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orientare a eforturilor?
Colectivul Combinatului chimic 

Făgăraș și-a îndeplinit, în primul 
trimestru din acest an, planul pro
ducției globale și marfă cu cîteva 
zile mai devreme, realizînd o pro
ducție suplimentară în valoare de 
circa 5 milioane lei. într-o proporție asemănătoare s-a realizat planul și la producția marfă yîndută și încasată. Sarcina de creștere a productivității mun

NOI MAȘINI
UNELTE

La Uzina metalurgică din Cu- 
gir s-au realizat recent o freză 
universală și o alta verticală, 
care pot prelucra piese cu dia
metrul pînă la 320 mm. 
Ambele sînt prevăzute cu 
ciclu automat de lucru și pot 
fi adaptate și la comanda- 

. program. Tot aici a început fa
bricația de serie a unei mașini 
de frezat roti dințate prin ros
togolire, ea fiind la nivelul teh
nic atins pe piața mondială.

La „înfrățirea" din Oradea a 
început fabricarea unei freze 
universale de precizie pentru 
sculărie, deosebit de apreciată 
pentru performanțele obținute 
in comparație cu mașinile simi
lare realizate în alte țări.

cii a fost depășită cu 3,4 la sută, sporul fiind de circa 14 la sută față de 1966 ; la prețul de cost s-au realizat economii suplimentare în valoare de 1,5 milioane lei. 
Expresie vie a unei activități eco
nomice eficiente — planul de 
neficii a fost depășit cu 4,5 
lioane lei.Cum au fost obținute aceste zultate ? Iată ce ne-a relatat tov. 
Ion Pîrvulescu, inginerul șef combinatului.— într-o unitate industrială a noastră, cu un sortiment larg complex de produse, factorii influențează asupra îndeplinirii sarcinilor de plan sînt numeroși. Noi ne-am concentrat eforturile spre factorii care, în condițiile specifice combinatului, au cea mai mare înrîurire asupra ridicării eficienței economice. Cu alte cuvinte, am acționat într-o direcție precisă. Mai întîi, am căutat să dezvoltăm 
fabricația unor produse strict ne
cesare economiei noastre naționale 
sau cerute la export. Aceasta a constituit, de fapt, mobilul care ne-a determinat să sporim anumite capacități de producție sau să atingem într-un timp scurt parametrii proiectați la noile instalații.Calea pe care s-a mers pentru sporirea capacităților de producție a unor instalații a fost perfecționarea tehnologiei de fabricație. E- dificator în această privință este exemplul instalației de fenol. Despre ce este vorba ? în trimestrul IV din anul trecut, aici s-au des-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii"

be- 
mi-re-aîcaȘi ce

(Continuare în pag. a IlI-a)

ANUL TURISTIC

® Moi hoteluri, moteluri, campinguri în întrea
ga țară.

© Turiștii vor fi găzduit! și în locuințe parti
culare

® Desființarea, pe timpul anului turistic, a vi
zelor de intrare în România pentru vizitatorii 
venit! prin O.N.T.

© Simplificarea formalităților la trecerea fron
tierei de stat

® Posibilități pentru schimbarea directă a va
lutei și folosirea mai largă a cecurilor de 
călătorie

® Măsuri și avantaje speciale acordate turiș
tilor automobiliști

După cum se știe, prin rezoluția adoptată în unanimitate de 
cea de-a XXI-a Adunare generală a O.N.U. din 4 noiembrie 
anul trecut — rezoluție la care țara noastră este coautoare — 
anul 1967 a fost desemnat ca „an turistic internațional". în le
gătură cu măsurile preconizate în țara noastră pentru dezvol
tarea și perfecționarea activității turistice publicăm convorbirea 
de mai jos.— Anul acesta — ne-a declarat interlocutorul — este marcat prin ample acțiuni de dezvoltare a activității turistice. Lucrul este de altfel fireso pentru România, țară cu nenumărate frumuseți naturale și o veche tradiție de ospitalitate, țară care recunoaște importanța turismului nu numai sub raport economie, dar și din punct

de vedere al contribuției pe care a- cesta o poate aduce la cauza unei mai bune cunoașteri reciproce, a prieteniei și înțelegerii între popoare. Noua formă de organizare a turismului în țara noastră a creat o bază largă de desfășurare a a- cestei activități. în primele luni ale acestui an a fost înființat Oficiul

O dată cu încălzirea solului, membrii cooperativei agricole din Brăneșii, 
regiunea București, au început semănatul porumbului. Cu ajutorul mecani

zatorilor de la S.M.T. în scurtă vreme au semănat 200 ha cu porumb 
Foto : M. Cioc

Reportaj de
Mircea ȘERBÂNESCU

Prin excelență agricol, 
raionul Sînnicolau Mare nu 
oferă pitorescul unei na
turi efervescente, variată 
ca forme de relief și vege
tație, nu surprinde cu pri
veliști neașteptate, de o 
rară frumusețe. Uriașa în
tindere de pămînt germi
nează, crește și coace îm
belșugatul aluat de grîne, 
plante industriale, legume. 
Specificul raionului — căci 
elemente caracteristice e- 
xistă totuși — decurge din 
această situație, cu 
mai mult cu cît 
îngrijit lucrate,
vrednicia omului cu 
nicia pămîntului, 
sionează ochiul călătorului 
avid de frumusețe. Ogoa-

atît 
ogoarele 

unind 
rod- 

impre-
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întrevederea tovarășului 

Nicolae Ceaușescu 
cu tovarășul Samuil MikunisTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al C.C. al P.C.R., a avut miercuri o întrevedere cu tovarășul- Samuil Mikunis, secretar general al C.C. al P.C. din Izrael, care se află într-o vizită de prietenie în țara noastră.La întrevedere au luat parte tovarășii Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Mihai Gere, membru supleant al Comitetului Executiv, se

cretar al C.C. al P.C.R., și Constantin Vasiliu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri privind probleme de interes comun pentru ambele partide, probleme actuale ale mișcării comuniste și muncitorești și ale situației internaționale.întrevederea a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească.La amiază, tovarășul Nicolae Ceaușescu a oferit un dejun în cinstea tovarășului Samuil Mikunis.
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Una dintre problemele importante și de mare actualitate dezbătute de plenara din 27—28 martie a C.C. al P.C.R.. a fost stabilirea măsurilor pentru dezvoltarea în continuare și ridicarea la un nivel mai înalt a cooperării economice și tehnico-științifice dintre România și alte țări.Plenara a examinat activitatea depusă în acest sens și a apreciat pozitiv acțiunile desfășurate în ultimul timp de țara noastră pentru extinderea relațiilor pe tărîm economic, tehnico-științific, cultural, cu diferitele țări ale lumii.

După cum se știe, în ansamblul legăturilor economice externe ale României, colaborarea cu țările socialiste are ponderea principală. Potrivit acordurilor economice anuale și de perspectivă, schimburile de mărfuri între țara noastră și celelalte state socialiste au urmat un curs ascendent, succesele dobîndite de România, ca și de celelalte țări socialiste în edificarea noii orînduiri permițînd diversificarea continuă și îmbunătățirea structurii livrărilor reciproce și a colaborării tehnico- științifice. S-au făcut noi pași pe

rele de primăvară din ra
ionul Sînnicolau Mare, ca 
pieptănate de o mină. pri
cepută, liniate de la un ca
păt la altul al zării ca o 
imensă pagină dictando, a- 
rătura de toamnă, neagră, 
lustruită aproape metalic 
de fiarele plugurilor trase 
de tractoare, arată că me
canizarea și chimizarea au 
căpătat aici un sens mai 
larg, de acum obișnuit, de 
fiecare zi.

în fața unor realizări ob
ținute prin aplicarea me
todelor puse la îndemîna 
agricultorului cooperatist 
contemporan de știință, nu 
mai sînt întîrziați care să 
se scarpine la ceafă și să 
spună nedumerit: „Tulai,

cum și-a vîrît dracul coa
da ca să crească cucuruzul 
fără sapă Căci cine nu 
știe că nu se întîmplă ni
mic supranatural, ci doar o 
simplă tratare cu ierbicide 
a lotului însâmîntat cu po
rumb. Chimia își dovedeș
te în acest fel — și nu 
numai într-acest fel — pu
terea și rolul din ce în ce 
mai mari pe care le are 
astăzi în ansamblul lucră
rilor agricole.

La prima vedere, aceste 
lucruri par foarte simple ; 
în realitate confluența nu 
e chiar așa de directă, căci 
se mai ivesc uneori grin
duri care exprimă tradiția 
rău înțeleasă, fenomene în 
descreștere totuși în fața 
impetuoasei înaintări a
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Convorbire cu tov
N. BOZDOG, 

președintele Colegiului 
Oficiului Național 

de T urism

Național de Turism al Republicii Socialiste România ca organ central care înfăptuiește politica statului în domeniul turismului, iar în țară au fost constituite consiliile regionale ale turismului, cuprinzînd — de altfel ca și la nivelul Consiliului Național al Turismului — reprezentanți ai tuturor organizațiilor economice interesate în activitatea turistică.
Ziarele din 11 aprilie au 

publicat Hotărîrea Consiliului 
de Miniștri privind unele fa
cilități acordate turiștilor stră
ini care ne vizitează țara. 
După cite știm, concomitent 
s-au luat și măsuri cu privire 
la simplificarea formalităților 
la trecerea frontierei de stat. 
Vă rugăm să ne dați amănun
te in această privință .— Recenta Hotărîre a Consiliului de Miniștri prevede desfiin-

Interviu realizat de
Maria BABO1AN

(Continuare în pag. a Il-a)
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noului în agricultură. Din 
unele date -culese recent 
la Stațiunea experimentală 
Lovrin spicuiesc amănun
tul revelator că, prin mun
ca specialiștilor de aici, au 
fost întocmite cartograme 
ale reacției solului în co
operativele agricole și 
gospodăriile de stat pentru 
toate raioanele de cîmpie 
din Banat — inclusiv raio
nul Sînnicolau Mare — în 
vederea aplicării îngrășă
mintelor și amendamente
lor. în acest fel, unitățile 
agriculturii socialiste sînt 
în posesia unei documen
tații riguroase în legătură 
cu starea de aprovizionare 
cu elemente fertilizante 
ale noilor lor recolte.

Atingînd această arie de 
probleme, tovarășul Petre 
Feneși, președintele coo
perativei agricole de pro
ducție din Tomnatec, izbu
tește să exprime extrem 
de simplu adevărul : „Ști
ința va înainta ; noi vom 
tine pasul". El dovedește 
inițiativă, curaj și o bună 
înțelegere dialectică în a- 
plicarea unor metode 
deloc tradiționale si 
ori deloc comode. De 
xemplu, cooperatorii 
Tomnatec, deși nu au 
împrejurimi nici un

55PERSO
AL
Corneliu LEU

ÎN CONSTRUCȚIE
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noi, 
une- 

e- 
din 
în 

curs 
de apă. aplică din ce în ce 
mai larg irigațiile. Se fo
losesc însă de o apă care 
nu se vede, după care în
tind tentacule de conduc
te pînă la șapte-opt tnetri 
în subteran ; ei fac irigații 
cu ajutorul apei freatice. 
Eficienta micilor sonde in
stalate manual prin mij
loace simple se poate echi
vala în valorificarea a circa 
176 hectare irigate, supra
față care pînă în 1970 va 
crește la circa 320 de hec
tare.

(Continuare în pag. a V-a)

CASE DE CULTURĂ Șl CLUBURI
Pentru a satisface cerințele culturale ale oamenilor muncii se 

dezvoltă continuu și baza materială corespunzătoare, alocîndu-se în 
acest scop fonduri însemnate. Numai pentru o parte din obiectivele 
culturale ale cincinalului — cele 7 case de cultură și 12 cluburi ale 
sindicatelor — se cheltuiesc 130 000 000 lei. După cum sîntem informați 
la Uniunea Generală a Sindicatelor, aceste edificii destinate desfă
șurării unei bogate activități cultural-educative de masă sînt ampla
sate în marile centre muncitorești sau în zonele industriale ale unor 
orașe. Astfel, este vorba de noua casă de cultură a sindicatelor din 
orașul „Gheorgbe Gheorghiu-Dej“, unde se execută lucrările de fini
saj, urmînd să fie dată în folosință in trimestrul III din acest an.

