folosite în acest domeniu continuă să evolueze extrem de rapid, cerînd eforturi deosebite pentru integrarea in fluxul general al progresului.Institutul nostru, înființat în urmă cu trei ani, și-a propus să furnizeze într-un termen cît mai scurt prototipuri de aparate electronice moderne, în vederea asimilării lor rapide în fabricația de serie. Un rezultat pozitiv obținut in acest sens de colectivul de cercetători și proiectanți ai institutului este asigurarea tehnologiilor necesare unei fabrici de profil în curs de construcție.Pentru ca prototipurile construite să se apropie cît mai mult de performanțele la care a ajuns tehnica actuală, s-a acordat o deosebită a- tenție tehnologiilor, uzinării și soluțiilor constructive moderne. Astfel, lor totipuri, am folosit plăci melami- nate, care permit o tehnologie mai simplă de fabricație. Prețul de cost a scăzut de 7—8 ori, iar calitatea produselor rezultate este mult superioară celei de pînă acum. Prin înlocuirea vopsitoriei și acoperirilor galvanice cu aluminiu placat cu folii de p.v.c. s-a obținut reducerea greutății unor aparate portabile, in

pentru realizarea panouri- frontale la diferite pro

Este un fapt binecunoscut că face astăzi concurență lui de fier, fost suveranul contestat al 1 porturilor tale. Dominația ticului feroviar ține trecutului, nici drumul de nu are dreptul morțească în conservatorism. Pentru a putea face față concurenței, i ■" ar trebui printr-o revoluție, dim, de aero-tren, putea micșora decalajul dintre vitezele trenurilor și ale a- vioanelor. Sînt posibile și alte sisteme de transport, ca trenul pneumatic, care n-ar fi altceva decît aplicarea tehnicii de transportare a scrisorilor Intr-o rețea de tuburi cu aer comprimat. Intenționăm însă, în general, să ne referim nu la mijloace de transport revoluționare, care au nevoie de infrastructuri noi. ci la posibilitățile de utilizare în continuare a „drumului de fier" existent, deoa- rece va costa totdeauna mai mult să se construiască o infrastructură cu totul nouă, oricare ar fi ea, decît să se folosească cea veche.Problema care se pune actualmente pe planurile avansate ale gîndiril tehnice este de a realiza legături feroviare între marile orașe, cu viteze de neste 200 — ba chiar 3°0 km/oră. Tn- trucît distanțele dintre orașe sînt, de obi-

av ionul o acerbă drumu- care a l ne- trans- continen- tra- apar- deși fier să a-
căile ferate să treacă adevărată Ne pildă, , care ginta ar

Ing. Valeria CEOCEONICĂ 

directorul Institutului de cercetări 
și proiectări pentru electronică 

și tehnică de calcul

nnele cazuri cu pînă la 30 la sută, în construirea noilor prototipuri s-a ținut seama de necesitățile uzină- rii, elaborîndu-se soluții constructive pe boxe ușor de scos și înlocuit, în care toate piesele sînt accesibile, în felul acesta se răspunde și unei alte cerințe moderne : depanarea facilă a aparatelor construite în serie. Ca preocupare generală s-a urmărit o centralizare a prototipurilor, astfel Incit să se obțină o linie unitară sub aspect estetic, prin a- doptarea de tehnologii corespunzătoare, care să se apropie cit mai mult de constituirea unei familii de Droduse industriale.Merită a fi relevată crearea osciloscopului de serviciu, un aparat ale cărui principale cerințe sînt vizionarea unor frecvențe cit mai ridicate și portabilitatea. fiind folosit în depanarea aparatelor electronice, fie de uz casnic (radiouri, televizoare etc), fie de laborator. Deși inițial frecvența lui era de 2 megaherzi, prin colaborarea dintre cercetători și proiectanți s-a ajuns la frecvența de 5 megaherzi, per-

formanță superioară aparatelor de acest tip aduse din import. Firește, parametrii superiori vor conferi o înaltă competitivitate produselor de serie, ce se vor asimila la Fabrica de aparate electronice de măsură și industriale (F.E.M.I.), a- flată în construcție.Un alt tip de aparat electronic realizat de institutul nostru este generatorul de ultrasunete pentru spălări. Lichidul dintr-o cuvă vibrează și curăță piesele mici în numai cîteva minute, în loc de cîteva ore. cît dura acest proces cu mijloacele de pînă acum. Beneficiarul — I.P.R.S.-Băneasa — îl va utiliza la spălarea cristalelor de germaniu și siliciu pentru semiconductor!. Folosind radiatorul ca element constructiv de rezistență, s-a obținut reducerea greutății și a gabaritului acestui prototip, o dată cu simplificarea tehnologiei. Menționez că majoritatea pieselor sînt din a- lumlniu și că toate materialele componente se fabrică în țară.Pe măsura utilării treptate a a- telierelor din noul local al institutului vom căuta să consolidăm cercetările actuale, punînd la dispoziția industriei aparatură electronică de măsurat mărimi e- lectrice și neoelectrice, care să reducă în mare parte și, cu timpul, chiar total importurile în acest sector, concomitent cu realizarea u- nor parametri cit mai apropiați de cei ai tehnicii contemporane.

întreprinderea de construcții si mecanizare din 
Gliwice (Republica Populară Bolonă) a realizat 
aceastâ instalație automată de securitate 
KBH-4, care împiedică alunecarea sub propria 
lor greutate a mașinilor de abataj de mare vi
teză din mine Instalația asigură securitatea mi

nerilor care lucrează la adîncime

VIEȚII

cei, de 400—500 drumul ar putea parcurs în mai puțin de două ore. Iar dacă legătura se face de la centrul unui oraș la centrul celuilalt, durata călătoriei va fi mai mică decit cu avionul, nevoit să a- terizeze pe aeroporturi situate în orașelor.Dezvoltarea cului cu viteze se anunță promițătoare, îndreptățind construirea unor căi special concepute. După diferite studii, îndeosebi pe linia Paris—Lyon, s-a juns Ia această n-ar fi toare : devine dacă sînt tronsoanele propierea urbane. Ajungînd la periferie, pe vechile șine, trenul pornește în gama de viteze clasice, pînă ce intră pe linia nouă. Căror principii trebuie să i se supună o astfel de linie ? Pentru ca. la 300 km'h, călătorul să nu fie supus unor accelerații mari, să • săm, la pri- vite-

afaratrafl- mari
a- concluzia că construcție prea costisi- noua linie rentabilă păstrate din a- centrelor

șl chiar toate osiile lor să fie motrice. în acest fel, greutatea se repartizează în mod egal. Or, ceea ce uzează acum cel mai mult calea ferată este variația
motrice, sarcinile pective sînt de 16 tone. Astfel, numai că șinele feră mai puțin, în plus, putereamai bin'e repartizată și transmisă, deve-

res-14— nu su-dar, este
Trenul viitorului, propulsat de turbine cu gaze și avind toate osiile motrice, va fi mult mai ușor, cu o tracțiune mult mai bună. Puterea mai mare se va transfor

Perspectivele
traficului

și a altor molecule ganice" într-o rocă neconcludentă, deoarece a- ceste substanțe pot apărea și ca rezultat al unor procese nebiologice. Dacă izola însă, dintr-o rocă che, o substanță optic tivă, dovada originii biologice ar fi mult convingătoare.Formații avind caracterele generale ale algelor au fost găsite în roci în vîrstă de două sau trei milioane de ani. Aceste formații sînt atît de asemănătoare cu cele de azi, îneît nu avem motive să punem la îndoială faptul că sînt adevărate fosile de organisme vii. Pînă acum nu avem dovezi de existență a unor organisme mai vechi ca a- cestea, dar trebuie să ți- nem seama că numai un organism destul de complicat ar fi putut lăsa urme fosile ale prezenței sale.Pare cert că nici una din formele mal înalte de viață terestră n-ar putea supraviețui la suprafața vreunuia din ceilalți membri ai sistemului nostru solar. Acest lucru ar fi posibil doar pentru unele bacterii. Este însă absolut greșit să conchidem de aici că formele de viață extraterestră ar putea fi doar de tipul celor foarte simple. Ele pot fi complexe — dar diferite.Să ne gindim la cele trei rezultate posibile ale unui studiu biologic al unor probe de sol. bunăoară din Marte. S-ar putea să nu se găsească nici un fel de organisme. nici dovezi că ar fi existat vreodată sisteme pe care le-am putea numi vii. S-ar putea să se găsească ceva asemănător cu viața terestră : nu neapărat niște „monștri cu ochi de gîndac", atît de îndrăgiți de caricaturiști, ci u- nele sisteme metabolice pe bază de proteine, acizi nucleici. Acesta ar fi rezultatul... cel mal puțin semnificativ, putînd fi luat drept dovadă, fie că toate aceste molecule au un profil unic și că viața depinde în mod absolut de proprietățile lor, fie că viața te- restră și cea extraterestră au o sursă comună. Cel mai interesant rezultat ar fi descoperirea unor organisme care folosesc unele procese chimice necunoscute pe Pămînt. Dacă a- ceste procese sînt utilizate in exclusivitate tn scopul proceselor vitale, aceasta ar fi o dovadă puternică, concludentă, a originii independente a vieții. Dacă sînt utilizate tn mare măsură, dar nu exclusiv, nu vom putea să excludem 1- poteza unei origini comune, urmată de o selecție independentă, prelungită.Fiecare variantă ar contribui totuși enorm la cunoașterea noastră despre fenomenele vieții, despre . calitățile fundamentale care deosebesc viața de orice alt tip de integrare.