Intr-un stadiu avansat de construcție se află și casa de cultură a 
sindicatelor din orașul Galați. Către sfîrșitul anului viitor va fi inaugura
tă și activitatea casei de cultură a sindicatelor din orașul Suceava, la care 
lucrările se execută acum la nivelul parterului. Aceasta, ca și casa de 
cultură a sindicatelor din Baia Mare care se află, de asemenea, în curs 
de execuție, dispun, printre altele, de săli cu 800 de locuri, dotate pen
tru orice gen de spectacole. Rețeaua unităților culturale se va îmbogăți 
și cu 12 cluburi sindicale.

Iată în transcriere fidelă monologul rostit aproape dintr-o răsuflare de o persoană destul de „emancipată".„Te servesc, dragă; nici o grijă 1 Cutare e obligat lui bărbatu-meu. Păi, cînd a avut nunta, cine i-a făcut rost de curcani, la preț de rațe ? 1... Bărbatu-meu a vorbit cu contabilul de la Gostat, și i-a dat, pentru că și acesta cînd și-a făcut casă, bărbatu-meu a vorbit și i-a dat de la șantier scîn- dură aproape nouă băgînd-o la uzură mare nimica, pentru la șantier îi e batu-meu că, atunci cînd i s-a îmbolnăvit socrul, bărbatu- meu a vorbit și i-a găsit imediat loc la spital, că administratorul spitalului are un văr care-i subalternul lui bărbatu-meu. Bărbatu-meu are relații, dragă 1... Dar și el îi servește : Păi, contabilul-șef de la fabrica de ciment — crezi că ne dădea el sacii aceia sparți la jumătate de preț, cînd ne-am făcut casa cea nouă, dacă și bărbatu-meu nu l-ar fi servit spunînd la fabrică să-i facă haina aia de piele la preț de deșeuri 1 Ehe, dar cîți nu vin 1... la bărbatu meu să-i servească și ne rămîn o-"' bligați) Dacă noi, în raionul ăsta, nu ne-am servi între noi, atunci...".Și acum, lăsînd la o parte gluma și șarja, lăsînd la o parte exagerarea, care nu are intenția de a generaliza aces- *te cazuri izolate, să consemnăm trei lucruri :
primul — că la un asemenea personaj, cum este cel descris mai înainte, se poate crea cu timpul chiar convingerea că 

așa este normal să trăiești și că abuzul de beneficii pe seama avutului obștesc își găsește scuză și explicație prin relațiile personale ;

și plătind mai că inginerul de obligat lui băr-

(Continuare în pag. a V-a)

linia realizării unor acțiuni de cooperare industrială cu țări socialiste.Totodată, România a extins continuu sfera relațiilor cu alte țări, indiferent de orînduirea lor socială. în ultima vreme au fost realizate acorduri privind cooperarea economică, cu o serie lărgit, de comerciale cu țările în curs de dezvoltare. în prezent, numărul țărilor cu care România întreține legături economice se ridică la peste o sută.Dar, ceea ce s-a realizat pînă a- cum în acest domeniu este încă insuficient ; mai sînt largi posibilități nefolosite încă, un vast teren neexplorat.Trebuie avut în vedere că în prezent există o întreagă gamă de metode și forme de cooperare economică practicate pe arena mondială care pot fi aplicate pe scară întinsă și de țara noastră. „în rela
țiile economice mondiale — a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu în cuvîntarea rostită la Consfătuirea privind activitatea în domeniul comerțului exterior — formele clasice 
de comerț exterior se schimbă tot 
mai mult, apar forme noi de coope
rare economică, tehnică și științi
fică. Aceste forme au luat o am
ploare tot mai mare atît în cadrul 
relațiilor dintre țările socialiste, 
dintre cele capitaliste, cît și în re
lațiile dintre țări cu orînduiri so
ciale diferite. O extindere crescută 
și o diversificare continuă cunoaște 
cooperarea în domeniul industriei, 
construcțiilor, comerțului, în activi
tatea tehnico-științifică. Aceasta 
constituie în societatea contempo- 
ran^o formă avansată a relațiilor 
interstatale".Practica vieții demonstrează caracterul obiectiv necesar — atît pentru țara noastră, cît și pentru celelalte țări — al extinderii cooperării economice externe. Dezbă- tînd această problemă, plenara a evidențiat însemnătatea pe care o au intensificarea și perfecționarea cooperării pentru dezvoltarea continuă, în ritm susținut, a economiei naționale, în actualele condiții ale revoluției tehnice și științifice ce se desfășoară pe plan mondial. încorporarea rapidă a noilor cuceriri științifice în procesul dezvoltării economice, promovarea tehnicii și tehnologiei moderne în toate ramurile și sectoarele economice, cer participarea tot mai intensă a țării la cooperarea economică și tehnico- științifică pe plan internațional. Dezvoltarea cooperării economice cu alte țări poate contribui la valorificarea mai bună a potențialului material al țării, fiind o sursă de sporire a mijloacelor îndreptate spre dezvoltarea economiei naționale, de accelerare a operei de construcție economică. Cooperarea economică pe termene mai lungi contribuie, totodată, la crearea u- nor perspective stabile și de durată

V. ILIESCU

tehnică și științifică de țări capitaliste. S-au asemenea, schimburile și relațiile economice

(Continuare în pag. a V-a)

ÎN ZIARUL DE 
AZI: ® Reclama- 
ții, sesizări, răs
punsuri Foile
ton—Somn cu și 
fără cloroform 

în ce ritm re-
cuperam ramî- 
nereaîn urmă din 
biofizică ? Difi
cultățile debutu
lui la rang de 
lege
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depus o cerere la co- 
pentru soluționarea liti- 
de muncă, de pe lingă

In cartierul Țiglina din Galați Foto : Gh. Vlnțilă

anului

amintit...că vom

neajuns în conti- sau sînt ilustrate,

— Ați amintit faptul că tu
riștii automobiliști vor forma 
o parte importantă a oaspeți
lor de anul acesta. Vă puteți 
referi la unele măsuri care îi 
privesc în mod deosebit ?

încît mi-

pro-Fili- acti-

pe bună turiștilor
ca și deli- bucătăriei vor avea sortiment , selecțio-

mai
călătoresc

— Dar în ce privește 
tuarea ■ schimburilor 
au intervenit ceva schimbări ?

de deservire față de cli- 
Răspunsul consemnează 

și unele măsuri de amă- 
printre care... schimbarea

— Ce loc ocupă în preocu
pările O.N.T. informarea turiș
tilor, problemă esențială 
ales pentru cei care 
într-o țară străină ?

Desigur că spațiile de ca- 
nu se pot limita doar la 
ce ați

însărcinarea conducerii a partidului, Leonte a desfășurat o intensă în organizațiile de bază din

efec- 
valutare hoteluri cu 1 088 de camping cu 1 000 de nou restaurant. Turiști- le mai stau la dispozi-

fiu devotat cauzei

Mai mulți cetățeni din co
muna Bărăganul, raionul Brăila 
— ne semnalează coresponden
tul voluntar Costică Iordan — 
au cumpărat de la balastiera din 
comuna Vernești, raionul Bu
zău, 9 vagoane de balast de rîu. 
Comanda s-a făcuît la 21 martie 
a.c., iar Ia 2 apriăie cele 9 va
goane au sosit la destinație. 
Cînd să le descarce, beneficia
rii au constatat că, în loc de ba
last de rîu, li s-a livrat... nisip. 
Confundarea celor două mate
riale de construcții pare expli
cabilă : în fond, mormanele de 
nisip descărcate la marginea 
comunei Bărăganul ce sînt acum 
dacă nu un veritabil balast pen
tru cetățenii respectivi ? Cine 
i-ar putea scăpa de el ? Se în
țelege, balastiera din Vernești.

Am 
misia 
giilpr 
Trustul de panificație Iași încă 
din luna octombrie 1966. Cere
rea respectivă a fost judecată 
la sfîrșitul anului trecut. De a- 
tunci au trecut cîteva luni. 
Deși termenul legal a expirat 
de mult, nu mi s-a comunicat 
cum a fost soluționată cererea 
mea. Oare comisia amintită 
dreptul, ca, prin tăcere, 
libereze... la nesfîrșit ?

M. ANTOCI 
lași 
str. Brîndușa nr. 41

încă de la sfîrșitul
tr.ecut — ne scrie cititorul Mir
cea Butuc — întreprinderea re
gională de electricitate Galați 
trebuia să asigure punerea sub 
tensiune a două posturi de 
transformare pentru îmbunătă
țirea iluminatului public al co
munei Făurei. Transformatoa
rele nici acum nu sînt puse în 
funcțiune. Cei ce au executat 
lucrarea nu se înțeleg cu cei 
ce urmează să o ia în primire, 
care reclamă neapărat executa
rea unor mici remedieri. N-ar 
fi cazul ca vinovății de această 
întîrziere să fie puși un pic 
„sub tensiune" ?

Se părea că la restaurantul 
„Expres" din Iași deservirea a 
fost pusă în concordantă cu în
fățișarea modernă a localului și, 
în special, cu cerințele consu
matorilor. Cel puțin așa rezultă 
dintr-un răspuns al Sfatului 
popular al orașului Iași la o 
sesizare din luna februarie a.c. 
Aflăm din acest răspuns că s-au 
luat măsuri corespunzătoare 
pentru respectarea normelor de 
igienă ; se dau garanții că se 
vor produce schimbări esențiale 
și în privința atitudinii persona
lului 
enți. 
chiar 
nunt, 
etichetelor de prețuri pentru 
înlăturarea greșelilor de orto
grafie și îmbunătățirea execu
tării lor din punct de vedere 
grafic. Profesorul Leon Lucian 
ne trimite însă o scrisoare care 
nu mai lasă nici o speranță în 
afirmațiile din răspunsul de mai 
sus. Sîntem înștiințați că, în 
restaurantul respectiv, între o- 
rele 12—14, se efectuează același 
condamnabil măturat al pardo
selii, stîrnindu-se același praf 
ce se depune în farfuriile con
sumatorilor. Problema accesi
bilității cuțitelor este încă nere
zolvată. (Chiar și etichetarea 
preturilor a rămas la același 
nivel estetico-ortografic : „griși 
cu lapte", „brînză de oii" etc.). 
Scrisoarea, deși consemnează a- 
celeași amănunte, este — după 
cum se vede — in discordanță 
cu răspunsul Sfatului popular 
orășenesc. Așa-i cînd lipsește 
identitatea de vederi !

Inginerul M. Georgescu din 
Pitești, Calea București, Bloc 25, 
ap. 9, este posesorul unui te
levizor „Dacia", iar Cecilia Ni- 
colescu din comuna Valea la
șului, raionul Curtea de Argeș 
are un televizor „Cosmos 3“. 
Pînă acum, primul posesor și-a 
dus aparatul la reparat (terme
nul de garanție încă nu a ex
pirat) de 7 ori. După 7 reparații, 
televizorul se află în prezent 
tot la cooperativa meșteșugă
rească de reparații din Pitești, 
care, cică, nu mai are ce-i mai 
face. Ultima și unica nădejde a 
mai rămas într-o piesă pe care 
trebuie să o primească de la 
București. Celălalt televizor se 
găsește la cooperativa meșteșu
gărească din Curtea de Argeș de 
la 29 august 1966 (chitanța de 
primire nr. 294 009). Așteaptă 
tot o piesă de Ia București. 
Afurisite televizoare : știu și ele 
că, în depozitele cooperativelor 
meșteșugărești, duc o vtață 
șoară.

Pe drumul raional Casimcea- 
Dealul-Bedaut-Ceamurlia, astă 
iarnă, nu se putea circula 
din pricina troienelor de zăpadă. 
Acum, în plină primăvară, 
situația pare nițel schim
bată : nu se poate circula din 
pricina gropilor. Tehnicianul 
zootehnist Giogiu Hristu — care 
ne scrie despre acest lucru — se 
întreabă: cînd vor fi înlăturate 
așemenea pricini și, mai ales, 
cînd se va putea totuși circula 
pe drumul respectiv ? Pentru 
că, dacă e drum, drum să fie 1

turistic internațional
(Urmare dm pag. I)

LEONTE FILIPESCU

țarea, pe timpul Anului turistic in- | ternațional, a vizelor de intrare în România pentru toți turiștii care vin în țară prin intermediul O.N.T. în ce prftvește turismul pe cont propriu, încă din anul 1964 s-au luat măsuri' ca turiștii pro- veniți din țări cu care România nu are acorduri' turistice bilaterale să primească viza de intrare la orice punct de frontieră. Totodată, în noul sezon, punctele de frontieră îi vor întîmpina pe turiști, mai cu seamă pe automobiliști, în condiții mult îmbunătățite. în primul rînd s-a mărit numărul punctelor de control rutier pentru trecerea frontierei de stat, așa încît in România se poate intra nu numai pe la punctul Borș, ci și pe la NădSas și Halmeu — la granița de vest; punctul Vama Veche va lega mai direct Mangalia cu stațiunile de pe litoralul bulgar. în același tftmp, sporește numărul firelor de circulație spre a- ceste puncte, se mărește personalul de specialitate, sîht în curs de. extindere și sistematizare construcțiile propriu-zise — ceea ce va asigura desigur o mai mare operativitate. Timpul de staționare se reduce și datorită unei serii de alte măsuri. Astfel, taloanele de evidență — tipărite în patru limbi de uz internațional — vor fi de aici înainte completate de turiști și, în toate cazurile posibile, vor fi distribuite turiștilor înainte ca aceștia să ajungă la frontieră (la bordul navelor și aeronavelor, în vagoanele de cale ferată etc.), totul se va rezolva în cîteva nute.
— Da, finește, s-au luat o serie de măsuri și pentru facilitarea schimburilor valutare. Astfel, s-a creat călătorilor străini posibilitatea de a-și schimba direct valuta la întreprinderile și organizațiile economice care le prestează servicii — agenții turistice, hoteluri, mari restaurante ; de asemenea, în toate regiunile țării, pe traseele și în punctele turistice, iau ființă magazine speciale care vor vinde cu plata în valută și cu 20 la sută reducere. Obiectele mai greu de transportat vor putea fi expediate
Conserve

de legume
și fructe

Există o prejudecată potrivit căreia cei suferinzi de anumite boli nu trebuie să consume legume și fructe conservate lip- sindu-se, în felul acesta, de variația pe care o pot aduce în meniuri preparatele fabricilor de specialitate, mai ales în perioadele destul de lungi cînd nu există legume și fructe proaspete. Trebuie precizat că, pe lîngă produsele obișnuite, fabricile de conserve livrează comerțului și importante cantități de conserve dietetice. Fabrica din Tecuci, de pildă, pune la dispoziția consumatorilor mazăre verde extrafină și mijlocie, nesărate, indicate în regimurile alimentare fără sare : hipertensiune, afecțiuni cardiace compensate, te, afecțiuni renale maladia ulceroasă în perioada de calm, precum și bolnavilor aflați sub tratament cortizonic. Pe etichetele ambalajelor respective sînt tipărite și unele indicații de preparare a acestui produs, potrivite fiecărei boli, rețete aprobate de Ministerul Sănătății și Prevederilor Sociale.Fabrica de conserve de legume și fructe „Tecuci" produce și o gamă destul de bogată de compoturi dietetice, destinate celor suferinzi de diabet. Fructele tuturor anotimpurilor ! cireșe, vișine, caise, mere, prune, pere și gutui pot fi consumate sub formă de compot, fără teama acumulării unor cantități nedorite de zahăr.

obezita- cronice,

priri poștă în localitățile de destinație indicate de turiști. Spre a beneficia din plin de aceste avantaje s-au luat măsuri pentru folosirea mai largă a cecurilor turistice (cecuri de călătorie) ca formă de plată pentru cumpărături și servicii.
— O.N.T. are un bogat plan 

de investiții pentru anul în 
curs, ca și pentru anii viitori. 
Ne puteți da unele relații cu 
privire la dezvoltarea bazei 
materiale ?— Pentru început, cîteva cifre : în 1970 activitatea turistică urmează să crească de 3,6 ori față de 1965. Aceasta fiind perspectiva, planul cincinal prevede măsuri însemnate privind dezvoltarea accentuată a bazei materiale. Fonduri de aproape 3 miliarde de lei vor fi investite în construcția de noi unități de cazare și alimentație publică, pentru asigurarea mijloacelor de transport — avioane, vase, autocare — precum și pentru alte dotări. în cadrul volumului total de investiții pe 1967 se asigură darea în folosință a ciraa 8 500 locuri în hoteluri, căsuțe, campinguri, moteluri. O bună parte dintre acestea sînt situate pe litoral, zonă care atrage an de an tot mai mulți turiști din țară și din străinătate și eare dispune de mari posibilități. La Mamaia, de exemplu, se dau în exploatare 3 locuri, un locuri, un lor străini ție, la Eforie Nord, 34 de hoteluri cu 2 400 de locuri, ceea ce reprezintă aproape 216 000 de zile/turist, iar la Mamaia, ca și la Eforie Sud și Costinești, se mai dau 700 de Jocuri în căsuțe. Paralel cu aceasta, mai sînt prevăzute 34 de campinguri în diferite localități, un motel cu 180 de locuri la Căciu- lata, hotelul din Tulcea ; de aseme- se măresc și se modernizează din marile hoteluri centrale București.

apela la mijloace toate țările cu o turistică se evi- mult aportul
— Așa suplimentare. în bogată activitate dențiază tot mai crescînd al spațiilor din locuințele 

populației. Din păcate, mulți ani O.N.T. nu a folosit așa cum se cuvine această importantă rezervă. Anul acesta însă, cînd vom primi un mare număr de oaspeți străini, ne gîndim să folosim mai bine locuințele pe care cetățenii le oferă. Nu există în această privință nici un fel de piedici și nici un fel de limite, încît toți cei ce dispun, în locuința personală, de 1—2 sau mai multe camere de care se pot dispensa un timp, asigurînd totodată condiții confortabile, civilizate — în orașe, în satele din zone sau de pe trasee turistice — se pot adresa sfaturilor populare sau agențiilor O.N.T. care le vor lua în evidență, fără nici o formalitate. Cei care vor să facă unele amenajări suplimentare sau reparații în scopul ridicării gradului de confort vor primi u- nele sume sub formă de credite. Gazdele care doresc, au latitudinea să ofere și pensiune completă, folosind în acest scop resursele gospodăriei personale; condițiile în care se realizează aceste servicii rămîn la libera înțelegere dintre gazdă și turist, iar veniturile — la dispoziția celor ce le prestează. Pentru a se ușura accesul spre spațiile din locuințele cetățenilor, oferite pentru cazarea turiștilor, pe imobilele respective vor fi afișate texte în limbile română, franceză, rusă, engleză și germană, iar adresele acestor locuințe vor fi de găsit la agențiile O.N.T., restaurante, oficii poștale etc.Spre a putea răspunde cît mai bine cerințelor celor mai diferite categorii de turiști ne-am pregătit să folosim în timpul vacanței modernele și confortabilele cămine studențești, construite în ultimii ani într-un număr important de orașe: București, Brașov, Iași, ȚCluj, Timișoara și altele. Pe această cale, spațiul de cazare crește cu cel puțin 10 000 de locuri — folosite Jn principal pentru tjneret și turiști; pe cont propriu, întrucît tarifele sînt mai convenabile.
I— Ce alte acțiuni mai aveți 

în vedere ?—Este vorba de un întreg complex de acțiuni — cultural-artisti-

ce, sportive, recreative în general și chiar... culinare. Pe litoral, de exemplu, se va desfășura, timp de 30 de zile, festivalul național de folclor ; în perioada de vară vor fi programate manifestări sportive de interes internațional, vor veni artiști sau formații de renume, fără a mai aminti de mijloacele propriu- zise de agrement ce vor fi puse — atît la mare cît și la munte — la dispoziția oaspeților. O zonă turistică de atracție deosebită, unică în Europa, este Delta Dunării. Cu a- jutorul hidrobuzelor și al altor vase de care dispunem, turiștii se vor putea bucura de farmecul deosebit al excursiilor în această regiune a țării noastre. îi așteaptă rezervația de pelicani, monument al naturii de inegalabilă frumusețe, plajele de la Sulina, cherhanalele de pe brațul Chilia, ineditul pescuitului de sturioni. Țara noastră are și un splendid lanț de munți, cu zone minunate pentru alpinism și turism, care pot oferi călătorului satisfacții deosebite. Se găsesc prin aceste locuri hoteluri, cabane, campinguri, după cum există largi posibilități ca cetățenii să-i găzduiască pe turiști. Avem, de asemenea, renumite stațiuni balneare și de tratament, băi termale .și ape minerale care și-au cîștigat o binemeritată recunoaștere. în Dobrogea sau la Galați, în Banat sau Oltenia, în Cri- șana, Suceava ori Maramureș, turiștii vor descoperi pitorești colțuri de natură, monumente istorice, valoroase opere de artă, i cioasele specialități ale tradiționale. După cum de ales dintr-un bogat de produse de artizanat, nate și prezentate potrivit specificului fiecărei regiuni.Ținînd seama de condițiile deosebite pe care le oferă țara noastră, O.N.T. își propune să dezvolte activitatea turistică de-a lungul întregului an. în frumoasele luni ale toamnei, turiștii vor putea lua parte, între altele, la culesul viilor sau la serbările recoltei, manifestări ce le vor prilejui cunoașterea unor vechi obiceiuri și tradiții, a unui bogat folclor. Tar în timpul iernii, în regiunile montane — bogate în zăpadă — se vor organiza competiții sportive, se vor crea noi posibilități de recreere activă și agrement. Ne vom strădui ca prin organizațiile de turism, prin oficiile de propagandă din exterior să facem cunoscute toate aceste lucruri tuturor celor care se interesează de călătoriile în România.

— Țin să informez că știrea înființării Automobil Clubului Român a fost transmisă tuturor cluburilor automobilistice din Europa și primită cu mult interes. Pentru turiștii automobiliști, în afara măsurilor amintite privind cazarea, campingurile, stațiile de întreținere și depanare, se întreprind în momentul de față importante acțiuni menite să asigure o circulație lesnicioasă pe șosele și drumuri. Mai mult de 50 milioane lei stau la dispoziția sfaturilor populare pentru marcaje și indicatoare, care să-i orienteze pe turiști înăuntrul orașelor și localităților, ca și între a- cestea. Paralel, se amenajează noi locuri de parcare. Prin intermediul A.C.R. se asigură turiștilor automobiliști străini bonuri de benzină, asistență sanitară și juridică ; asistența tehnică le va fi acordată prin echipe de patrulare rutieră, astfel încît circulația pe principalele căi turistice să se desfășoare în condiții cît mai bune. Tot în avantajul acestor turiști s-a aderat la sistemul scrisorilor de credit, care le permit ca, în caz de necesitate, să-și rezolve cu ajutorul lor problemele legate de asistența tehnică, sanitară sau juridică. Au fost elaborate totodată și difuzate mai multor cluburi mari din Europa numeroase itinerarii automobilistice, care să înlesnească cunoașterea țării noastre.

— Ni s-a reproșat, și dreptate, că informarea este nesatisfăcătoare. Măsuri pentru îndreptarea acestui s-au luat și se vor lua nuare. Au fost difuzate încă sub tipar pliante, ghiduri, monografii și alte materiale de prezentare a diferitelor zone, itinerare, obiective și servicii turistice. Cei interesați le vor putea procura la birourile de informații O.N.T din străinătate, la punctele de frontieră și în țară.în cel mai înalt grad ne preocupă ridicarea nivelului general al deservirii pe toate verigile, extinderea gamei de servicii, într-un cu- vînt tot ceea ce poate mulțumi pe călătorul dornic să ne cunoască țara, oamenii și înfăptuirile. Și, deși în noua organizare sîntem a- bia la început de drum, nădăjduim că sezonul 1967 va oferi turiștilor bucuria unor zile frumoase și pline de satisfacții, care-i vor face să se întoarcă cu plăcere pe pămîn- tul României.