ci dată cu lărgirea cunoștințelor biologice, părerile privitoare la natura și originea vieții au suferit schimbări importante. Ideea că un principiu unitar stă la baza tuturor formelor ei nu a fost acceptată, pe plan mondial, decit la sfirșitul secolului trecut. Atunci s-au făcut multe încercări nereușite de a caracteriza acest principiu prin unele trăsături particulare, ca adaptabilitatea, structura și dimensiunile celulare, compoziția chimică, creșterea, excitabilitatea, metabolismul, moti- litatea și reproducerea. Biologii mai avizați au izbutit însă totdeauna să demonstreze că există sisteme care, după părerea unanimă, sînt vii și cărora le lipsește totuși cel puțin una din aceste trăsături sau activități specifice și că, pe de altă parte, sisteme pe care nimeni nu le consideră vii posedă unele din aceste trăsături. Reproducerea, cel mai desinvocată, nu este nici suficientă. nici absolut necesară : unele organisme individuale pot fi sterile, dar vii. în timp ce flăcările, magneții. cristalele etc. prezintă o anumită formă de reproducere. Celelalte puncte ale acestei liste convenționale, citate in nualele demodate, pot contestate cu ușurință.S-ar putea unii indivizi cii trebuie, într-o anumită perioadă a existenței lor, să manifeste cel puțin u- nele din calitățile enumerate, pentru ca specia să supraviețuiască. Acest argument nu posedă rigiditatea necesară unei definiții utile, dar el sugerează că este posibil să se definească o specie vie, chiar dacă nu e posibilă definirea unui organism viu. Puțină lume mai este azi de, acord cu concluzia lui John Hunter că viața e o proprietate analogă cu magnetismul, care poate fi „supraadăugată" unui sistem.Concluzii asupra naturii, originii și vechimii vieții ar putea fi trase din producerea in laborator a unor sisteme asemănătoare vieții. sau din studiul structurii unor roci străvechi, sau din argumente bazate pe aparenta universalitate a unor procese biochimice tn organismele existente azi, sau din Încercările de proiectare retrospectivă a proceselor biochimice, prin filiera filogenetică. într-o anumită epocă, destul de mulți cercetători au pretins că au creat in laborator anumite organisme, de telul bacteriilor sau al „acarizilor* lui Crosse, dar Pasteur și Tyndall, siste- matizînd lucrările lui Ap- pert și ale altor experimentatori mai vechi cu privire conservarea alimentelor, răsturnat toate aceste

Ipoteze. Chestiunea a fost din nou pusă pe tapet. Cercetători ca Bahadur și Perti susțin că, sub influența luminii solare, anumite soluții sterile se organizează în particule de mărime bacteriană și cu anumite atribute asemănătoare vieții. Kalinenko a obținut formații similare prin e- lectroliză. Aceste afirmații nu și-au putut însă determina acceptarea. Scepticismul este pe deplin justificat, în lumina controversei asupra generației spontanee, dar el nu trebuie să degenereze în nihilism. A- firmațiile de mai sus merită să fie cercetate mai îndeaproape, căci, chiar dacă nu au o legătură directă cu natura și originea vieții, ar putea să furnizeze informații interesante asupra unor trăsături sau forme . caracteristice sistemelor simple.Datele geologice asupra vechimii vieții au două forme. Analiza chimică a unor minerale arată că s-au produs segregări, a căror explicație plauzibilă e de ordin biologic. Se pot observa formații care nu pot.'fi interpretate decît ca microfosile. actuale se prin izotopi, mai ales carbon, oxigen și _____Astfel, raportul carbon 12/ carbon 13 tinde să fie mai mare în țesuturile vegetale decît în bioxidul de carbon din atmosferă sau din oceane. De aceea, cînd ne găsim în prezența urmelor unui asemenea raport sîn- tem îndreptățiți să susținem că ele sînt de origine biologică. Lucrările se complică din pricina faptului că raportul izotopilor de carbon din organismele prezente nu este constant în tot organismul, ba nu e constant nici în diferitele zone ale unei molecule care conține mai mulți atomi de carbon. La tel, Izotopul oxigenului depinde de temperatura în care trăiesc organismele, tar raportul izotopilor de sulf din depozitele presupuse a ti de gine biologică prezintă riații ceea, tragă mită biologică, judecind după izotopi.La timpul lor, Mendeleev, Moissan și alții au arătat că petrolul s-ar fi format, parțial, printr-un proces nebiologic. Această idee a găsit puțini sprijinitori, pînă recent, cînd a fost din nou reluată. Dacă petrolul are o dublă origine, prezența sa nu poate servi ca dovadă a unei activități biologice primitive. Pentru motive similare, prezența unor aminoacizl

„mastodonți". Așa s-a născut ideea de a se folosi turbine cu gaz. începînd din aprilie 1967, căile fe- ' rate franceze au încercat acest sistem de propulsie, care a devenit operațional în acest an, asigurînd legătura între Paris și Caen de trei ori pe zi, cu o viteză de 160 km/h.Dar acest progres nu reprezintă decît o etapă trazitorie. Turbina produce e- nergie mecanică, transferată roților prin angrenaje cu transmisie hidraulică ; pentru viteze medii, există și un motor Diesel. In alte modele, turbina produce care unor te pe turor aflăm deci în fata a două mijloace de realizare a trenurilor cu aderență totală. adică cu toate os'ile motrice. Ele nu diferă d»cît prin faptul că. intr-un caz. utilizează motoare rotative clasice. iar In celălalt — motoare liniare.Ce sistem e preferabil ?După părerea noastră. un element decisiv îl constituie fap. tul că motorul liniar, datorită calităților sale de frînare rapidă, va fi întotdeauna capabil de viteze mult mai mari, pe același tip de șină. Astfel se vor putea mări considerabil vitezele, chiaț dacă nu se vor face nici un fel de investiții In dome- infrastructurii.

întrevadă două soluții : rail-jetul bo-trenul. De aceste două sint ușor de nat.Pentru a rail-jetul. trebuie să vorbim despre aero- tren și, în rînd, despre Este știut că trei funcții : nerea, dirijarea propulsia. Aerotre- nul suprimă complet roata. El asigură susținerea printr-o pernă de aer ce acționează de sus în jos șl ghidarea printr-o pernă dublă de aer orizontală. Cît despre propulsie, ea poate fi furnizată de orice motor, devreme cetrenul plutește pe aer și se deplasează fără frecare.Rail-jetul păstrează roata pentru funcțiile de susținere și ghidare, renunțînd însă la funcția ei propulsivă. Aceasta va fi asigurată de motoare electrice liniare. instalate dedesubtul vagoanelor. Două modele reduse au fost realizate, succesiv, In uzina de la Puteaux a grupului Schneider.Un alt tip. turbo- trenul. folosește pen- tru propulsie o turbină de avion. în fond, este vorba de a se obține vitezele mari necesare cu motoare de volum mic. Calea ferată a mai cunoscut o astfel de evoluție : pentru a trece de la cei 2 000 C.P. ai locomotivelor antebelice Ia cei 5 000 CP de azi a trebuit să fie părăsit aburul, care ar fi impus crearea unor

și tur- altfel, tehnici combi-înțelegeprimul roată, ea are su sți- ri

feroviar
ultra - rapid

riscul de a se coeficientul aderență, ceea face ca roțile Soluția

curent electric, este transmis motoare monta- toate osiile tu- vagoanelor. Ne

foarte mari. De pare riscant să concluzia că o formație e de natură numai
Pierre de LATIL

(Franța)

,f $ E

0 METODĂ ORIGINALĂ A CHIRURGIEI ROMÂNEȘTI:

laterale prea curbele trebuie aibă o rază care depășească 3 200 fată de 1 000 m căile actuale. Cît vește pantele. ' zele mari permit ca ele să fie mult mai accentuate decit în formula clasică.Trebuie subliniat că revoluția în domeniul vitezelor feroviare este strîns legată și de aplicarea principiului „a- derenței totale". Este vorba despre realizarea unor trenuri la care toate vagoanele

sarcinii pe osie. Locomotiva, evident, solicită șinele mai mult decit vagoanele de călători. La trenurile clasice, o- siile unor locomotive suportă 20 tone. în timp ce cele ale vagoanelor de călători doar 8—11 tone. In noua concepție. în care toate roțile sînt

nind posibilă o viteză mai mare. Dacă s-ar mări numai puterea locomotivei, ar exista depăși ei de ce ar să patineze.actuală, cu locomotiva care trage trenul după ea, nu va mai rezista multă vreme.

ma lesne în viteză, fără riscul ca aceasta să se piardă prin patinare.Revoluția tehnico- științifică în domeniul căilor ferate — cu profunde consecințe în ce privește tracțiunea, viteza, traseele, orarele și însăși concepția economică — lasă să se

Pe acest gigantic suport metalic, construit de trustul „Azmorneftstroi* 
din Baku (U.R.S.S.), se montează rezervoarele pentru epurarea ape

lor de balast de la exploatările petrolifere marine

Cu un an în urmă, un colectiv de specialiști din unitatea noastră, condus de dr. docent Cezar Petrescu, a Inițiat o serie de cercetări în vederea conturării și punerii la punct a unei tehnici perfecționate de conservare a cordului, pentru viitoarele transplante. Existența în spitalul nostru a unui laborator de chirurgie experimentală, bine pus la punct și dotat, ne-a permis să ne orientăm spre astfel de preocupări de inalt nivel științific, care astăzi se încadrează unei direcții majore de evoluție a medicinii. Căci — se știe — sfera procedeelor de transplantare, mai ales în ceea ce privește unele organe vitale (cum sînt inima, plă- mînii, rinichii etc.) cunoaște ultima vreme, pe plan mondial, e- forturi intense, soldate adesea cu rezultate utile.Există, pe de altă parte, și o serie de considerente practice, stringente, care conferă o însemnătate deosebită acestor cercetări : spitalul modern presupune încă de pe acum, ca un auxiliar indispensabil, așa-numita „bancă de organe". în cazul nostru, după ce ne vom muta în noul local, va fi imperios necesar să dispunem de o asemenea „bancă", dat fiind și specificul spitalului, care are de-a face cu o mare diversitate de cazuri grave.Cu toate progresele înregistrate tn domeniul transplantelor car-, diace — efectuate de obicei pe pacienți aflați într-o stare gravă, pregătiți pentru grefă, care își așteptau numai donatorul — acestea decurg, de cele mai multe ori, oarecum la intîmplare. neexlstînd timpul și posibilitatea d- a elucida unele aspecte esențiale ce intervin în asemenea operații plexe (de pildă, aspectele ținind de compatibilitatea tisulară). După cum se știe, problemele ridicate de așa-numitul „fenomen de respingere a inimii grefate" dau și

ele multă bătaie de cap chirurgilor. în acest context a apărut ideea creării unui fond de organe conservate — așa-numitele „bănci de organe". Avantajele lor sînt multiple : de la posibilitatea de a-ți alege din vreme elementul de
tuncționarea In exteriorul ______lui a cordului timp de 16 ore — ceea ce reprezintă un rezultat „de vîrf“ In ceea ce ne privește, realizarea fiind meritorie și în raport cu rezultatele de pe plan mondial.