Leonte Filipescu face parte din grupul luptătorilor revoluționari care au crescut și s-au călit în focul marilor bătălii de clasă din anii 1918—1921. Viața acestui militant devotat al clasei muncitoare, fiu credincios al poporului nostru, a fost curmată în urmă cu 45 de ani, la 13 aprilie 1922 de către uneltele regimului burghezo-moșieresc.S-a născut la 18 septembrie 1895 la Bîrlad, în familia unui muncitor. Venind în Capitală în 1910, se angajează ca ucenic ospătar. împreună cu tovarășii de breaslă, el participă cu însuflețire la demonstrațiile și întrunirile muncitorești organizate de Partidul Social Democrat și de sindicate; citește cu asiduitate literatură de popularizare a ideilor socialiste, Curînd îl aflăm în fruntea acțiunilor revendicative ale tinerilor muncitori ospătari din București.în anii primului război mondial, Leonte Filipescu, mobilizat în armată, desfășoară o susținută muncă politică în rîndurile soldaților.Datorită ascuțirii contradicțiilor sociale, agravate și mai mult de consecințele primului război mondial, și ecoului puternic al Marii Revoluții Socialiste din Octombrie, lupta revoluționară a clasei muncitoare și a maselor largi populare căpătase un puternic avînt. Situîn- du-se printre fruntașii aripii de stânga a partidului socialist, Leonte Filipescu a participat activ la organizarea acțiunilor de luptă desfășurate în această perioadă în București. La numeroasele întruniri și mitinguri ale lucrătorilor din Capitală, în presa muncitorească Leonte Filipescu s-a remarcat ca un neobosit și talentat propagandist și agitator revoluționar. „Răul acesta — scria el, dezvăluind convingător cauzele adînci ale mizeriei clasei muncitoare în gazeta sindicatului, „Federația" —- se datorește însăși 
alcătuirii sociale de astăzi a capi
talismului". „Viitorul ne dă spe
ranțe mari și frumoase. Ne deschi
de perspectiva unei vieți frumoase 
și omenești prin transformarea so
cietății de azi în societate socia
listă. Să ne educăm și să luptăm 
în această direcție".Ca membru al grupurilor comuniste, Leonte Filipescu și-a desfășurat activitatea politică legală în cadrul aripii de stânga a ftiiș- cării muncitorești, militând pentru transformarea partidului socialist în partid comunist. A participat cu multă însuflețire la organizarea grevei generale din octombrie 1920. Prigoana antimuncitorească dezlănțuită în urma grevei generale de guvernul Averescu, urmărirea și arestarea militanților revoluționari îl silesc pe Leonte Filipescu să intre, alături de alți luptători, în ilegalitate. împreună cu alți militanți revoluționari din fruntea mișcării muncitorești, participă activ la editarea și răspîndirea în Capitală și în provincie a literaturii revoluționare în care erau analizate greșelile conducerii mișcării muncitorești în _ pregătirea și desfășurarea grevei generale și se exprima limpede ideea că „partidul socialist tre
buie transformat într-un puternic 
partid politic comunist".întreaga activitate a lui Leonte Filipescu în perioada ce a urmat grevei generale s-a concentrat în direcția creării partidului comunist. Era prezent peste tot unde se dezbătea această problemă cardinală pentru mișcarea noastră muncitorească. La ședința Consiliului general al partidului și a sindicatelor din ianuarie-februarie 1921. unde confruntarea ideologică a dus la ieșirea din partid a oportuniștilor de dreapta, Leonte Filipescu a fost unul dintre cei mai fervenți susținători ai moțiu-

nii curentului comunist, care s-a pronunțat pentru convocarea Congresului de constituire a partidului comunist și afilierea lui neîntârziată la Internaționala comunistă. El a participat și la Consfătuirea grupurilor comuniste convocată în martie 1921 la Iași, unde, contrar ideii de a se crea partidul comunist în afara cadrului partidului socialist, el a susținut că sarcina grupurilor comuniste era de a milita în interiorul partidului socialist pentru a ajunge la transformarea lui în partid comunist și de a contribui la pregătirea congresului . din mai 1921 care să ia hotărîri în acest sens.în lunile țnartie-aprilie 1921, organele siguranței și poliției au dezlănțuit o adevărată campanie de arestare a comuniștilor. Pentru a-1 feri de arestare, Comitetul Central' al grupurilor comuniste l-a trimis în Bulgaria de unde l-a rechemat la sfîrșitul lunii iunie; așa se explică de ce el nu a putut lua parte la congresul de constituire a Partidului Comunist Român.Din vizorii pescu vitate București. Sub îndrumarea lui, comitetul local al partidului a reușit să înființeze în vara anului 1921 noi organizații comuniste la uzina „Vulcan", la Arsenalul armatei, în cartierele Ferentari, Lemaître, Belu ș.a.în octombrie 1921 este arestat. După două luni de schingiuiri la siguranță, a fost implicat în procesul înscenat participanților la Congresul I al P.C.R., cunoscut sub numele de „Procesul din Dealul Spirii".început la 23 ianuarie 1922, în cazarma din Dealul Spirii, procesul s-a desfășurat în condițiile u- nei intense campanii anticomuniste și antidemocratice dezlănțuită de cercurile reacționare ale claselor dominante. Mutat pentru un timp — datorită înrăutățirii sănătății lui — din închisoare la spitalul militar, Leonte Fiiipescu scria tovarășilor săi de luptă: „Dragi to
varăși! Am aflat că sînteți în luptă 
cu schingiuitorii noștri, pentru un 
regim mai omenesc... Sînt cu voiț- 
tovarăși, pînă la moarte. Trăiască 
lupta noastră! înainte, tovarăși, nu 
vă lăsați, fiți tari, fiți solidari și 
veți învinge!".La 13 aprilie 1922, comunistul Leonte Filipescu, sub pretextul că a încercat să evadeze, a fost împușcat. Asasinarea lui a fost să- vîrșită însă după un plan dinainte stabilit de administrația închisorii militare.Mobilizate de partidul comunist, masele muncitoare au protestat cu indignare împotriva acestei crime odioase. Organul de presă muncitoresc „Federația" scria cu profundă îndurerare și revoltă despre crima săvîrșită: „Leonte Filipescu... 
moare în împrejurări tragice, victi
mă a răzbunării oligarhice și mar
tir al idealului de care era călăuzit... 
Moartea sa. atît de suspectă ne un—' 
ple de durere, și breasla întreagă 
pentru care el a muncit, pe care a 
organizat-o simte marea pierdere a 
scumpului lor tovarăș".Poporul nostru nutrește o adîncă venerație față de eroii săi — printre care se numără și Leonte Filipescu — față de fiii săi credincioși care și-au dat viața în lupta sfîntă pentru libertatea și fericirea celor ce muncesc.
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Somn cu și fără cloroform
Cu toate că eu personal 

sînt o unitate particulară, 
consum cel mai mult clo
roform. Șeful laboratoru
lui de la care mă aprovi
zionez, din simplă curiozi
tate, intr-o zi m-a între
bat:

— Ce faci dumneata cu 
atîta cloroform?

— Adorm niște
— Și pe urmă 

iești? Spune, că 
spun.

— Pe cuvint?
— Pe.
— Cum jac rost de clo

roform, mă urc in ivio- 
nul de Oradea și cu o 
mașină mă deplasez la 
Stina de Vale. Aici, 
cadrul întreprinderii re
gionale de electricitate, s-a 
creat in urmă cu 15 ani 
un depozit de echipament 
pentru hidrocentrale.

— îi adormi pe paznici și furi piese, asta e I Vrei 
să-ți faci o hidrocentrală.

— Tata mi-a lăsat moș
tenire un gramofon „O- 
deori* și 13 plăci. Dacă-mi 
lăsa o Dunăre ori măcar 
o Dîmboviță, azi aveam șl 
hidrocentrală. Aveam cu
rent electric personal. Nu 
mă mai certam cu vecinii 
de apartament pentru

oameni. 
ii jefu- 
nu te

în

plata luminii. Da, da, îmi 
făceam hidrocentrală. De
pozitul e plin cu hidro- 
agregate, cu conducte, cu 
mașini de curățat grătare. 
Toate noi. Din import. Au 
o valoare de 17 573 141...

— Lei?
— Lei.
— Și stau acolo de 

mană atîția ani?
— Stau, dar bine 

zite. Paza și conservarea

po

pă-

17gatele care au costat 
milioane și ceva?

— Sînt degradate.
— Dar ai zis că sînt noi.
— Degradate moral. De

pășite ca tehnică, 
semestrial și
sînt aduse niște 
speciale ca să le 
pentru că o mare 
din ele stau afară 
temperii.

— Dacă sînt depășite, de

Anual, 
trimestrial 

echipe 
ungă 
parte 

în in-

foileton de Nicujă TĂNASE

lor costă anual în jur a 
130 000 de lei. Au angajat 
11 oameni. Un șef de de
pozit, trei manipulanți, 
trei paznici și patru pom
pieri.

— Pompieri voluntari ?
— Dacă sînt salariați 

cum o să fie voluntari. 
Din cînd în cînd pompie
rii sînt trimiși la specia
lizat. Sînt profesioniști și 
nefumători pe deasupra.
- Si?
— Ce, și?
— Nu mi-ai spus de ce 

nu întrebuințează agre-

ce le-au achiziționat? Cine 
se face vinovat?

— Mă depășește.
— Moral?
— Mintal.
— Dacă nu mai pot

folosite, de ce nu se for
mează o echipă, o comi
sie de la ministerul tute
lar — Ministerul Energiei 
Electrice — care să sta
bilească ceva cu ele. Să 
aleagă utilajele care ar 
mai putea fi instalate la 
unitățile care ar avea ne
voie de ele iar restul să 
fie casate. Retopite. Cum

sînt ele unse la timp, ar 
ieși niște oțel rumenit. 
Cozonac, nu altceva.

— Ar fi prea simplu. 
Trebuie să mai cheltuim 
vreo 17 milioane cu paza, 
cu conservarea lor. Anual, 
semestrial ori trimestrial 
trebuie să mai vie de la 
minister o comisie de in
ventariere. Te joci? Mili-' 
oanelor pierdute le tre
buie o evidență clară. Și 
pe urmă le-ar strica plă
cerea comisiilor de la 
minister. Depozitul e la 
Stina de Vale și acolo e 
stațiune de odihnă. Ai ui
tat lucrul ăsta ?

— Nu. Dar ne-am luat 
cu vorba și ai uitat să-mi 
spui 
mul.

ce faci cu clor of or-

Ți-am spus, adorm 
oameni. Vin cu a- 

iau o
niște 
vionul la Oradea, 
mașină, ajung la Stina de 
Vale, mă furișez la depo
zite...
- Și?
— Intru în vorbă 

șeful depozitului și la 
moment de neatenție 
dau cu cloroform pe
nas. îl adorm. Trec apoi 
la pompierul profesionist, 
îl adorm și pe el, apoi trec 
la paznic.

cu 
un 

îi 
la

— Am înțeles. îl adormi 
și pe el. Pe urmă?

— Pe urmă dau telefon 
la șefii lor să vină în in
specție. Vine inspecția, îi 
găsește dormind in post, 
le taie trei zile din sa
lariu și banii realizați din 
aceste amenzi îi scădem 
din cele 17 milioane de lei 
pierdute. Recuperez toa
tă suma, dacă dă dumne
zeu să trăiesc vreo 9 mi
lioane de ani. (Și, pentru 
mine, e ușor asta, pentru 
că iau Gerovital și am 
frigider bun). Așa că toate 
utilajele astea uzate mo
ral le scoatem pe gratis. 
Ba o să avem și un plus 
de oțel rumenit... Știi 
ce-mi pare rău ?

— Ce?
— Că agregatele nu sînt 

din bronz. După cele 9 
milioane de ani, după ce 
le scoteam banii, mă ale
geam și eu cu o . - __
îmi ridica Ministerul E- 
nergiei Electrice o statuie. 
Meritam!

— Apropo de minister. 
Nu cumva cei care sînt 
vinovați de cele petrecute 
au fost adormiți de dum
neata cu cloroform ?

— Nu. Dumnealor dorm 
fără.

statuie.

iFfl
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se știe, rășina deînfiind fabricareaindustria maselor folosită în spe- bachelitelor.

e- în fluxului tehnolo- a novolacului a secției să în viață

Conducerea întreprinderii de

prefabricate Militari manifestă

în noua zonă industrială Militari din Capitală, întreprinderea de prefabricate din beton se distinge ca una din unitățile economice de mare anvergură. La fel ca în oricare altă fabrică nouă — și în a- ceastă întreprindere, afirmarea „personalității" industriale, consa; crarea întreprinderii pe plan economic depinde în mod hotărîtor de rapiditatea cu care se cimentează u- nitatea colectivului, disciplina lui în activitatea productivă. Din capul locului menționăm că acest proces firesc, de adaptare a oamenilor la aceste cerințe esențiale pentru bunul mers al producției, se desfășoară aici prea lent, cu multe în- tortocheri și, mai ales, cu numeroase consecințe economice negative pentru întreprindere. Prima și poate cea mai importantă consecință este nerealizarea integrală a sarcinilor de plan. La sfîrșitul d£ln acest

pierde timpul o face și pe buzunarul tovarășilor săi de echipă. Ce a însemnat, concret, măsurarea precisă a muncii ? Productivitatea muncii a sporit cu peste 40 la sută, iar calitatea execuției a crescut considerabil. Pe această bază,
producție este cauza dezordinei din fabrică. „In repetate rînduri, arată tov. Angela Stanciu, șeful serviciului personal, am cerut să se ia măsuri împotriva celor care părăsesc întreprinderea în timpul programului de producție, dar n-am fost ascultată de nimeni. Acum,

primului trimestru an, bilanțul întreprinderii este nesatisfăcător. Producția globală planificată a fost realizată în proporție de circa la sută. în jurul aceleiași cifre situează și producția marfă. Cu de procente este mai mică față plan și productivitatea muncii.Discutăm despre toate aceste aspecte cu tov. Mihai Stoenescu, inginerul șef al întreprinderii, care precizează că hotărîtoare în menținerea acestei situații nefavorabile sînt greutățile pe care le întâmpină fabrica în desfacerea producției. Este adevărat, în momentul de față întreprinderea întâmpină o asemenea dificultate. Dar neajunsurile existente în realizarea principalilor indicatori economici, apreciază tov. Andrei Bordei, instructor al Comitetului „IC Februarie" raional al P.C.R., sînt în. mare măsură de natură subiecti
vă. Tov. Marcel Mihalache, economist în serviciul de organizare a producției din fabrică, întărește această apreciere cu o sumă de date. Din cifrele balanței timpului de lucru, el ne înfățișează una e- locventă: în primul trimestru, timpul nelucrat totalizează 4 439 de zile/om, ceea ce echivalează cu aproape 6 zile de inactivitate totală a întreprinderii.— Noi am făcut o socoteală — ne spune tov. Mihalache. în timpul irosit, numai datorită absențelor nemotivate, s-ar fi putut realiza o producție de o jumătate de milion de lei. Dacă luăm în calcul că, din diferite alte eauze, fiecare muncitor a lucrat în medie doar 185 de ore pe lună, în loc de 202 ore, cît a fost durata medie a unei luni de lucru în primul trimestru, atunci pierderea de producție se cifrează la circa 700 000 de lei, a- dică 4 la sută din totalul producției planificate. Folosirea nerațională a timpului de lucru trage serios în jos productivitatea muncii în întreprinderea noastră. Iată de ce cred că, în actuala acțiune de organizare a producției, asupra problemelor legate de folosirea completă și productivă a timpului de lucru ar trebui să insistăm mai mult.Remarca „ar trebui" este pe deplin întemeiată. Din relatările altor cadre de ingineri și economiști din întreprindere am aflat că în acțiunea de organizare superioară a producției și muncii care se desfășoară în întreprindere, studiul problemelor privind mai buna utilizare a forței de muncă și a timpului de lucru se face la modul general, fără a fi localizat pe secții și linii de fabricație. De altfel, inginerul șef încerca să ne convingă că în întreprindere, atîta vreme cît realizarea planului ridică probleme, nu se poate desfășura o acțiune temeinică de folosire deplină a forței de muncă și a timpului de lucru. Ca și cum una nu ar condiționa-o pe cealaltă.O asemenea părere este infirmată de înseși realitățile practice din întreprindere.— Introducerea muncii în acord colectiv, în februarie, la linia a V-a armare, unde lucrez — ne relatează maistrul Stelian Radulescu — a produs un veritabil reviriment în munca oamenilor de aici. Esențial este că s-a creat un puternic curent, de opinfe de masă împotriva chiulului, pentru că cine

firsăfcr cunoaște d@ ce 
iui se îndeplinește planul 
la această întreprindere?

a crescut și cîștigul fiecărui om din echipă.Din păcate, experimentul de la linia de armături metalice rămî- ne singurul. La restul liniilor de fabricație se lucrează pe apucate și la grămadă. în ziua cînd am fost în întreprindere (8 aprilie a. c.), am văzut zeci de muncitori care-și părăsiseră locurile de muncă, stînd pe culoarele pavilionului administrativ pentru diferite treburi personale.— Irosirea timpului de lucru dăunează atît întreprinderii, cît și muncitorului — sublinia maistrul 
Toma Nae. în ziua de 13 martie a. c., de exemplu, Ion Stîngaciu a fost la lucru întreaga zi. Dar a- preciem, după ceea ce a realizat, că el- nu a lucrat efectiv decît 4 ore. Și cu atîta l-am și pontat. Cine a pierdut în acest caz ? în primul rînd întreprinderea, care a suportat locații pentru întârzierea descărcării vagoanelor. Dar a pierdut și Ion Stîngaciu, care a primit salariu doar pentru patru ore.— La adăpostul normelor globale care se practică acum în_ întreprindere — spunea tov. — 
Ariciu, secretarul comitetului partid — duo viață liniștită cei mozi. Unii dintre ei sînt tineri, ții lucrează pentru prima oară într-o întreprindere industrială. Noi le explicăm ce daune aduo întreprinderii cru, prin timpului înțeleagă stituție de binefacere, ci o întreprindere socialistă, unde se plămădește o parte din avuția națională. în- luna februarie, bunăoară, fabrica nu și-a îndeplinit planul de producție. Față de cei 790 de muncitori, cîți erau planificați, conducerea întreprinderii a cerut să i se aprobe angajarea de noi forțe de muncă, justificînd că îndeplinirea planului pe luna martie depinde hotărîtor de acest lucru. Au mai fost angajați circa 60 de muncitori. Rezultatul: în luna martie realizările la producția globală și marfă ating abia 68 la sută, iar productivitatea muncii este de numai 56 la sută față de plan. Mai puțin decît media pe trimestru.De ce merg, la această întreprindere, lucrurile tot mai prost ? Toți cei cărora le-am adresat a- ceastă întrebare au apreciat, în unanimitate, că o atare stare de lucruri se explică prin haosul și dezordinea care domnesc în întreprindere în toate compartimentele ei. „Sînt unii muncitori care lucrează cît vor, vin în fabrică și pleacă din producție după placul inimii" — remarca șeful de echipă 
Paul Ene, de la linia I casete. Uneori, indisciplina este încurajată de anumiți maiștri. Iată un caz. în ziua de 18 martie a. maistrul Gheorghe Gînduleseu și-a permis, cu de la sine putere, să trimită oamenii acasă cu patru ore mai devreme. Nu înțeleg de ce, după această gravă abatere, maistrul s-a ales doar cu... mutarea în secția de beton celular autocla- vizat".După cum ni s-a spus, atitudinea tolerantă a conducerii întreprinderii față de toți cei care nesocotesc normele disciplinei de

șefii de servicii sau de secții ca și unii maiștri pleacă în oraș ori- cînd și oricum, fără a mai anunța pe cineva , din conducere. Și ca să nu vorbesc la general, voi da cî- teva cazuri. în ziua de 7 aprilie

a. c., șeful serviciului contabilitate, Gheorghe Ionescu, a plecat la ora 10 din întreprindere și nu s-a mai întors pînă la sfîrșitul zilei de muncă. Nimeni n-a știut de ce și unde a plecat. Cu o zi înainte, Gheorghe Obrocea, șeful serviciului aprovizionare, a lipsit din întreprindere 5 ore. Azi, 8 aprilie, maistrul Vasile Macarie a plecat într-o direcție necunoscută".în întreprindere se irosește mult timp și din pricină că cei care conduc anumite sectoare de activitate nu asigură toate condițiile materiale necesare desfășurării normale a producției. După cum ne-au relatat mai mulți muncitori de la linia I casete, în prezent aici se irosesc, la începutul fiecărui schimb, cel puțin 30 de minute pentru aprovizionarea cu armături, scule. în alte cazuri — a- răta muncitorul Gheorghe Islal — lipsa unor mecanisme, relativ simple, pe care în repetate rînduri muncitorii de la încărcări-descăr- cări le-au solicitat, prelungește e- xagerat de mult durata unor operații. Montarea unui troliu, chiar și manual, ar reduce timpul de descărcare a vagoanelor cu aproape o jumătate de oră.Cunoaște oare Direcția generală a industriei prefabricatelor toate aceste deficiențe, care stăruie în întreprindere ? Inginerul șef ne a- sigură că da. Dar a ținut să precizeze : „Acum specialiștii direcției vin doar în vizită, se interesează de un aspect sau altul. Apoi, dispar și nimeni nu-i mai vede. Chiar delegatul ministerului, desemnat să sprijine colectivul de organizare științifică a producției și muncii, creat recent în fabrică, calcă destul de rar prin întreprindere. Prima oară cînd a venit, a stat doar o oră, iar cu cel de-al doilea prilej și ultimul, cinci ore. La atîta s-a rezumat sprijinul".Este momentul ca Direcția generală a industriei prefabricatelor din Ministerul Industriei Construcțiilor să renunțe la acest stil pompieristic de lucru. Așa cum a procedat pînă acum, cînd cu săp- tămînile nimeni din direcție nu a trecut prin această fabrică, nu se poate sconta a activității prinderea de Este absolut prindere să competenți, care să sprijine efectiv conducerea administrativă în punerea la punct a întregului mecanism de funcționare a acestei noi unități economice. Sprijinul va fi eficace numai în măsura în care se va reflecta, în scurt timp, în îmbunătățirea organizării producției și a muncii, în ridicarea nivelului activității economice a întreprinderii.

Institutul de cercetări tex
tile din București. In la
boratorul de încercări fi- 
zico-mecanice, cercetă
toarea Elena Chiriacescu 
și tehniciană Anca lones- 
cu fac determinări la un 
nou tip de ață, cu para
metri superiori, pentru 
confecții și încălțăminte

Foto : M. Andreescu

loan ERHAN

Paul de co- al-
prin nevenirea lor la lu- pierderea fără rost a de muncă, îi ajutăm să că fabrica nu este o in

c„

în zona industrială a Bu
zăului, alături de uzina de 
sîrmă și produse din sîrmă 
— parțial intrată în func
țiune — se ridică un al 
doilea important obiectiv : 
fabrica de zahăr, inclusiv 
o centrală electrică de ter- 
moficare de 12 MW. Noua 
unitate industrială are ter
men de intrare în funcțiu
ne 1 septembrie a.c. Deci, 
peste numai 5 luni de zile, 
la Buzău urmează să se 
producă primele tone de za
hăr. Poți crede aceasta însă 
cu mari rezerve, pentru că 
lucrările sînt mult rămase 
în urmă. Dintr-o analiză fă
cută pe șantier de un co
lectiv al secției economice 
a Comitetului regional Plo
iești al P.C.R., reiese că de 
la 1 ianuarie și pînă la 10 
martie planul nu a fost rea
lizat în nici o decadă. Chiar 
dacă în ultimele două de
cade ale lunii martie rit
mul de lucru a fost mai 
alert, totuși în trimestrul 
I nu s-a realizat decît 89 
la sută din volumul de lu
crări prevăzut în graficele 
de execuție. Se cuvine pre
cizat că pînă la data in
trării în funcțiune a noii 
fabrici — adică în cinci 
luni — a rămas de execu
tat un volum de lucrări de 
peste 4 ori mai mare decît 
cel realizat în primul tri
mestru.