meniu ale unui specialist american (Bloch), colectivul nostru a conturat o nouă metodologie, sub multe aspecte originală. Experimentat pe animale, acest procedeu — pe care l-am denumit conservarea cordului prin hipotermie
(la 4presiune (la 4 atmosfere). De remarcat că acest dispozitiv nece- sitînd lucrări și calcule dintre cele mai minuțioase a fost creat de echipa noastră. Așa cum am arătat, timpul de menținere a cordului in aceste condiții a sporit — prin experiențe repetate — de la etapă la etapă, pînă la 16 ore. Colectivul desfășoară cercetări menite să prelungească această perioadă. Se vor aborda, de asemenea, aspecte de conservare a cordului în noul organism în care a fost transplantat.Abia în cadrul unei a treia faze se efectuează racordarea cordului la un nou organism, care asigură pertuzarea cu singe cald a acestuia. S-a constatat că, după circa 6 minute de la efectuarea grefei, cordul își reia activitatea normală, păstrindu-și capacitatea funcțională și integritatea tisulară. Toate aceste aspecte și funcțiuni au fost urmărite și verificate prin intermediul biopsiilor din diferite țesuturi și cu ajutorul unor a- paraturi electronice de mare complexitate și finețe.Aceste rezultate au fost aduse la cunoștința cercurilor largi de specialiști și supuse dezbaterii. Prezentarea în cadrul unor sesiuni științifice — ale Institutului de medicină din București, ale Institutului de medicină din Iași — a lucrării în care erau sintetizate cercetările a fost primită cu viu interes și distinsă cu premiul I pe țară. Dat fiind interesul manifestat, am realizat și un film pe această temă.Personal aștept cu emoție deschiderea noului spital de urgență, unde s-a prevăzut și o secție de recoltare și conservare de organe, care va crea condiții superioare desfășurării cercetărilor și experiențelor destinate apărării tot mai eficace a vieții și sănătății oamenilor.

in

încom-
spe- mai

a doua denu- urmea- într-o

Prof. dr. Ion JURAI
Spitalul clinic de urgența 

din București

prin oxigen sub presiune
Conservarea cordului

grefat cel mai potrivit din toate punctele de vedere, pînă la asigurarea unui tratament corespunzător prealabil, pentru împiedicarea fenomenului de respingere (re- Jecție) ; de la pregătirea din timp a pacientului, pînă la definitivarea temeinică a echipei de cialiști și a momentului celui potrivit de intervenție etc.Chestiunea esențială fiind,prezent, asigurarea funcționării cit mai îndelungate în afara organismului a organelor ce urmează a fi grefate, ne-am îndreptat atenția spre un organ vital — inima. Am izbutit astfel să asigurăm în cercetări experimentale pe animale

Mai mult decit acest rezultat luat in sine — pe care sperăm să-l îmbunătățim substanțial. într-un viitor nu prea îndepărtat — o însemnătate științifică și practică deosebită prezintă insăși metoda utilizată, care a și trezit un larg interes în cercurile de specialitate. în fapt, luînd ca punct de plecare lucrările în acest do-

și oxihlperbarism (oxigen sub presiune) — comportă cîteva etape distincte. într-o primă fază se efectuează recoltarea organului ce urmează a fi grefat (cardiectomia), punindu-se accentul pe asigurarea unei perfecte sterilități : se tează de o tehnică bine conturată, ce ziuni organului și cu o viteză sporită, afectarea (anoxia)
uzi- chirurgicală nu creează lese desfășoară înlăturîndu-se țesuturilor. După o spălare prealabilă cu an- ticoagulante, se trece la o fază, care împrumută chiar mirea metodei : organul ce ză a fi grefat se introduce instalație complexă de hipotermie
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COCTEIL LA AMBASADA

R. P. ALBANIA

Ambasadorul Republicii Popu
lare Albania la București, Iosif 
Pogace, a oferit marți seara un 
cocteil cu prilejul plecării sale de
finitive din țara noastră.

Au participat tovarășii Petre 
Lupu, membru al Comitetului E- 
xecutiv al C.C. al P.C.R., minis
trul muncii, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., Cornel 
Burtică, ministrul comerțului ex
terior, Nicolae Ecobescu, adjunct 
al ministrului afacerilor externe, 
și alte persoane oficiale.

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

★
O delegație a Comitetului națio

nal român de studii sud-est euro
pene a plecat marți la amiază în 
Grecia, pentru a participa la lucră
rile celui de-al II-lea Congres in
ternațional de studii sud-est euro
pene, ce va avea loc la Atena în
tre 7 și 13 mai.

0 delegație de activiști ai P.C.R. 
a plecat la Sofia

Marți după-amiază a plecat la 
Sofia o delegație de activiști ai 
P.C.R., condusă de Nicolae Mihai, 
membru al C.C. al P.C.R., prim- 
secretar al Comitetului județean 
Brăila al P.C.R., care, la invitația

Manifestări cu prilejul implinirii 
unui sfert de veac de la victoria

asupra fascismuluiSub auspiciile Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și Comitetului național pentru apărarea păcii, în sala mică a Palatului a avut loc, marți după-amiază, în prezența unui mare număr de cetățeni din Capitală, simpozionul intitulat „Un sfert de secol de la victoria asupra fascismului".După cuvintul de deschidere, rostit de Nestor Ignat, președintele Uniunii Ziariștilor, membru în Biroul C.N.A.P., conf. univ. Ion Ardeleanu, membru corespondent al Academiei de Științe Sociale și Politice, a vorbit despre cauzele și urmările celui de-al doilea război mondial, reliefmd lupta popoarelor, în primul rînd a
Sub egida Institutului 
\ j studii istorice și so- 
cial-politice de pe lîngă 
C.C. al P.C.R., a apărut 

lucrarea :

DIN ISTORIA LUPTELOR 
GREVISTE ALE PROLE

TARIATULUI DIN 
ROMANIA (VOL. IV)

■ &■■■■ ■■■■■■■ OIlEBIIBHBQOg
(Urmare din pag. I)lupte grele masivele muntoase ce închid la nord-vest Podișul Transilvaniei, au ieșit prin poarta Someșului în dmpia aceluiași riu. Obiectivul următor erau orașele Cărei și Satu Mare. Pentru eliberarea lor. Armata 4 română a acționat în cooperare cu Armata 40 sovietică. Cit de sudat era dispozitivul nostru și cit de prețioasă cooperarea reiese din intreaga desfășurare a luptelor. Comandantul Armatei 4 a hotărit ca in seara de 24 octombrie să-și regrupeze forțele pentru a oontinua ofensiva în cursul nopții. Corpul 6 armată, a cărui comandă mi-a revenit în ultimele zile ale aceleiași luni, a primit misiunea de a executa cu majoritatea forțelor 

o manevră de dublă învăluire a Ca- rellor, iar cu o parte a lor de a ataca orașul, frontal. Corpul 2 armată, vecin, urma să acționeze, concomitent, cu misiunea de a „întoarce" pe la vest rezistențele fasciste din Satu Mare, manevră care, la rindul ei, a reușit in mod strălucit ; între timp s-a desfășurat ofensiva Diviziei 133 sovietice, care a și pătruns, în cursul nopții de 24 spre 25 octombrie, in oraș.Armata 4 română și Armata 40 sovietică au trecut simultan pe teritoriul Ungariei și au continuat împreună urmărirea inamicului. Istoria a consemnat numeroase acțiuni de acest fel — sub zidurile Debreținului și ale Budapestei, în munții Biikk și in Tatra, ca și în multe alte locuri. Iar această cooperare frățească 
a continuat tot timpul războiului...Iată încă un episod petrecut pe teritoriul Ungariei, în zona Tisei superioare, unde ajunsese la un moment dat Armata 4 română. Inamicul se instalase pe celălalt mal al rîulul, în poziții pregătite din timp. Forțarea Tisei era o misiune grea. Dușmanul opunea rezistență înverșunată, făcind risipă de foc. Riul era umflat de ploi. Cooperarea intre marile unități române și sovietice a permis însă o acțiune unitară și plină de succes. La 3 noiembrie, Armata 40 sovietică a primit misiunea să forțeze Tisa in zona sud Tokaj, iar Armata 4 română avea inițial misiunea de a imobiliza marile unități germane din față și de a executa treceri demonstrative, cu scopul de a atrage și de a angaja în luptă, in fișia ei, cit mai multe forțe dușmane. Ulterior, după ce sovieticii au creat capul de pod dincolo de riu, Armata 4 română și-a grupat forțele principale la aripa stingă, le-a trecut în capul de pod ocupat de sovietici, după care, printr-o ofensivi 

în cadrul marilor aniversări cul
turale recomandate de UNESCO, 
marți după-amiază a avut loc în 
sala Dalles din Capitală, sub aus
piciile Universității Populare 
București și Comisiei naționale ro
mâne pentru UNESCO, o conferin
ță dedicată anatomistului și chi
rurgului român de prestigiu inter
național Ernest Juvara, de la a 
cărui naștere se împlinesc 100 
de ani. De numele său sînt legate 
peste 200 de lucrări de specialita
te, multe din ele devenite clasice. 
Creator de originale tehnici-chi- 
rurgicale aplicate astăzi curent în 
practica medicală, Ernest Juvara a 
inventat și construit, în același 
timp, noi instrumente și aparate 
medicale corespunzătoare acestor 
procedee.

Despre viața și activitatea dis
tinsului savant-profesor, care a 
ridicat învățămîntul de specialita
te, știința anatomică și chirurgia 
românească la nivelul preocupări
lor mondiale, a vorbit acad. prof, 
dr. Ion Făgărășanu.

(Agerpres)

C.C. al P.C.B., va face o vizită în 
schimb de experiență.

Pe aeroportul Otopeni, delegația 
a fost condusă de Nicolae Guină, 
membru al C.C. al P.C.R., șef de 
secție la C.C. al P.C.R., de activiști 
de partid. (Agerpres)

Uniunii Sovietice, pentru zdrobirea fascismului, general-maior in rezervă Valeriu Șelescu, veteran de război, despre contribuția României la- înfrângerea Germaniei hitleriste și Constantin Florea, redactor șef adjunct al revistei „Lumea", despre învățămintele acestei conflagrații mondiale și hotărîrea fermă a popoarelor de a apăra și consolida pacea lumii.în încheiere, au fost prezentate un documentar cu imagini din lupta armatelor române în cel de-al doilea război mondial și filmul artistic „Tunelul", coproducție româno-sovietică.Manifestări consacrate aceluiași eveniment au avut loc în numeroase alte localități din țară.

vremea
Timpul probabil pentru zilele de 

7, S și S mai. In țară : vremea 
continuă să se Încălzească. Cerul 
va ii schimbător. Vor cădea ploi 
de scurtă durată, mal ales în ves
tul țării. Vîntul va sufla potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cu
prinse între 4 ți 14 grade, iar ma
ximele între 16 șl 26 de grade. In 
București : vremea continuă să se 
încălzească ușor. Cerul va fi 
schimbător, favorabil aversei de 
ploaie, după-amiaza. Temperatura 
în creștere ușoară.