Stăm de vorbă cu ing. 
Dumitru Toma, șeful șan
tierului 113 — antreprenor 
general ce aparține Trustu
lui 1 construcții București. 
EI motivează întîrzierile la 
construcția halei principale 
mai ales prin greutățile 
create de vremea nefavo
rabilă și de neprimirea la 
timp a unei părți a docu
mentației tehnice de la be
neficiar. Dar constatările 
noastre dovedesc că majo
ritatea rămînerilor în ur
mă se datoresc unei slabe 
organizări a muncii pe șan
tier, unor carențe serioase 
în conducerea și îndruma
rea sectoarelor de muncă. 
Să argumentăm. Depășin- 
du-se numărul de munci
tori, în lunile ianuarie și 
februarie productivitatea 
muncii a fost realizată doar 
în jur de 70 la sută. Si nu 
datorită vremii, ci lipsei u- 
nui front larg de lucru. Pa
radoxal este și următorul 
fapt: în timp ce la unele 
lucrări muncitorii mai mult 
au stat, la altele — con
strucția turnului de răcire, 
a silozurilor de sfeclă, a 
decantoarelor — s-a resim
țit lipsa forței de muncă.

Hala de fabricație, unde 
se execută un mare volum

termenului
planificat ?

de lucrări de montaj, este 
unul dintre obiectivele 
care condiționează în mare 
măsură punerea în func
țiune Ia termen a fabricii. 
Firesc era ca aici să se 
treacă la organizarea lu
crului în două schimburi. 
Dar nici pînă la jumătatea 
lunii martie nu s-a luat o 
asemenea măsură. S-a „o- 
mis“ angajarea din vreme 
a muncitorilor sudori ca
lificați, cît și a tinichigiilor, 
încercăm să aflăm părerea 
ing. Alexandru Cătană, șe
ful sectorului montaj al 
Trustului II instalații și 
montaje București, despre 
perspectiva accelerării rit
mului de montaj: „Lucrăm, 
după cum vedeți, concomi
tent cu constructorul, în 
condiții foarte grele. Dacă 
nu ni se creează un front 
mai larg de muncă, nu a- 
vem garanția montării uti
lajelor în timp optim".

Fabrica de zahăr nu va 
putea să intre în funcțiune 
dacă nu are asigurată ener
gia electrică 
Or, la stația de 
mare lucrările 
rămase în urmă.
torul nu găsește de data a- 
ceasta nici un fel de ali- 
biu. Termenul inițial de 
predare pentru montaj a 
fost la 30 septembrie anul 
trecut, apoi a fost decalat 
la 28 februarie 1967, iar în 
ultimul timp — la 30 iu
nie. Dar notați : nici pînă 
în prezent nu s-au înce
put lucrările de montaj 
care solicită un timp mi
nim de 6 luni.

necesară, 
transfor- 

sînt mult 
Construc-

O situație similară există 
și în ce privește lucrările 
de alimentare cu apă in
dustrială a fabricii. Pînă 
acum, întreprinderea de 
foraje București din ca
drul Comitetului de Stat al 
Apelor a forat numai 3 pu
țuri de exploatare din 16. 
Dar — atentă planificare I 
— în planul pe 1967 al șan
tierului 113 se prevede fo
rarea restului de puțuri, 
nu însă și în planul în
treprinderii de foraje amin
tite. Si astfel, aceasta din 
urmă își retrage forțele do 
pe șantier.

Pe șantier ni se semna
lează și alte probleme care 
nu și-au găsit încă soluțio
narea cuvenită. Ing. C. 
Plapșa, directorul viitoarei 
fabrici, arată că. după pă
rerea lui, cele mai mari 
greutăți sînt provocate de 
stația de betoane. Ea ține 
în loc lucrările și așa în
târziate. De ce „Nevoile 
reale sînt de circa 600—700 
metri cubi de beton, arată 
directorul. Dar cum pot fi 
ele acoperite din moment 
ce stația este proiectată cu 
mult sub capacitate ? S-a 
luat nu de mult măsura ca 
să se lucreze în două schim
buri. Dar, chiar și așa. nu 
se va primi pe șantier mai 
mult de jumătate din beto
nul necesar. Și încă o pro
blemă. Ați văzut construc
ția magaziei de borhot. Este 
mult rămasă în urmă. Lu
crările aici nu vor putea 
avansa nici în viitor deoa
rece constructorul nu are

4 încheiat primul 
trimestru al anului

fășurat importante lucrări care au avut drept efect sporirea capacității de producție a instalației de la 6 250 tone, la 7 500 tone pe an. Dar acest cîștig de capacitate a generat un alt efect i scăderea prețului de cost pe tona de fenol, ceea ce pe întregul an 1967 se ridică la o economie de 700 000 lei. Extinderea s-a executat cu ajutorul creditelor de mică mecanizare. Dar colectivul secției, în frunte cu ing. Iosif Vlad, nu s-a oprit aici. Pe baza unor studii mai adîncite s-a ajuns la concluzia că, prin mici modificări a- duse instalației în continuare, modificări care să elimine unele locuri înguste, capacitatea instalației poate crește cu încă 300 tone pe an. Lucrările au fost efectuate din mers și, ca urmare, se ..obține o producție suplimentară în loare de 3 milioane lei numaiacest an. Prețul de cost, scade, de asemenea, realizîndu-se încă o conomie de 700 000 lei pe an. plus, ponderea producției de fenol de calitatea „extra" a crescut de la 55 la sută, cît s-a realizat anul trecut, la 78 la sută. Pe această bază, se pot asigura la export cantități suplimentare de fenol. Știți ce fonduri s-au cheltuit cu această lucrare ? Mai puțin de 50 000 lei. Meritul revine colectivului secției, în frunte cu șeful secției, inginerul 
Vladimir Postolachc, tehnologul secției, Gheorghe Grama, inginerul mecanic al secției, maistrul chimist 
Septimiu Bucur și echipei conduse de Mihai Frățilă, care au executat lucrările de perfecționare amintite.După cumtip novolac are o largă întrebuințare plastice, cial laPînă în acest an, novolacul s-a fa-

și nu știe de unde să pro
cure o macara de 75 tone 
pentru ridicarea boltarilor".

Ne-am putea referi. în 
rîndurile de față, și la alte 
probleme. Se pun însă, în 
mod firesc, cîteva între
bări : de ce s-a lucrat la 
întîmplare, încălcîndu-se 
graficele de execuție pre
văzute ? Desigur, principa
la răspundere revine con
ducerii șantierului. Dar de 
situația care s-a creat aici 
se face vinovat și Trustul 
1 construcții, care n-a tras 
la răspundere conducerea 
șantierului și a neglijat în 
mod nepermis rezolvarea 
unor probleme-cheie — so
licitată. de altfel, cu in
sistentă — cum ar fi și a- 
ceea a asigurării cadrelor 
calificate. Este aproape de 
neconceput ca un șantier cu 
lucrări de asemenea pro
porții să funcționeze fără 
mecanic-șef, fără șefi la 
serviciile de bază : plan și 
organizarea muncii, tehnic, 
producție. Nu mai vorbim 
că, chiar la execuția directă 
a lucrărilor, unde se cer 
competentă și răspundere 
tehnică și organizatorică, au 
lipsit inginerii cu expe
riență.

Pe acest șantier vin săp- 
tămînal zeci de delegați, 
atît din partea beneficia
rului și constructorului, cît 
și a proiectantului. Dar ce 
au rezolvat, ei, de fapt, prin 
aceste vizite ? „Unii vin și 
pleacă fără să lase urme" 
— ne precizează șeful șan
tierului. Intr-adevăr, con
semnează un referat al 
Sucursalei regionale Plo
iești a Băncii de Investiții, 
„sprijinul" primit de Ia 
trust, de la Ministerul In
dustriei Construcțiilor nu 
se concretizează decît în 
mică parte în măsuri ope
rative și rezolvări imediate 
pentru bunul mers al lu
crărilor pe șantier. Aceeași 
apreciere se face și la a- 
dresa Ministerului Industri
ei Alimentare.

Am asistat la o ședință 
săptămînală (are loc în -fie
care joi), unde se analizea
ză stadiul lucrărilor. A-> 
proape 20 de oameni, cadre 
de răspundere de Ia trust, 
de la Ministerul Industriei 
Alimentare. Institutul de 
proiectări pentru industria 
alimentară, de pe șantier, 
discutau în jurul unei 
mese greutățile ivite și mă
surile ce se impuneau pen
tru a fi înlăturate. Dar ma
niera de a pune problemele 
haotic, felul în care se a- 
nalizau lucrurile, neorga
nizat, pe o bază de cunoaș
tere foarte superficială.

ne-a lăsat impresia penibilă 
a unei ședințe convocate 
parcă special pentru „a 
toca" timpul șl nervii de
geaba. De altfel, asemenea 
dezbateri, prezidate de cele 
mai multe ori de inginerul 
Hercules Pisam, director 
tehnic în Ministerul Indus
triei Alimentare, au fost ca
racterizate ca inutile chiar 
de către participanți, prin
tre care se numără'și tova
rășul Nicolae Iordăchioa- 
ia, inginer șef al șantieru
lui. „Dacă toți acești re
prezentanți ar merge pe te
ren, rezolvînd direct la fața 
locului unele probleme, 
prezența lor ar fi foarte 
justificată și utilă nouă — 
sublinia inginerul șef. Dar, 
în felul acesta mai mult ne 
îngreunează munca".

Recent, pe șantier au fost 
chiar conducerile Ministe
rului Industriei Construcții
lor și Ministerului Indus
triei Alimentare. E adevă
rat, anumite probleme și-au 
găsit rezolvare chiar în 
prezența tovarășilor. „To
tuși — sublinia tov. Gheor
ghe Ene, adjunct al secției 
economice a Comitetului re
gional Ploiești al P.C.R. — 
cîteva lucruri principale au 
rămas din nou suspendate 
undeva, fără a li se găsi o 
rezolvare imediată. Bună
oară, nu s-a stabilit con
cret cînd va primi șantierul 
macaraua necesară ridicării 
boltarilor de la magazia de 
borhot uscat. Mărirea ca
pacității stației de betoa
ne a rămas tot sub semnul 
întrebării. Se
precizăm, totodată, 
după 7 zile de la 
tovarășilor miniștri 
tier, reprezentantul 
lui 1 cănstructii București
însărcinat să ajute efectiv 
șantierul — lucru stabilit 
în discuțiile purtate — nu 
și-a făcut apariția la Bu
zău, Nu este un caz de in
disciplină ?“

Examinarea situației care 
s-a creat re șantierul fa
bricii de liahăr din Buzău 
indică un diagnostic precis : 
intervenția urgentă și ho- 
tărîtă din partea forurilor 
de resort ale Ministerului 
Industriei Alimentare și 
Ministerului Industriei Con
strucțiilor pentru recupe
rarea integrală și grabnică 
a rămînerilor în urmă, 
pentru solutionarea neîn
târziată a tuturor proble
melor de care depinde ac
celerarea ritmului de exe
cuție. darea în funcțiune la 
termen a acestui obiectiv 
industrial.

cuvine să 
că nici 
venirea 
pe san- 
Trustu-

Constantin CAPRARU 
corespondentul „Scînteii"

bricat pe baza unei tehnologii greoaie și de aceea, productivitatea muncii era scăzută. După o analiză amănunțită a procesului de producție, inginerul Petre Țurea, tehnologul secției, a întocmit un studiu privind raționalizarea fluxului tehnologic de fabricare a novolacului. Studiul, inventiv și analitic, a fost aprobat de conducerea combinatului. In urma lucrărilor efectuate, s-a mecanizat operația de răcire a novolacului, eliminîndu-se în același timp operațiile de spargere și măcinare. Important este, de asemenea, că prin noua tehnologie no- volacul se obține sub formă solidă. Avantajele sînt evidente. Deși nu se cunosc încă datele definitive cu privire la eficiența economică, se știe însă precis că în circa o lună și jumătate, de cînd s-a terminat lucrarea, instalația a dat o producție mai mare cu 81 tone la mase plastice, cu sută la sută la rășină ; totodată productivitatea muncii crește simțitor și se realizează economii de cîteva pe an.Raționalizarea gic de obținere colectivului la traducereaobiectiv mai vechi : în- fabricației fenoplacului, foarte solicitat în lem-
permis treacă a unui sușirea un adeziv industria de prelucrare a nului și folosit în special la fabricarea placajului, capabil să înlocuiască tegofilmul, care în prezent se importă. După o muncă susținută de cercetare și experimentare, colectivul secției a reușit să elaboreze tehnologia și astfel să treacă la fabricarea noului produs, care e folosit cu rezultate excepționale în unitățile de industrializare a lemnului. Produsul posedă calități similare tegofilmului. Aceasta a determinat Ministerul Economiei Forestiere să solicite Ministerului Industriei Chimice să asigure într-un timp cît mai scurt cantitățile de fenoplac necesare industriei de prelucrare a lemnului. Toți beneficiarii au și lansat comenzi ferme pentru cantitățile de care au nevoie. In afara inginerului amintit, la această realizare și-au adus contribuția tehnicianul Ion 
Libeg, șeful de echipă Octavian 
Țuturea și operatorul chimist Ște
fan Moraru.în același ritm alert s-a acționat și pentru atingerea într-un termen scurt a parametrilor la noile instalații intrate în funcțiune în ultimele luni. Grăitor este exemplul instalației de amoniac. La începutul lunii februarie, la această instalație s-au dat în exploatare noi capacități de producție. Ca rezultat al atenției acordate lucrărilor de montaj, al efectuării în condiții optime a probelor tehnologice și, în general, ca urmare a exploatării raționale a instalațiilor, s-a reușit ca — numai după două luni de la darea în exploatare — aceasta să atingă parametrii proiectați pentru etapa finală. La o altă instalație — cea de acid azotic diluat — la care s-au executat lucrări de mărire a capacității, terminate la sfîrșitul anului trecut, s-au atins, de asemenea, parametrii tehnico-economici proiectați, ceea ce a permis să se obțină o producție de 2 000 tone acid azotia, cu 50 la sută peste planul trimestrului I. Pe această bază, 
colectivul combinatului a livrat 
agriculturii o cantitate suplimen
tară de 3 638 tone îngrășăminte 
azotoase.La rezultatele obținute de colec
tivul din Făgăraș, în perioada res
pectivă, a contribuit și un alt fac
tor — element al bunei organizări 
a activității combinatului — reali
zarea unei producții ritmice. Edificator în această privință este faptul că în lunile primului trimestru s-a realizat, în medie, în decada I 32,2 din volumul producției, în decada a II-a 34 la sută, iar restul în decada a IlI-a. Ritmicitatea a mers mînă în mînă cu gospodărirea judicioasă a materiilor prime, materialelor și energiei electrice. Prin- tr-o folosire rațională a utilajelor, a unor compresoare de mare capacitate, în trimestrul I, s-a redus simțitor consumul de energie electrică. numai la secția amoniao rea- lizîndu-se o economie de aproape un milion lei. Reduceri ale consumurilor specifice s-au înregistrat si la benzen și acid-sulfuric, la sodă caustică. Sînt de relevat și eforturile depuse pentru asigurarea unei întrețineri și exploatări judicioase a instalațiilor și utilajelor, ceea ce a dat posibilitate colectivului să reducă la minimum opririle accidentale.Acum, a cărui creatoare _________ ____ ______de conducerea tehnico-administra- tivă și organizația de partid, perseverează în' acțiunea de organizare superioară a producției, de ridicare a eficienței economice a activității productive la un nivel și mai înalt

colectivul combinatului, inițiativă și capacitate sînt continuu stimulate



Convorbire cu corrL dr. V. Vasilescu 
șeful laboratorului de biofizică al I.M.F

' . ÎS ti

c

o

RĂMlNEREA ÎN URMĂ

DIN BIOFIZICĂ?

I

s

s

s=

Pînă nu demult părea un exces de fantezie crearea u- nei mîini artificiale care, „conectată" în locul membrului natural amputat, să răspundă comenzilor organismului. Surprinzătoare sinteză și conlucrare între materia vie și cea fără viață, proteza cu biocu
renți reprezintă astăzi o realitate îndelung experimentată și popularizată ; cel în cauza vrea să apuce paharul cu apă și „proteza” execută întocmai gestul etc. Dar medicina re- cuperatorie constituie numai unul dintre sectoarele de activitate în care tehnicile și realizările biofizicienilor își găsesc numeroase utilizări importante și spectaculoase.Activă disciplină „de graniță”, biofizica cunoaște în zilele noastre o dezvoltare susținută, captînd atenția u- nor largi categorii de specialiști. Anul acesta, de pe băn
cile învățămîntului nostru su
perior de specialitate va 
porni „în viață" prima pro
moție de biofizicieni, care va întări forțele acestui însemnat sector al științei naționale, menit să contribuie substanțial și multilateral la rezolvarea complexelor cerințe ale cincinalului. La sesiunea 
Marii Adunări Naționale din 
decembrie 1965, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu menționa 
cercetarea de biofizică prin
tre direcțiile științifice defici
tare în care se iac simțite u- 
nele serioase rămîneri în ur
mă, ce se impun a fi cît mai 
grabnic remediate. În legătură cu progresele înregistrate în intervalul de timp scurs, cu preocupările și obiectivele prezente și de perspectivă ale specialiștilor din acest domeniu, ne-am adresat conf. 
VASILE VASILESCU — :
laboratorului de biofizică 
la Institutul de Medicină 
Farmacie din Capitală.

ciberneticii, al automaticii în gene
ral. Astfel, pornind de la observația 
că o cantitate de acid dezoxiribonu- 
cleic (ADN) egală cu cea conținută 
normal de o celulă a corpului ome
nesc poate să „codifice" o in
formație echivalentă cu textul 
a 10 000 de cărți — fiecare carte a- 
vînd 20 000 de cuvinte — biofizicienii 
contribuie în momentul de față la 
realizarea unor „automate autoacor- 
dabile", capabile să evolueze inde
pendent, adaptîndu-se condițiilor 
schimbătoare ale mediului exterior.

Diversitatea aplicațiilor rezultate
lor biofizicii, faptul că ea „servește" 
atîtor altor ramuri și discipline ale 
științei actuale face ca interesul fată 
de dezvoltarea ei să nu aibă o moti
vație îngustă, unilaterală — să avem 
și o cercetare de biofizică — ci una 
mult mai amplă și mai profundă. 
Este de altfel și motivul care a fă
cut ca la Congresul internațional de 
biofizică de la Viena — ținut în a- 
nul 1966 — să se afirme că biofizica 
preocupă la ora actuală majoritatea 
statelor prin implicațiile pe care 
cercetările ei le au în ceea ce pri
vește asigurarea priorității în rezol
varea unor importante nevoi eco
nomice.

— Care sînt perspectivele 
deschise acestor cercetări în țara 
noastră de actualul cincinal ?

— Deși la noi asemenea cercetări 
s-au inițiat încă din anul 1910 — de 
către prof. univ. Ion Atanasiu, 
de la Universitatea din București — 
totuși o preocupare mai serioasă în 
această direcție a existat abia în ul
timii ani. în această perioadă au luat 
ființă o serie de colective profilate 
în această direcție — așa cum sînt 
cele 
din

selectare a oamenilor. Este exclus, 
cred, ca din prima zi de facultate să 
se știe cine are înclinații spre biofi
zică și cine nu. Poate că această spe
cializare ar trebui să se facă mai 
tîrziu, pe baza unei cunoașteri și a- 
nalizări prealabile mai temeinice de 
un an, doi a studenților. Există defi
ciențe și în ceea ce privește proce
sul de pregătire a acestora, mai ales 
în succesiunea disciplinelor ce se 
predau la această secție, ceea ce în-

greunează acumularea sistematică și 
temeinică a cunoștințelor.

Cred că ar merita tratată cu toată 
seriozitatea și pregătirea ulterioară a 
specialistului prin reglementarea 
doctoranturii în biofizică, 
și promovarea 
de funcții 
cinci ani, 
înființarea 
mulți din membrii lui au progresat 
din punct 
științifice, dar din cel al încadrării 
nu. Ba mai mult, unora li s-a trans
format postul de cercetător în post 
tehnic și am asistat la plecarea unor 
cadre valoroase, cu care se cheltui
seră bani și eforturi pentru a fi 
pregătite. La toate sesizările noastre 
Ministerul învățămîntului a „tăcut". 
Cred că problema aceasta, a „sta- 
tut-ului“ cadrelor de cercetare din 
ramurile mai noi ale științei ar tre
bui să fie cît mai grabnic analizată, 
soluționată. în fond, acesta este un 
aspect al vieții ce nu poate fi igno
rat. Nu ne putem mulțumi numai 
cu „întocmirile" schemei categoriilor 
clasice de cercetători, în raport cu 
care reprezentanții disciplinelor mai 
tinere, specifice epocii noastre și, 
după cite se prevăd, și de mare vii
tor, apar uneori ca nespecialiști, ca 
necercetători.

Sînt numai cîteva din aspectele pe 
care le ridică îmbunătățirea cercetă
rii de biofizică din țara noastră, prin 
soluționarea căreia economia țării și 
știința națională nu ar avea decît 
cîștigat.

lui în 
cercetării, 

trecut
al 

cîțî au 
laboratorului

precum 
sistemul 
în cei 
de la 
nostru,

de vedere al pregătirii

Convorbire realizată 
Aurel VARDUCA
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teatre
o Teatrul de operă și balet: SIMFONIA FANTASTICĂ; BOLERO; 
ȘEHEREZADA — 19,30.
a Teatrul de stat de operetă: SECRETUL LUI MARCO POLO — 
19,30.
0 Teatrul Național „I. L. Caragiale" (sala Comedia): RĂZVAN ȘI 
VIDRA — 19,30, (sala Studio): INTÎLNIRE CU ÎNGERUL — 19,30. 
e Teatrul de Comedie: CAPUL DE RĂȚOI (spectacol amînat din 
30 martie) — 20.
e Teatrul „Lucia Sturdza Bulandra" (sala din bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1): PROCESUL HORI A — 19,30, (sala din str. Al. Sahia 
nr. 76 A): CANDIDA (spectacol amînat din 31 martie) — 20.
0 Teatrul „C. I. Nottara” (sala Magheru) : ACEST ANIMAL CIU
DAT — 19,30, (sala Studio): 3.3.3. — 20.
0
0
0
• . _
Caragiale": ULTIMA ORĂ — 20.
0 Teatrul „Țăndărică" (sala din Calea Victoriei): PĂCALĂ — 17, 
(sala Palatului pionierilor): TIGRIȘORUL PETRE — 17.
e Teatrul satiric-muzical „C. Tănase” (sala Savoy) : PARADA RE
VISTEI — 19,30, (sala Victoriei) : COLIBRI MUSIC-HALL — 19,30. 
0 Ansamblul artistic al Uniunii Generale a Sindicatelor: MAGIS
TRALA TINEREȚII — 20.
0 Circul de stat : CAVALCADA CURAJULUI — 19,30.

Teatrul „Barbu Delavrancea": MORIȘCA — 20 (premieră).
Teatrul Mic: DOI PE UN BALANSOAR — 19,30.
Teatrul „Ion ,Creangă": NOTA ZERO LA PURTARE — 19,30. 
Studioul Institutului de artă teatrală și cinematografică „I. L.

O ÎNTÎLNIRE BINEVENITĂ

Filarmonicile din Cluj
și Tg. Mureș la București

dr. 
șeful 

de 
Și

im-— Spre ce direcții mai 
portante se îndreaptă atenția 
și rezultatele specialiștilor din 
acest domeniu ?

— Cu toate discuțiile ce se mai 
poartă în legătură cu definiția exac
tă a obiectului de studiu, terenul pe 
care evoluează biofizica poate fi cir
cumscris astăzi cu suficientă preg
nanță : se ocupă cu cercetarea feno
menelor fizice din sistemele biolo
gice, utiiizînd în acest scop teoriile 
și metodele fizicii și implicit ale 
matematicii.