spre nord-vest, a lichidat trupele fasciste din față. Este de la sine înțeles că executarea manevrelor complexe pe care le implică o asemenea operație și trecerea unei armate prin zona celeilalte solicitau o organizare minuțioasă și o execuție exemplară, deci o cooperare foarte bine pusă la punct,Un alt episod elocvent s-a petrecut în perioada următoare, după ce forțele sovietice și române au zdrobit inamicul în nord-estul Ungariei și au trecut pe teritoriul cehoslovac. în timp ce Corpul 2 armată dezvolta ofensiva spre Roz- nava, Corpul 6 armată a primit misiunea de a coopera cu trupele de la stingă Frontului 4 ucrainean, la eliberarea orașului Kosice. Corpului 6 de armată îi reve

ROMÂhlO-SOVIETICE
nea misiunea deosebită de a face joncțiunea dintre Frontul 2 ucrainean și frontul vecin, ceea ce constituia o sarcină de încredere și maximă răspundere. Misiunea a fost Îndeplinită. Noi pagini vibrante au (ost înscrise șl cu acest prilej in analele frăției de arme româno-sovietice.Au fost situații cînd unități sau mari unități sovietice au fost afectate în sprijinul marilor unități române, după cum numeroase au fost și situațiile inverse. De pildă, în operația Roznava, Sectorul 54 fortificații sovietic, mare unitate de tăria unei divizii, a acționat încadrat în dispozitivul Corpului 6 armată român. în aceeași perioadă de timp, Divizia 3 infanterie română, din compunerea aceluiași corp, a acționat în cadrul Armatei 40 sovietice. Comandamentele române și sovietice acordau multă atenție cultivării unor relații reciproce de stimă și prietenie, oamenii se adresau ca de la tovarăș la tovarăș, de la soldat la soldat, de la inimă la inimă.O dată. în localitatea Sliac (Cehoslovacia), 6 militari români și 10 so-

k

ASTĂZI, PE STADIONUL „23 AUGUST"

0 intrecere fotbalistică tradițională:

ROMÂNIA-IUGOSLAVIA
Astăzi, de la orele 17,15, pe stadionul „23 August" din București are Ioc meciul amical dintre echipele reprezentative ale României și Iugoslaviei. Din 1922 și pînă în prezent, selecționatele celor două țări s-au întilnit în 28 de partide. De altfel, debutul internațional al echipei române s-a produs atunci, în 1922, în compania fotbaliștilor iugoslavi (Belgrad : Iugoslavia—România 1—2). Palmaresul este cit se poate de echilibrat, fiecare dintre formații obținînd victoria în cite 12 partide, alte patru încheindu-se la egalitate. Același raport se păstrează și în jocurile oficiale, trei la număr, din preliminariile C.M., fotbaliștii români cîștigind o dată cu 2—1 (București, 1934), cei iugoslavi, altădată cu 2—0 (Belgrad, 1957), cea de-a treia partidă oficială fiind egală ca scor, 1—1 (București, 1957). Un rezultat identic s-a înregistrat și Ia ultimul joc, amical, disputat anul trecut la Belgrad (1—1), cu ocazia jubileului federației iugoslave de fotbal.Bilanțul de mat sus, la care se pot ' adăuga două victorii românești în meciuri ale selecționatelor olimpice, indică o comportare generală meritorie a reprezentanților fotbalului nostru în fața uneia din cele mai apreciate echipe din Europa. De altfel, iugoslavii au devenit, la ultima ediție a C.E., vice-campioni ai continentului după un celebru meci de baraj cu reprezentativa Italiei.Totuși, întilnirea de astăzi de la București este marcată de condiții speciale, deosebindu-se de celelalte jocuri România—Iugoslavia.După succesul din campionatul european, echipa țării vecine a suferit un eșec în preliminariile C.M. A urmat un lung proces de transformare și de reîmprospătare a formației pe care antrenorul Mitici nu-1

Australienii eliminați 
din „Cupa Davis" IEchipa de tenis a Indiei a furnizat prima mare surpriză în actuala ediție a „Cupei Davis", eliminind în finala zonei asiatice puternica formație a Australiei." După cea de-a treia partidă de simplu, in care Premjit Lall l-a învins cu 8—6, 6—2, 6—2 pe Dick Crealy, India conduce cu scorul de 3-—1 in întilnirea care se desfășoară la Bangalore și s-a calificat pentru faza următoare.

Știri din GuadalajaraSosiți Ia Guadalajara, fotbaliștii brazilieni au făcut primele antrenamente. Circa 500 de amatori de fotbal localnici au urmărit prima evoluție a foștilor campioni mondiali, care au efectuat exerciții fizice și alergări, au exersat in trasul la poartă. Ziariștilor mexicani cel mai in formă li s-a părut atacantul Rivelino. Tostao a făcut doar cîteva ture de stadion, el neparticipînd la jocurile cu balonul.Antrenorul Mario Zagalo a declarat că in fața selecționatei braziliene se află faza cea mai importantă a pregătirii. „Chiar și jucătorii care nu sint in formă, a subliniat Mario Zagalo, iși pot cuceri in următoarele săptămini locul în formația noastră de bază".
vietici au rezistat în încercuire, blocați intr-o clădire părăsită, timp de patru zile, ajutindu-se, împărțind ultimul pesmet și ultima înghițitură de apă, pansindu-și reciproc rănile, pină cînd, printr-o acțiune eroică, au ieșit din încercuire. Lîngă Banska Bystrica și în munții Tatra Mică, pe valea Moravei, ca și în preajma orașului Brno, ostașii români și sovietici nu arareori și-au jertfit viața unii pentru alții. Uniți în luptă, ei au rămas uniți și în recunoștința urmașilor. De-a lungul greului drum de luptă de peste 1000 de kilometri străbătut împreună, sînt presărate monumente care celebrează frăția de arme româno-sovietică și poartă în eternitate memoria faptelor glorioase să- virșite în comun.Generația nouă, care cunoaște o 

lume pe care luptătorii de pe front abia o visau, generația care astăzi ridică edificiul societății socialiste, cinstește cu pioșenie pe cei ce au luptat și și-au vărsat sîngele pentru ca făurirea vieții noi de astăzi să devină posibilă.Ca părtași la episoadele de luptă ce au dus la făurirea victoriei, ne amintim de numeroasele ordine de zi ale Comandamentului Suprem Sovietic, comunicate de război, declarații ale unor inalte personalități militare sovietice care au evidențiat bărbăția și eroismul trupelor române. într-o declarație făcută la 13 aprilie 1945, Comandantul Frontului II ucrainean, mareșalul R. I. Malinovski, arăta : „Armatele române sînt foarte bune și sînt foarte mulțumit de comandanți, de statele majore și de trupe, care sint brave și gata de orice sacrificiu". Pentru abnegația și spiritul de sacrificiu vădite in războiul antifascist, peste 190 000 de ostași și ofițeri români au fost distinși cu ordine și medalii sovietice și multe alte 

consideră încheiat nici pină in prezent. în jurul lui Giaici și al altor jucători experimentați au fost selecționați țn lot numeroși tineri talen- tați, de care, de altfel, fotbalul iugoslav n-a dus lipsă niciodată. E firesc ca această tinără formație, reprezentînd un fotbal reputat, să vadă în partida de astăzi de la București un bun prilej pentru afirmare internațională. Iată și compoziția probabilă a formației iugoslave: Mutibarici—Teșan, Stepanovicl, Raj- kovlci, Doșcinovskl, Holțer—Petko- vici, Jerkovici, Bajevicl, Bukal, Giaici.De partea cealaltă, echipa României intră în întrecere, mai ales, cu gîndul la confruntările viitoare din cadrul turneului final al C.M. Antrenorii lotului român, care, se pare, n-au definitivat încă formația de bază pentru jocurile din Mexic, urmăresc noi soluții pentru unele pos- turl-cheie. Așa se explică și compoziția echipei ce ne-a fost anunțată : Adamache—Sătmăreanu, Lu- pescu, Dan, Mocanu—Dinu, Radu Nunweiller—Dembrovschi, Dobrin,Neagu, Lucescu.După cum se poate vedea, în afara Înlocuirii fortuite a lui Dumitrache, accidentat — în formația de mai sus apar modificări sensibile față de formula pregătită de-a lungul turneului sud-american, formulă experimentată, de asemenea, în meciurile contra fotbaliștilor vest-germani și francezi.Publicul bucureștean, toți suporterii echipei naționale așteaptă de la fotbaliștii favoriți un joc de calitate, purtat cu ambiție, un joc dătător de speranțe pentru o viitoare comportare onorabilă a fotbalului nostru in cadrul turneului final din Mexic.
V. M.ÎN CÎTE VA RÎNDURJSelecționata braziliană urmează să intilnească într-un meci de verificare, la Guadalajara, o combinată a statului Jalisco.TURNEUL ZONAL FEMININ DE ȘAH DE LA VRNJACKA BANJA a continuat cu partidele cuprinse in cea de-a U-a rundă. Heemskerk a cîștigat la Byrne, Konarkowska a în- vins-o pe Hausner, iar Tuk a cîștigat la Vasnetsky. S-a încheiat remiză partida Dobson—Litmanowicz. Restul partidelor s-au întrerupt. Eli- sabeta Polihroniade are avantaj decisiv la Rujița Jovanovici, în timp ce Gertrude Baumstarck stă într-o poziție mai slabă in partida cu Ivanka. Clasamentul a rămas in general neschimbat. Continuă să conducă reprezentanta României Gertrude Baumstarck cu 8 puncte, (2) urmată de Polihroniade — 7,5 puncte (1), iugoslavele Ruj ița și Katia Jovanovici cu 6 puncte și o partidă întreruptă fiecare.TURNEUL INTERNAȚIONAL DE ȘAH ROVINJ—ZAGREB se află in faza finală. In penultima rundă liderul clasamentului, marele maestru american Robert Fischer, a întrerupt in dezavantaj la Korcinoi, dar se pare că el nu va mai putea fi egalat, avînd 11,5 puncte și două partide întrerupte. îl urmează în clasament Hort și Smislov cu cite 10,5 puncte, 

mii cu ordine și medalii cehoslovace și ungare.Totodată, dorim să evocăm sentimentele de admirație pe care le-am nutrit cu toții, cei de pe front, comandanții și ostașii forțelor noastre armate față de eroismul și spiritul de sacrificiu vădite in războiul antihitlerist de glorioasa armată sovietică, față de înalta sa forță combativă, tehnica sa de luptă, eficacitatea planurilor comandamentelor sovietice. Numeroasele ordine și medalii românești conferite comandanților și altor cadre ale armatei sovietice simbolizează sentimentele de înaltă prețuire ale poporului român față de vitejia ostașilor sovietici, de imensul și hotărîto- rul aport al Uniunii Sovietice la cucerirea victoriei jn cel de-al doilea război mondial. Așa cum este cunos- 

cut, cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a insurecției armate de la 23 August 1944, Consiliul de Stat ai Republicii Socialiste România a acordat medalia jubiliară „A XXV-a aniversare a eliberării patriei" unui mare număr de militari — soldați, subofițeri și ofițeri sovietici.în cuvîntarea rostită cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a eliberării României de sub jugul fascist, tovarășul Nicolae Ceaușescu a spus : „De la inalta tribună a Marii Adunări Naționale, exprimăm sentimentele de inaltă prețuire și recunoștință ale poporului român față de Uniunea Sovietică, față de glorioasele sale armate, care au adus o contribuție hotăritoare la eliberarea României de sub dominația hitleristă. In luptele purtate in comun de ostașii români și sovietici, pentru nimicirea fascismului, s-au pecetluit pe veci frăția de arme româno-sovietică, prietenia trainică dintre cele două popoare. Această prietenie, alianța și colaborarea frățească dintre România și Uniunea Sovietică s-au ridicat in anii construcției socialiste pe un

Prima etapă
a „Cursei 
munților"SINAIA (prin telefon). — Pe o vreme excelentă s-a disputat ieri după-amiază prima etapă a „Cursei munților". Traseul, în lungime de 126 km (Sinaia—Brașov—Chichiș șl retur), nu a pus probleme deosebite celor 66 de participanți ; platul cvasi general al șoselei, la care s-a adăugat calmul e- xistent în pluton, a menținut compactă aproape permanent caravana cicliștilor. Singurele momente demne de subliniat sînt legate de serpentinele Timișului. Coborîrea lor spre Brașov a prilejuit o evadare, de scurtă durată însă, a sovieticului Ulm și a lui Grigore Constantin (Dinamo-Bucu- rești). Cei doi au fost însă prinși pînă la Dîrste. La întoarcere, pe urcușul spre Predeal, o nouă evadare : N. Ciumeti, V. Teodor (ambii de Ia Dinamo) și sovieticul Savin. Ultimul cîșțigă sprintul de cățărare. Acestora trei li se adaugă, în apropiere de A- zuga, alți trei cicliști : Wanzlik (R.D. Germană), ciștigătorul de anul trecut al Turului României, apoi cehoslovacul Kondr și soyieticul Rogozian. Dar, de unde la un moment dat cei 6 păreau indiscutabil evadați, avînd șanse egale la victoria de etapă, cu numai un kilometru înainte de sosire, ei sînt ajunși de italianul Ongarato și de cehoslovacul Svoboda. Sprintul final este impresionant. Fiecare pedalează ridicat din șa pentru a apăsa cit mai puternic pe pedale. Wanzlik are un mic avans. Teodor atacă și îl ajunge. Dar pe ultimii 10 metri Ongarato se decide să-și încerce șansele și... cîș- tigă la o lungime de bicicletă de ceilalți ! In același timp cu învingătorul (3 h 07’ 55”) sint cronometrați în ordine Wanzlik, Rogozian, Ciumeti, Teodor, Kondr.Italianul Ongarato este un câștigător de etapă pe cit de merituoș, De atît de nescontat ; el și ceilalți doi colegi, toți din Ravena, au sosit la Sinaia cu numai 7 ore înaintea startului...Pentru astăzi, a doua etapă : Sinaia- Bănești-Sina ia.

Ion DUMITRIU

Petrosian și Gligorici cu cite 10 puncte.Șahistul român Theodor Ghițescu ocupă locul 12 cu 6 puncte și o partidă întreruptă. El a pierdut partida cu Uhlmann și a întrerupt cu avantaj la Kovacievici.LA OEGSTGEEST (OLANDA) se desfășoară in prezent un meci-tur- neu de șah la care participă marii maeștri internaționali Spasski, Botvinnik (U.R.S.S.), Larsen (Danemarca) și Donner (Olanda). După disputarea a 9 runde, in clasament conduce campionul mondial Boris Spasski cu 5,5 puncte, urmat de Botvinnik și Donner — ambii cu cite 4,5 puncte și Larsen — 3,5puncte.în runda a 9-a, Botvinnik a remizat cu Spasski, rezultat consemnat și in partida Larsen—Donner.CHIAR DACA NU VOR CIȘTIGA „CUPA JULES RIMET", componen- ții lotului de fotbal al Angliei sînt pe cale să eclipseze cu discul lor „Back Home" („Ne vom reîntoarce") faima cunoscutei formații de muzică ușoară „The Beatles". Acest disc, care cuprinde o singură melodie, a fost imprimat înaintea plecării fotbaliștilor englezi spre Mexic și este interpretat de corul celor 22 de selecționați. Imediat după lansarea sa pe piață, discul a devenit un veritabil triumf, fiind considerat în prezent „șlagărul zilei".
plan superior, dezvoltindu-se continuu, pe baza comunității de orin- duire socială și de idealuri. Prietenia și alianța cu Uniunea Sovietică au constituit și constituie una din temeliile politicii externe promovate de partidul și statul nostru".în anii socialismului, relațiile frățești de strinsă prietenie și solidaritate dintre poporul român și poporul sovietic s-au întărit continuu, au do- bîndit noi valențe. S-au dezvoltat și se dezvoltă legăturile pe plan politic dintre cele două țări angajate în opera de edificare a societății noi, cunosc o largă și continuă extindere relațiile reciproce de colaborare economică, relațiile tehnico-științifice și culturale, schimburile de experiență — cooperarea tovărășească vădindu-și din plin rodnicia în numeroase domenii ale construcției socialismului și comunismului. întărireă continuă a prieteniei româno-sovietice, adîncirea raporturilor de colaborare dintre cele două țări, a legăturilor frățești dintre P.C.R. și P.C.U.S., dintre diferitc-le organizații obștești române și sovietice — corespund intereselor fundamentale ale ambelor popoare, servesc intereselor unității și coeziunii țărilor socialiste, cauzei generale a socialismului.în același timp, tradițiile prieteniei de arme româno-sovietice s-au dezvoltat prin întărirea relațiilor de colaborare in domeniul militar, în lupta pentru cauza păcii și progresului în lume. Partidul și guvernul țării noastre, conducînd forțele armate naționale, întăresc continuu capacitatea de apărare a patriei socialiste, asigură condiții optime de pregătire armatei noastre, echiparea și înzestrarea ei cu tehnica de luptă cea mai modernă, îngrijindu-se, totodată, de perfecționarea și întărirea colaborării pe tă- rim militar, a frăției internaționaliste cu armatele țărilor care fac parte din Tratatul de la Varșovia, cit și cu armatele tuturor țărilor socialiste : Armata Română este gata oricînd să-și aducă contribuția la salvgardarea intereselor socialismului și păcii împotriva oricărui agresor imperialist.Cu prilejul jubileului de un sfert de veac al Zilei Victoriei, aducem un înalt omagiu luptătorilor români și sovietici, tuturor luptătorilor antifasciști, eroismului și spiritului de sacrificiu de care au dat dovadă în bătăliile desfășurate împotriva dușmanului comun ; un omagiu frăției de arme româno-sovietice, prieteniei trainice care unește poporul român cu poporul sovietic, popoarele tuturor țărilor socialiste, cu toate popoarele care luptă pentru cauza păcii și socialismului.

DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

ÎNNOIRI 
ÎN PEISAJUL

BERLINEZ
CORESPONDENTA de la șt. deju

Am în față niște desene mai vechi, semnate de caricaturistul Zille, care înfățișează aspecte ale Berlinului de odinioară : case înghesuite, curți interioare întunecoase, locuințe mohorite, copii ju- cîndu-se în preajma unor lăzi de gunoi, un cetățean cu înfățișare impozantă pretinzind chiria de la un muncitor rămas șomer. Au venit apoi anii unei dezvoltări inegale din ultima parte a secolului trecut, care a accentuat contrastele dintre cartierele periferice muncitorești și centrul alcătuit din clădiri, de cele mai multe ori masive, greoaie, încărcate. Un alt salt peste timp : e- poca hitlerismului, cu edificiile sale trufașe menite să vestească epoca „Reichului milenar"... Și, în fine, războiul, care a făcut să se năruias- că, o dată cu visurile demențiale ale fiihrer-ului, aproape tot ce era zid sau clădire...Acum, la începutul celui de-al treilea deceniu de existență a statului socialist german, la 25 de ani de la eliberarea poporului german de sub fascism, parcurgînd străzile largi ale Berlinului, cu greu iși poate cineva imagina cum arăta o- rașul la terminarea războiului : 20 milioane metri cubi de moloz, fiecare a treia locuință distrusă, 122 din cele 166 poduri aruncate în aer, 40 la sută din școli transformate în ruine.îmi aduc aminte de perioada de după 1950, cînd au început să se înalțe primele blocuri noi de locuit, de-a lungul unei artere impresionante — actuala Karl Marx Allee. Erau primele... Locuitorii capitalei R. D. Germane sînt astăzi mîndri de orașul lor, înzestrat cu numeroase blocuri moderne, luminoase, cu noi construcții industriale, magazine, școli, grădinițe de copii, hoteluri și restaurante. Renăscut din ruine, mai frumos decît înainte, Berlinul a devenit, în anii socialismului, un oraș în care viata pulsează cu toată intensitatea. Dar activitatea constructivă a orașului este departe de a se fi încetinit.Reconstrucția centrului capitalei R.D.G. — lucrare de vaste proporții — se împarte în patru mari complexe : Alexanderplatz, străzile din jurul Primăriei, Insula Pescarilor și Piața Lenin. Sistematizare^ centrului a început în 1967. Dar de pe acum siluetele principalelor clădiri dau o idee clară a ceea ce va fi în viitorul apropiat. Fațada din sticlă și beton a noului hotel „Stadt Berlin", înalt de 126 metri
R.P.D. COREEANĂ

* \

Industrializarea — 
izvorul înfloririi 

economiceCimpiile de orez înconjoară Hîn- nam-ul aidoma unui briu verde. Plantațiile se învecinează cu masivele clădiri ale uzinelor, se strecoară printre casele oamenilor. în acest important centru industrial al R.P.D. Coreene, renumit îndeosebi prin întreprinderile sale chimice, iși are sediul și uzina constructoare de mașini „Rionsan". I se spune adesea „uzina uzinelor", căci in secțiile ei s-au fabricat utilajele unor fabrici întregi, cum ar fi intreprinderea de vinalon din Hamhîn, fabricile de fibre sintetice din Sînjiiju și Ciondjin, uzinele chimice din Aodji. Tot aici au fost construite utilajele noilor furnale și laminoare de la combinatele metalurgice „Hawanke" și „Kim Ceak", mașini-unelte și strunguri unicate, utilaje și aparataj pentru hidrocentrale și industria extractivă. într-un cuvînt, aproape nu există în R.P.D. Coreeană întreprindere în care să nu întîlnești mașini purtînd marca fabricii „Rionsan".Istoria dezvoltării acestei uzine este asemănătoare multor altora care, în anii de după război, au răspuns cerințelor mereu crescînde ale industrializării R.P.D. Coreene. Inițial, pe locul respectiv nu se afla decît un simplu atelier de reparare a mașinilor, funcționind pe lingă combinatul chimic din Hîn- nam. Treptat, în jurul său au crescut noi și noi secții, producția s-a diversificat mereu. Procesul de creștere nu s-a desfășurat fără greutăți.Printre cele mai importante au fost nu atît lipsa de mașini-unelte sau de documentație tehnică, cit mai ales penuria de specialiști și muncitori calificați. Problema a fost insă rezolvată prin organizarea de cursuri și școli de calificare, o dată cu ridicarea noilor secții și ateliere. Un institut pentru construcția de mașini și o școală medie tehnică au fost deschise chiar în incinta uzinei. Iar rezultatele a- cestor măsuri n-au întîrziat să se arate.Printre realizările cele mai însemnate, din ultima vreme, se poate da ca exemplu construirea în secția de forjă a unei prese cu o putere de 3 000 tone, In prezent fiind in construcție un tip de gabarit și mai mare — 6 000 tone ; a fost realizat un strung carusel, la care se vor prelucra piese cu un diametru de 8 metri ; a fost pusă La punct producția de turbine h - draulice cu o putere de 12 000 de kW, urmînd ca în viitorul apropiat să se treacă la producția in 

și numărînd 39 etaje, plasat în Alexanderplatz, rivalizează cu turnul televiziunii, de 365 metri, din imediata sa apropiere. Suple, elegante se înalță mai multe blocuri turn cu 21 de etaje, conferind o nouă tinerețe orașului care a depășit 700 ani de existență. Un interesant complex de locuințe alcătuiesc clădirile înălțate în piața Lenin, înconjurată de blocuri semicirculare cu 11 etaje și de o clădire cu înălțimi eșalonate — de 17 pînă la 25 etaje.Metamorfoza capitalei se efectuează pe baza unor concepții moderne și practice. în cursul unei convorbiri cu prof. Hermann Hen- selmann, arhitectul-șef al Institutului pentru construcții urbanistice al Academiei de construcții a R. D. Germane, acesta ne-a împărtășit ideile sale în ce privește desființarea treptată a tipurilor tradiționale de locuințe. Locuința viitorului, a spus d-sa, va fi dotată cu pereți despărțitori mobili, produși în serie, astfel ca fiecare locatar să-și poată împărți spațiul ce-i revine, după necesități, în cite încăperi dorește. Interlocutorul a mai amintit de avantajele sistemului de construcție practicat în prezent (miezul de beton care cuprinde ascensorul și scara, în jurul căruia se construiesc apartamentele), precum și de alte metode moderne aflate încă în studiu.Dezvoltarea capitalei R. D. Germane nu înseamnă însă numai construcții noi. Numeroase clădiri de valoare istorică au fost restaurate : Universitatea Humboldt, Opera, poarta Brandenburg, un mare număr de muzee, printre care renumitul „Pergamon", teatre, palate și altele. A fost amenajată grădina zoologică, un punct important de atracție.Capitala R.D.G. sugerează călătorului tinerețe și prin nivelul actual al dezvoltării industriale. Cifrele sînt elocvente : 7,5 Ia sută din industria țării se concentrează în cele 600 de întreprinderi ale Berlinului. Aici se realizează 24 la sută din industria electrotehnică și electronică, 6,1 la sută din industria ușoară, 9,2 la sută din construcții, 3,9 la sută din industria chimică etc.Jn cei 25 de ani care s-au scurs de la înfrîngerea fascismului oamenii muncii din R.D.G. au reușit, în condițiile socialismului, să înnoiască fața orașelor țării, ca și propria lor viață.

serie a unor turbine de 40 000 și 50 000 kW.O cale asemănătoare cu cea a uzinei „Rionsan" au parcurs-o și alte întreprinderi constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană. Semnificativ este exemplul uzinei din localitatea Wonsan. Această stațiune climaterică de pe coasta de est a Coreei, renumită prin plaja sa, prin pădurile sale de brazi, a căpătat azi o faimă nouă. în anii de după război, micul atelier de la periferia orașului, care fabrica u- nele piese de rezervă pentru locomotive și vagoane, s-a transformat într-o uzină constructoare de vehicule de transport. în secțiile ei se produc astăzi anual circa 1 500 de vagoane de călători, de marfă, frigorifice, cisterne, se fac reparații capitale la locomotive.Industria constructoare de mașini din R.P.D. Coreeană este astăzi în măsură să satisfacă cerințele mereu crescinde de utilaje ale industriei electrotehnice, chimice, metalurgice, necesitățile transporturilor feroviare, ale agriculturii și altor ramuri ale economiei naționale.Acțiunea susținută de modernizare a producției și de introducere a tehnologiei perfecționate, inițiată în 1967 la Congresul republican al lucrătorilor din industria constructoare de mașini, a dat roade însemnate. în perioada care s-a scurs de atunci au fost realizate și puse în fabricație noi tipuri de mașini moderne, nave de transport și frigorifice de mare tonaj, locomotive electrice, excavatoare, autocamioane și tractoare. A luat amploare construcția de aparate de precizie, aparate optice, diverse dispozitive de mecanică fină etc. Numai în- tr-un singur an producția de aparate și instalații pentru automatizarea producției a crescut de cîteva zeci de ori.Dezvoltarea rapidă a uzinelor constructoare de mașini a permis și reutilarea întreprinderilor industriale mai vechi, precum și înființarea unui mare număr de întreprinderi mici și mijlocii. Ea a facilitat acțiunea de specializare și cooperare a întreprinderilor, ceea ce a dus, la rindul său, la o folosire mai judicioasă a rezervelor interne și la creșterea potențialului industrial. Progresul tehnic reprezintă astăzi o preocupare majoră a constructorilor socialismului din R.P.D. Coreeană.
Z. MARIN
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DIN ASIA DE SUD-EST
Vizita ministrului de externe 

român la Brazzaville

Forțele patriotice cambodgiene 
opun o rezistență indirjită 

agresorilorPNOM PENH 5 (Agerpres). —Trupele intervenționiste americano-sai- goneze au deschis marți dimineața un nou front în Cambodgia. in regiunea Se San, din Platourile înalte. Potrivit declarațiilor comandamentului american de la Saigon, declanșarea acestei operațiuni a fost precedată de bombardamente masive, în-
DECLARAȚIA 

FRONTULUI PATRIOTIC 
DIN LAOSXIENG KHUANG 5 (Agerpres). — Agenția Khaosan Pathet Lao a transmis o declarație a Comitetului Central al Frontului Patriotic din Laos în care este condamnată intervențiaS.U A. împotriva Cambodgiei. în declarație se subliniază că, prin acțiunile lor agresive. Statele Unite violează flagrant independența, suveranitatea. integritatea teritorială și neutralitatea Cambodgiei, precum’ și acordurile de la Geneva din 1954.Poporul laoțian, se subliniază în declarație, cere Statelor Unite sg pună capăt imediat acțiunilor lor a- gresive și să retragă trupele americane și cele saigoneze din Cambodgia. Declarația exprimă solidaritatea deplină a Frontului Patriotic din Laos cu lupta poporului khmer. 

treprinse asupra zonei respective de aviația americană.în acest fel. relatează agențiile de presă, trupele americano-saigoncze sint angajate pe teritoriul cambodgian in trei operațiuni paralele, desfășurate in regiunea Se San și în zonele denumite „Cîrligul de undiță" și „Ciocul de papagal", unde au fost înregistrate cele mai intense ciocniri cu forțele rezistenței populare cambodgiene.Agențiile de presă semnalează că, paralel cu pătrunderea in adincime a unităților americano-saigoneze pe teritoriul Cambodgiei, se intensifică acțiunile forțelor patriotice în zona orașului Pnom Penh, capitala țării. Acestea au cucerit punctul strategic Neak Leung, care marchează locul de trecere peste fluviul Mekong, la 45 kilometri depărtare de capitală. în cursul zilei de marți, forțele rezistenței populare au cucerit, potrivit corespondentului agenției Reuter, și malul vestic al fluviului, precum și satul Koki Thorn, situat Ia 13 kilometri de capitală.în sprijinul trupelor regimului de la Pnom Penh. precizează agenția Associated Press, citind surse oficiale. au fost aduse trei batalioane de mercenari cambodgieni, instruite anterior in Vietnamul de sud de către unități speciale americane.
NORODOM SIANUK

Formarea Guvernului

SAIGON

Ciocniri violente 
între poliție 

si manifestanti 
3 •>

• 10 PERSOANE UCISE 
Șl PESTE 40 RĂNITESAIGON 5 (Agerpres). — Valul de proteste ale populației împotriva regimului saigonez a provocat o încordare extremă in capitala sud-vietna- meză, care este de mai multe zilfe scena unor incidente violente intre manifestanți și poliție. în primele ore ale dimineții de marți, numeroși polițiști au lansat un adevărat asalt țisupra' pagodei „Quoc Tu", ocupată, începînd de duminică seara, de bu- diști ostili actualei administrații de la Saigon. Ei au deschis focul asupra ocupanților pagodei, ucigind 10 persoane și rănind peste 40.în aceeași zi, in capitala sud-viet- nameză au avut loc noi ciocniri între forțele polițienești și grupurile de studenți care manifestau împotriva regimului Thieu. Reprezentanți ai bu- diștilor și ai studenților au organizat ulterior o conferință de presă în capitala sud-vietnameză pentru a protesta împotriva represaliilor la care sint supuși oponeriții administrației de la Saigon.

ANUNȚĂ:

Daihan. Imagine din timpul ceremoniei comemorative prilejuite de aniversarea a 25 de ani de la eliberarea deținuților din acest lagăr nazist
Marți s-a deschis la Geneva

ADUNAREA GENERALĂ 
A ORGANIZAȚIEI 

MONDIALE A SĂNĂTĂȚII
GENEVA 5. — Corespondentul A- gerpres Horia Liman transmite : Marți dimineața au început la Palatul Națiunilor de la Geneva lucrările celei de-a 23-a sesiuni a Adunării

L. BREJNEV
A SOSIT LA PRAGAFRAGA 5 (Agerpres). — La Praga a sosit la 5 mai delegația de partid și guvernamentală sovietică, în frunte cu Leonid Brejnev, secretar general al C.C. al P.C.U.S. AgențiaT.A.S.S. precizează că delegația va participa la festivitățile prilejuite do cea de-a 25-a aniversare a eliberării Cehoslovaciei de sub ocupația fascistă și va semna noul tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală dintre Uniunea Sovietică și Cehoslovacia — precizează agenția T.A.S.S. 

Mondiale a Sănătății, la care participă reprezentanții celor 131 de țări membre. Delegația română este condusă de doctor Dan Enăchescu, ministrul sănătății. Adunarea a ales ca președinte pe profesori Hyppolite Aye (Coasta de Fildeș). Delegatul român, doctor Mihai Aldea, adjunct al ministrului sănătății, a fost ales președinte al Comisiei pentru program și buget.Adunarea va examina timp de trei săptămîni raportul anual al directorului general, doctor M. G. Candau, asupra activității O.M.S. in anul 1969, precum și propunerile de program și buget pentru 1971, in vederea dezvoltării activității organizației. Vor fi dezbătute, de asemenea, un număr de rapoarte tehnice, referitoare la noul Regulament sanitar internațional, controlul calității medicamentelor, farmacovigilența internațională, formarea personalului sanitar național, limitarea consumului de tutun, aprovizionarea populației cu apă, ajutorul sanitar pentru refugiații din Orientul Apropiat.

BRAZZAVILLE 5. — Trimisul special Agerpres Nicolae Crețu transmite : Ministrul Afacerilor Externe al Republicii Socialiste România, Corneliu Mănescu, care se află intr-o vizită oficială la Brazzaville, la invitația guvernului K. F. Congo, a continuat marți convorbirile cu omologul său congolez. Auxence Ikonga. In cadrul convorbirilor au fost abordate probleme de interes reciproc. In a- ceeași zi a fost semnat protocolul primei sesiuni a Comisiei mixte de cooperare economică și tehnică intre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo, fiind adoptat și statutul acestui organism. Atit convorbirile dintre cei doi miniștri de externe, cit și reuniunile specialiștilor celor două părți au evidențiat existența posibilităților reale pentru o colaborare fructuoasă în diverse domenii, în special in cel minier, petrolier. metalurgic, agriool, al exploatării forestiere și în industria lemnului, transporturilor fluviale etc. Semnarea acestui protocol constituie o formă concretă de manifestare a bunelor relații dintre cele două țări.
ASASINAREA 
UNUI LIDER 

SINDICAL DOMINICAN

SANTO DOMINGO 5 (Agerpres). — Atmosfera de tensiune care domnește în Republica Dominicană de cîteva săptămîni s-a agravat luni, în urma asasinării liderului sindicatului șoferilor din transporturi, Augustin Lopez Castro. Potrivit declarațiilor unor conducători ai acestui sindicat, Lopez Castro ar fi fost împușcat duminică seara de doi membri ai gărzii prezidențiale. Poliția nu a furnizat, pentru moment, nici un fel de informații cu privire la acest incident.In capitala dominicană se manifestă temeri că acest nou atentat politic va încorda și mai mult disputa dinaintea alegerilor prezidențiale, ce urmează să aibă loc la 16 mai.

Intr-o declarație făoută trimisului special Agerpres, ministrul afacerilor externe, Auxence Ikonga, și-a exprimat opinia că semnarea documentului constituie un eveniment marcant în eforturile comune de lărgire și întărire a relațiilor de prietenie dintre Republica Socialistă România și Republica Populară Congo, in spiritul păcii și destinderii internaționale. La rîndul său, ministrul român al afacerilor externe a .remarcat că protocolul primei sesiuni a comisiei mixte și vizita in general vor contribui la intărirea relațiilor româno-congoleze, la diversificarea cooperării dintre cele două țări.Șeful delegației române a depus luni o jerbă de flori la Monumentul martirilor, ridicat in Piața Libertății din Brazzaville. Ministrul de externe al României și membrii delegației guvernamentale, însoțiți de ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Congo, Auxence Ikonga, au vizitat complexul textil de la Kin- soundi, unde oaspeții români au putut constata eforturile remarcabile depuse de poporul congolez pentru dezvoltarea economiei sale.
GUATEMALA

Cinci atentate 
in patru zile

CIUDAD DE GUATEMALA 5 (A-gerpres). — în ultimele patru zile, in Guatemala au avut loc o serie de atentate, care s-au soldat cu cinci victime. Duminică, persoane necunoscute au atacat și ucis pe Antonio Marroqui, primarul din Jocotan (provincia Chiquimula), care făcea parte din partidul de guvernămint. El este cel de-al doilea primar al acestei localități asasinat in imprejurări misterioase. Un alt atentat a fost comis asupra lui Marco Tulio Rendon, unul din șefii serviciilor de propagandă ale președintelui Arana Osorio, ales in urma scrutinului prezidențial din martie a.c., care urmează să-și preia funcția în luna iulie. In ciuda tuturor cercetărilor întreprinse, poliția nu a reușit să descopere pe autorii atentatelor.
R.P.

Regal de Unitate Națională
TIRANA 5 (Agerpres). — Guvernul R. P. Albania a dat publicității o declarație în legătură cu intervenția armată a S.U.A. împotriva Cambodgiei. Declarația exprimă solidaritatea cu lupta dreaptă a popoarelor din Indochina, protestul poporului și guvernului albanez față de pătrunderea trupelor americane și saigoneze teritoriul cambodgian. pe

BUDAPESTA 5 (Agerpres). — Guvernul și poporul Republicii Populare Ungare condamnă cu profundă indignare noile provocări militare ale S.U.A. — se spune într-o declarație a guvernului ungar in legătură cu situația din Asia de sud-est, dată publicității la Budapesta. Declarația cere ca Statele Unite ale Americii să înceteze imediat intervenția lor militară împotriva țărilor Indochtnei, să-și retragă necondiționat trupele din această regiune, respectind principiile Cartei O.N.U. și ale acordurilor de la Geneva din 1954 și 1962. Guvernul și poporul ungar iși manifestă deplina lor solidaritate cu popoarele Indochinei, care luptă eroic împotriva imperialiștilor americani, subliniază declarația.

PEKIN 5 — Corespondentul Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : La Pekin a avut loc marți o conferință de presă, in cadrul căreia Norodom Sianuk a anunțat formarea Guvernului Regal de Unitate Națională. Acest guvern a fost alcătuit in cursul unui congres al Frontului Național Unit al Cambodgiei, desfășurat la 3 și 4 mai la Pekin. Congresul l-a ales pe Norodom Sianuk președinte al frontului. A fost ales, de asemenea, un Comitet Central. Norodom Sianuk a prezentat la conferința de presă lista Guvernului Regal de Unitate Națională, avînd ca prim-ministru pe Penn Nouth, fostul premier al Cambodgiei.In continuare, Norodom Sianuk a dat citire programului politic adoptat de Congresul Frontului Național Unit al Cambodgiei. Sarcinile frontului. se relevă în programul politic. constau în unificarea și mobilizarea tuturor păturilor sociale, a partidelor politice, organizațiilor profesionale și religioase cambodgiene în apărarea independenței naționale, a păcii, neutralității și integrității teritoriale a țării, împotriva agresiunii imperialiștilor americani. Avînd în vedere că intervenția americană împotriva Cambodgiei reprezintă o parte a planului de extindere a războiului din Indochina, se arată in program, frontul va coordona lupta sa cu aceea a popoarelor frățești din Vietnam și Laos, călăuzindu-se după principiul că eliberarea și apărarea fiecărei țări reprezintă o chestiune a fiecărui popor în parte și că sprijinul reciproc al celor trei popoare trebuie să se - bazeze pe respectul mu

tual și năzuința spre considerarea intereselor fiecărui popor.Politica externă a frontului, se menționează in program, se va baza pe cele cinci principii ale coexistenței pașnice și va fi călăuzită de spiritul Cartei O.N.U. Frontul se va abține de la participarea la vreo alianță militară, nu va permite altei țări să creeze baze militare și să staționeze trupe și personal militar pe teritoriul Cambodgiei.
O scrisoare 

a premierului 
Ciu En-lai

ÎNTREVEDEREA DE LA CASA ALBA

Congresmani americani critică hotărîrea administrației 
privind noile acțiuni militare ale S.U.A. in CambodgiaWASHINGTON 5 (Agerpres). — Președintele Nixon a primit marți la Casa Albă primul grup de congres- mani, membri ai comisiilor pentru’ forțele armate, pentru a-i informa despre hotărîrea sa de a trimite trupe pe teritoriul Cambodgiei. întîlm- rea care va fi urmată de primirea la Casa Albă a membrilor altor patru comisii ale Senatului și Camerei Reprezentanților constituie, după cum subliniază agenția A.P., o încercare a președintelui de a „atenua criti- cile formulate în Congres și manifestațiile violente provocate de politica sa în Asia de sud-est“.După cum s-a aflat la Washington, în cursul întrevederii, la care au participat principalii consilieri ai președintelui Nixon, numeroși congres- mani au criticat hotărîrea administrației de a angaja trupele în noi acțiuni militare în Cambodgia. Senatorul republican Edward Brooke a calificat această intervenție drept o mare „gafă". La rîndul său, Robert Stafford, membru republican al Camerei Reprezentanților, a acuzat administrația că nu a cerut în prealabil consimțămîntul Congresului.Liderul majorității democrate Senat, Mike Mansfield, a ținut sublinieze, după întrevedere, că

ministrația nu a spus „nimic nou care să lămurească sensul unei atît de nefericite hotărîri pe care a luat-o'
)

PEKIN 5. — Corespondentul Agerpres Ion Gălățeanu transmite : Premierul Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze, Ciu En-lai, a trimis marți lui Samdech Norodom Sianuk, șeful statului cambodgian, președintele Frontului Național Unit al Cambodgiei, și lui Samdech Penn Nouth, primul-ministru al Guvernului Regal de Unitate Națională, o scrisoare in care, în numele guvernului și al poporului chinez, exprimă „cele mai calde felicitări și cel mai înalt respect viteazului popor cambodgian". Subliniind că Guvernul Regal de Unitate Națională a fost format în situația gravă cind trupele S.U.A. au invadat Cambodgia, scrisoarea arată că „guvernul chinez declară solemn că recunoaște Guvernul Regal de Unitate Națională de sub egida Frontului Cambodgiei drept legal al poporului cambodgian".Guvernul chinez, se spune în încheierea scrisorii, este ferm convins că, sub conducerea șefului statului, Norodom Sianuk, poporul cambodgian și Guvernul Regal de Unitate Națională, jn strinsă unitate cu popoarele frățești vietnamez și laoțian, precum și cu toate țările și popoarele iubitoare de pace din întreaga lume, vor obține victoria deplină în lupta lor patriotică împotriva agresiunii S.U.A.

Național Unit al singurul guvern

dinsăad-

ALTE LUĂRI DE POZIȚIE

agențiile de presă transmit:
Scrisoare adresată de W. 

Stoph lui W. Brandt. Pre- ședintele Consiliului de Miniștri al R. D. Germane, Willi Stoph, a a- dresat la 5 mai o scrisoare cancelarului vest-german, Willy Brandt, in legătură cu apropiata lor întîlnire ce va avea loc la Kassel, anunță a- genția A.D.N.
Festivitățile de ia Praga.Cu prilejul celei de-a 25-a aniversări a insurecției poporului ceh din primăvara anului 1945, la Praga a avut loc, în prezența conducătorilor de partid și de stat cehoslovaci, o adunare festivă. A luat cuvintul Evzen Erban, președintele C.C. al Frontului Național din Cehoslovacia, președintele Consiliului Național Ceh, care a subliniat importanța insurecției din mai, in fruntea căreia s-a aflat partidul comunist, arătînd că ea se înscrie in rîndul celor mai de seamă acțiuni revoluționare din istoria națională a Cehoslovaciei.
0 delegație a Comitetu

lui pentru decolonizare al 
Adunării Generale se va 
deplasa în Africa pentru 8 lua contact cu reprezentanți ai mișcărilor de eliberare națională din teritoriile aflate încă sub dominația colonială. Este vorba de mișcările de eliberare națională din Rhodesia, Republica Sud-Africană, Namibia și coloniile portugheze.

Reuniunea Ia nivel înalt 
a Organizației regionale de 
dezvoltare. încePînd de miercuri, timp de două zile, la Izmir se va desfășura reuniunea la nivel înalt a Organizației regionale de dezvoltare, din care fac parte Turcia, Iranul și Pakistanul. Președintele Turciei, Cevdet Sunay, urmează să sosească astăzi la Izmir. Suveranul iranian, Mohammad Reza Pahlavi, și președintele Pakistanului, Yahya Khan, sint așteptați miercuri.

vest-germană va furniza proiectul, tehnologia și o parte din utilajele turnătoriei de oțel, care va fi construită in orașul Gyor și care urmează să fie dată în exploatare în 1972. Costul construcției, evaluat la 5,5 milioane mărci, va fi în întregime acoperit prin livrări de produse metalurgice ungare.
La Bagdad au avut loc 

COnVOtbiri °^iciale intre reprezentanți ai partidului Baas, de gu- vernămînt, și o delegație a partidului Neo Lao Haksat din Laos. Delegația forțelor patriotice laoțiene, care a vizitat anterior Siria, urmează să participe la o conferință internațională de solidaritate cu poporul laoțian, ce se va desfășura la Cairo Începînd de la 18 mai.
Cea de-a 84-a sesiune a 

UNESCO • început luni la Paris. Pe ordinea de zi se află incrise programul și bugetul UNESCO pe anul 1971—1972, aplicarea în Orientul Apropiat a convenției cu privire la apărarea valorilor culturale, colaborarea UNESCO cu programul de dezvoltare al O.N.U.
Congresul pedagogilor 

din R. D. Germană. La Berlin s-a deschis, în prezența lui Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, cel de-al 7-lea congres al pedagogilor din R.D.G. La lucrări participă 3 300 de delegați, precum și oaspeți de peste hotare. Din Republica Socialistă România ia parte o delegație a Ministerului In- vățămîntului, condusă de Traian Pop, adjunct al ministrului tnvăță- mîntului.

Festivalul Teatrului Na
țiunilor, stagiunea 1970, s-a deschis luni seara cu poemul epic „Orlando Furioso" de Ludovico Ariosto. Teatrul Național „I.L. Caragiale" din București va prezenta comedia muzicală „Coana Chirița".

Alte șase noi cutremure 
de pămînt ’ntens*ta^e redusa au fost Înregistrate duminici și luni la Pozzuoli, mica stațiune balneară din apropiere de Napoli unde în luna martie s-au produs puternice mișcări ale scoarței terestre. înfrăți în panică, numeroși locuitori și-au părăsit casele.

Pacientul canadian care 
a supraviețuit cel mai mult 
unei grefe cardiace, John Parkinson, și-a reluat lucrul ca director al serviciului de vînzări al unei fabrici de cauciucuri din Montreal. El a fost supus unei operații de transplantare la 3 noiembrie 1968 la „Royal Victoria Hospital" din Montreal, primind inima unei femei în vîrstă de 28 de ani. Parkinson parcurge zilnic 6—8 km pe bicicletă și iși conduce singur automobilul.

Comisia judiciară 8 Sena- tului american a aprobat în unanimitate numirea lui Harry Blackmun în funcția de judecător la Curtea Supremă a Statelor Unite. După cum se știe, Senatul a refuzat să confirme numirile făcute anterior de președintele Nixon pentru completarea locului rămas vacant la Curtea Supremă a S.U.A. în urma demisiei judecătorului Abe Fortas.

Reprezentanții priit .vi
lelor țări occidentale pro
ducătoare de grîu 8*au întru* nit la Ottawa pentru a discuta măsurile destinate restabilirii echilibrului între cerere și ofertă pe piața internațională a griului.

Democrot-creștinii itali
eni își pregătesc campania 
electorală. Luni duPă_amiază au început la Roma lucrările consiliului național al partidului de guvernămint, democrat-creștin. Par- ticipanții la discuții urmează să ia în dezbatere situația politică din țară în vederea alegerilor regionale, provinciale și comunale care vor avea loc la 7 iunie. Secretarul național al P.D.C., Arnaldo Forlani, a prezentat un raport în care s-a referit la „dificultățile" pregătirii campaniei electorale decurgînd dintr-o „situație politică incertă și caracterizată de impulsuri centrifuge și dezorganizate. Deși au fost în parte înlăturate — a spus el — aceste impulsuri continuă să rămînă amenințătoare și latente atît la nivel central, cît și local". Arnaldo Forlani a lansat, totodată, un apel la unitatea rîndurilor P.D.C., în cadrul căruia „divergențele sint uneori excesive, reprezentind un obstacol în calea desfășurării activității partidului, la nivel guvernamental, în parlament sau în țară".

Iordania și Mauritania au hotărît să stabilească relații diplomatice la nivel de ambasadă — anunță agenția Reuter, citind surse oficiale din Amman.

BAGDAD 5 (Agerpres). — Irakul reafirmă sprijinul său pentru lupta poporului cambodgian împotriva comploturilor S.U.A., a declarat la Bagdad un purtător de cuvint al Ministerului irakian al Afacerilor Externe. El a subliniat sprijinul total al Irakului pentru guvernul prințului Norodom Sianuk și a cerut retragerea forțelor americane din Asia de sud-est.

marți la Delhi o demonstrație impo- triva intervenției americane în Cambodgia. Intr-un memorandum înmi- nat unui reprezentant al Ambasadei S.U.A. la Delhi, parlamentarii indieni, reprezentind diferite partide politice, au protestat împotriva intervenției americano-saigoneze in Cambodgia. Semnatarii memorandumului au cerut totodată retragerea trupelor americane din Indochina.CAIRO 5 (Agerpres). — Organizația de solidaritate a popoarelor Asiei și Africii, întrunită într-o reuniune extraordinară la Cairo, a dat publicității un comunicat în care cere Statelor Unite să înceteze imediat acțiunile agresive împotriva Cambodgiei, Laosului și Vietnamului de sud. precum și raidurile aeriene împotriva Republicii DemocrateDELHI 5 (Agerpres). parlamentului indian
Vietnam.— Membri ai au organizat

VIENA 5. — Corespondentul Agerpres Petre Stăncescu transmite : Ziarul „Volksstimme" publică o declarație a Biroului Politic al C.C. al Partidului Comunist din Austria In care se subliniază :ă invadarea Cambodgiei de către trupele americane constituie o violare flagrantă a tuturor normelor de drept Internațional. Documentul cere guvernului și parlamentului austriac să protesteze im* . potriva încălcării neutralității Cambodgiei.

Stefan Jedrychowski, ministrul afacerilor externe al R.P. Polone, care face o vizită oficială la Paris, a avut luni o întrevedere cu premierul Franței, Jacques Chaban Delmas. Principalele probleme internaționale actuale și relațiile bilaterale dintre Franța și Polonia au constituit obiectul discuției dintre cei doi oameni de stat. 1
Combinatul de vagoane 

și construcții de mașini din 
Gyor și lirma G.H.W. din 
Dîisseidorf au încheiat un 
COntraCt Privind construirea anei noi turnătorii de oțel, anunță agenția M.T.I. Potrivit contractului, firma

Președintele Parlamentu
lui european <or8an consultativ al țărilor membre ale Pieței comune), Mario Scelba, a sosit luni la Londra într-o vizită oficială de patru zile. Această vizită este o urmate a contactelor pe care Marea Britanie le-a intensificat în ultima vreme cu oameni de stat din țările continentale, ca o prefigurare a tratativelor de a- derare la Piața comună.

Convorbiri malayezo-ira- 
nîOnO. Vlcepremierul Malayeziei, Tun Abdul Razak, aflat in Iran ln- tr-o vizită oficială, a fost primit de șahinșahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr. tn cursul întrevederii, au fost iiscutate probleme legate de evoluția dtuației in Orientul Apropiat și Asia de sud-est și de dezvoltarea relațiilor bilaterale lrano-ma- layeziene. In aceeași zi, Tun Abdul Razak a conferit cu premierul Amir Abbas Hoveida.

La Bonn s~a anuntat oficial că regele Iordaniei, Hussein, va face la jumătatea lunii iunie o vizită în R. F. a Germaniei. Deși are un caracter neoficial, vizita va oferi monarhului iordanian posibilitatea unor convorbiri cu liderii guvernului federal, precizează surse vest-germane.

„Cel mai important eve
niment arheologic al anu
lui", așa a calificat directorul serviciului de antichități grecești din A- tena descoperirea unui tumulus cu o vechime de 2 460 de ani. Avînd o lungime de 30 metri și o lățime de 4 metri, acest tumulus a adăpostit timp de aproape două milenii și jumătate mormintele a 50 de tineri luptători, uciși în timpul luptei de la Marathon din anul 490 î.e.n.

la CracoviaZilele culturii românești"

* 
t

5. —Ager-I. Dumitrașcu ale auIn- din loc

VARȘOVIA Corespondentul preș transmite : „Zileculturii românești" fost organizate la stitutul politehnic Cracovia. A avutun concurs cu premii

„România și a fost un montajpe tema frățească" prezentat literar-muzical de către un grup de studenți ai lectoratului de limbă română de la Universitatea Jagiello- na din localitate. Cu

același prilej au fost prezentate o expunere pe tema evoluției arhitecturii în România de-a lungul anilor și o expoziție de carte. Au fost proiectate filme și s-a deschis o expoziție a cărții românești.
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