Se înțelege, așadar, că 
reprezintă de fapt același 
biologiei 
studiile 
să a 
ces în 
cificul, < 
prii, ci 
mai. rapid și mai clar. Prin realiză
rile sale, biofizica ajută la cunoaș
terea mai amplă a unor fenomene 
ce preocupă în cel mai înalt grad 
medicina contemporană, așa cum 
sînt fenomenele de cancerizare, im- 
bătrînire, bolile degenerative, con
tribuind totodată și la extinderea și 
stimularea geneticii — care, se știe, 
are astăzi o mare însemnătate nu 
numai în ceea ce privește ereditatea 
la om, cît mai ales în perspectivele 
pe care le deschide ea agronomiei, 
zootehniei, în general producției a- 
gricole. în același timp prin ramura 
ei mai nouă, bionica, ea urmărește 
să „imite" cu mijloace tehnice func
țiunile și mecanismele activității fi
zice și intelectuale umane, adueîn- 
du-și aportul prețios și Ia progresul

biofizica 
„efort" al 
utiliza în 

riguroa- 
II _

i moderne de a
ei metodologia 

științelor „exacte" — pro- 
care ea nu „pierde" spe- 
calitatea fenomenelor pro
le dezvăluie, mai profund,

LA
MUZEUL
DE ARTĂ

Muzeul de artă al Republicii 
Socialiste România este vizitat 
de numeroși iubitori de frumos. 
O mare afluență de vizitatori 
— peste 20 000 lunar — a cu
noscut muzeul în acest prim tri
mestru al anului, cu prilejul 
deschiderii expoziției „Florile 
în opera pictorului Stefan Lu- 
chian", a expoziției retrospective 
Nicolae Dărăscu, precum și a 
celei de desen și gravură „fran
ceză „De la Matisse și pînă azi".

In aceste zile, la galejriile mu
zeului se află deschisă o valo
roasă expoziție de pictură și 
grafică de K. S. Petrov-Vodkin, 
maestru emerit al artei din 
R.S.F.S.R. (1878—1939). Expozi
ția cuprinde unele dintre cele 
mai bune lucrări ale artistului, 
păstrate la Muzeul de stat rus, 
la galeriile Tretiakov, precum 
și în alte muzee din U.R.S.S.

Continuînd seria expozițiilor 
tematice, Muzeul de artă al Re
publicii Socialiste România se 
pregătește să deschidă noi ex
poziții, printre care retrospecti
va Lucian Grigorescu și o expo
ziție de afișe de Toulouse Lau- 
trec.

de la institutele de medicină 
Cluj, Iași sau laboratorul nos- 
din cadrul Facultății de medi- 
a Institutului de medicină și 

farmacie din Capitală — care au a- 
bordat unele cercetări pregătitoare, 
multe dintre ele vizînd, încă din a- 
ceastă perioadă incipientă, obținerea 
unor rezultate utile, aplicabile la re
zolvarea unor necesități interne ale 
științei și producției. în scopul pre
gătirii sistematice de specialiști în 
această ramură a fost înființată și o 
secție de biofizică la Facultatea de 
Fizică a universității bucureștene și 
s-a conturat în același timp un am
plu teren de discuție și dezbatere a 
problemelor de biofizică, organizîn- 
du-se manifestări științifice pe ase
menea teme. Astfel, începînd cu anul 
1963 au fost organizate simpozioane 
anuale de biofizică care reunesc în 
principal pe membrii catedrelor de 
specialitate din toate centrele univer
sitare ale țării, iar ca o recunoaștere 
a faptului că ne aflăm pe calea afir
mării și în acest sector este faptul că 
țara noastră a fost primită printre 
membrii Uniunii internaționale de 
biofizică pură și aplicată.

Cu toate acestea, studiile și rezul
tatele obținute de biofizicienii noștri 
nu au atins încă ponderea și nive
lul pe care le solicită actuala etapă 
de dezvoltare a economiei și culturii 
noastre. Aceasta și din cauză că o 
bună perioadă de timp aceste pre
ocupări at fost, trecute greșit pe un 
plan secundar, subapreciate, și ca 
urmare nu s-a manifestat un sufi
cient interes — cu unele mici ex
cepții — față de închegarea unor 
laboratoare bine organizate și dotate 
care să colaboreze strîns la rezol
varea unor probleme puse de pro
ducție.

Eforturile ce se fac în prezent 
pentru ameliorarea situației decurg 
încă prea lent, se 
inerție și pasivitate în privința or
ganizării judicioase a potențialului 
existent, a dotării în continuare cu 
aparatură și cadre. în mare măsură 
asemenea cercetări continuă să ră- 
mînă doar în atenția „universitari
lor", cînd în realitate ele ar trebui 
să fie inițiate mai susținut, mai larg 
și în cadrul Academiei sau în unele 
institute departamentale interesate 
(cele agricole, medicale, biologice 
etc.). Catedrele — este știut — nu 
dispun în toate cazurile de aparatu
ra complexă necesitată de aceste 
cercetări și de aici dificultățile care 
apar în abordarea și rezolvarea unor 
teme moderne, unele de larg interes 
pentru producție.

— Ce credeți că se impune 
a fi întreprins de urgență ? Ce 
soluții de îmbunătățire a situa
ției preconizați ?

— Există soluția ca anumite cate
dre să aibă un regim de institut sau 
centru de cercetare — lucru care nu 
este nou în țara noastră și este 
foarte răspîndit în alte țări — fiind 
dotate cu toate cele necesare și prin 
participarea ministerelor și Acade
miei. în cazul biofizicii — ca dome
niu mai complex — o astfel de solu
ție poate că ar fi extrem de utilă. în 
acest fel s-ar putea evita și existența 
unor paralelisme nedorite, izvorîte 
și din cauză că, lipsite de o orienta
re suficient de conturată, precisă, 
colectivele — în forma lor actuală 
— se simt tentate să facă fiecare de 
toate.

De asemenea, în momentul de față 
nu există o situație clară a necesi
tăților de biofizicieni ce se fac sim
țite, mai ales în ceea ce privește vii
torul. Cred că departamentele inte
resate în primul rînd trebuie să-și 
analizeze nevoile și sub acest aspect 
și să facă solicitările de rigoare' din 
timp, pentru ca învățămîntul să le 
poată pregăti și rezolva. în acest 
sens aș vrea să remarc că deși anul 
acesta termină facultatea prima pro
moție de biofizicieni totuși nu există 
încă măsuri precise în ceea ce pri
vește repartizarea 
îndeplinirea unor 
zătoare pregătirii 

în legătură cu

manifestă încă

și folosirea lor la 
lucrări corespun- 
pe care o au. 
activitatea secției 

de biofizică de la Facultatea, de 
zică aș vrea să remarc că aici 
există încă un criteriu eficient

Fi- 
nu 
de

ficultăț
A „explica" poezia, a o 

reconstitui atunci cînd se 
dăruiește mai greu publi
cului larg, iată o sarcină ce 
pare a-i jigni pe unii cri
tici, deși G. Călinescu, spre 
a lua doar un exemplu ilus
tru, a făcut-o nu numai cînd 
a fost vorba de „Joc se
cund1' al lui Ion Barbu. 
„Critica tradițională e toată 
explicativă", declară un ta
lentat critic tînăr, conside- 
rînd că aceasta îi impune 
limite categorice ; mai mult, 
el găsește posibil să distin
gă net între estetica — 
menită „ a lua drept uni
că realitate a operei struc
turile ei exterioare” — și 
critica, după părerea sa, sin
gura „mereu într-un raport 
intim, apropiat cu opera 
vie”. Angajîndu-se cu bune 
intenții să sublinieze, o 
dată în plus, autonomia re
lativă a operei de artă, unii 
teoreticieni tineri se războ
iesc cu ceea ce ei numesc 
„excesele criticii conținutis- 
fe". Din păcate, zelul lor se 
dovedește la fel de excesiv 
atunci cînd încearcă mai 
clar sau mai voalat să refu
ze operei de artă determi
nismul social-istoric. După 
asemenea păreri, numai 
creațiile minore ar putea fi 
raportate la un cadru spa- 
țio-temporal anumit, în timp 
ce opera lui Balzac sau 
Shakespeare „revelează 
semnificații situate dincolo 
de aceste determinări limi
tative, legate de istoricita- 
tea lor”. De aici nu e decît 
un pas pînă la afirmația că 
ceea ce e istoric „se consu
mă", e perisabil, în timp ce 
restul artei este „perma
nent, inepuizabil". (Antrenat 
de acest flux al confuziilor 
anistorice, un valoros poet 
tînăr declară senin : „cum 
seamănă Evul Mediu cu 
vremurile noastre"). Reve
nind la specificul criticii, se 
impune să subliniem că sar-

Timp de două săptămînl, 
Capitala a fost gazda a 
două colective artistice va
loroase : filarmonica din 
Cluj și cea din Tg. Mureș.

Intîlnire reconfortantă și 
instructivă totodată. Căci 
practica vieții noastre de 
concert ne oferă mult prea 
rar prilejul unor asemenea 
confruntări, semnificative 
nu numai pentru publicul 
meloman, ci și pentru co
lectivele artistice care se 
confruntă.

Oricît de bogată, de in
teresantă și de variată ar fi 
activitatea unei instituții de 
cultură muzicală, adevărata 
valoare a acesteia reiese cu 
pregnanță abia din alătura
rea cu instituții similare, 
mai bune sau mai modeste. 
Contactul cu un public di-

ferit de cel obișnuit este o 
verificare extrem de rodni
că în concluzii și astfel de 
prilejuri ar trebui 
orchestrelor noastre 
des.

Nu a fost nevoie 
un „rabat" în ceea 
vește nivelul artistic. Nimic 
din modul de manifestare 
pe podium a celor două or
chestre nu a avut vreun „iz 
provincial", care să solicite 
îngăduință. Cu toate dife
rențele evidente, ambele 
programe s-au ridicat cate- . 
goric la nivelul celor mai 
îngrijite concerte ale or
chestrelor bucureștene.

Prezența maestrului An
tonin Ciolan constituie, 
cred, coordonata principală 
a profilului propriu exce
lentei orchestre clujene.

oferite 
cit mai

de nici 
ce pri-

Acest colectiv (alcătuit, în 
covârșitoare majoritate, din 
tineri) a știut să acumuleze 
într-un timp scurt o expe
riență din cele mai mature. 
Proveniți cu toții de la a- 
ceeași valoroasă pepinieră— 
conservatorul „Gh: Dima"
— tinerii absolvenți aduc 
un bogat bagaj de bune de
prinderi orchestrale, însuși
te încă în anii de lucru în 
orchestra de studenți a con
servatorului, condusă pînă 
nu demult tot de maestrul 
Ciolan. Opera de migăloasă 
desăvîrșire artistică a co
lectivului este continuată și 
de cei doi tineri și talen- 
tați dirijori permanenți — 
Emil Simon și Erich Bergel
— al căror profil dirijoral 
propriu (și diferit) evoluea
ză grefat pe aceeași solidă

tv concerte

Prezintă lectorul

18,00 — Pentru cei mici: Filmul 
„Regele junglei". 18,10 — Pentru ti
neretul școlar : Studioul pionierilor. 
18,58 — Ora exactă. 19,00 — Tele
jurnalul de seară. Agendă economică. 19,27 — Buletinul meteorologic. 
19,30 — Mult e dulce și frumoasă... Emisiunea de limbă română contemporană.universitar Grigore Brâncuși. 19,40 
— La ordinea zilei. 20,00 — Momen
te din istoria filmului. 20,15 — Te- 
leglob — emisiune de călătorii geo
grafice : De la Atena la Corfu — 
film realizat de Studioul de Televi
ziune București. 20,40 — Studioul 
mic: „Dactilografii" de
Schisgall. Interpretează: Cherteș, Ovidiu Moldovan, misie de la Timișoara.
„X, Y, Z“: Cum se stabilește auten
ticitatea unui tablou. 21,50 — Dosa
rul nr... 22,05 — La „Bolta rece" — 
emisiune literară de Iordan Chimet. 
22,45 — Telejurnalul de noapte.

MurrayDoinaTrans-
21,30 —

Filarmonica de stat „George Enescu" organizează azi la Ateneu, ora 20,15, un concert- simpozion pentru studenții Universității „București" Tema: Există muzică „ușoară" și „grea" sau numai muzică bună ? își dau concursul interpreții Elisabeta Neculce-Carțiș, Sofia Cosma, V. Co- zighian și formația „Camerata" a Conservatorului „C. Porumbescu". Dirijor : Dumitru Pop.Orchestra simfonică a Radiotelevi- ziunii, dirijată de Iosif Conta, prezintă un concert în studioul de concerte al Radioteleviziunii. în program : Concertul nr. 4 de Beethoven. Solist i Gheorghe Halmoș ; Partea I din Oratoriul „Tudor Vladimirescu" pentru soliști, cor și orchestră. Soliști: Virginia Gudzichievici, Cornel Stavru, Octav Enigărescu și Constantin Dumitru. Cîntă corurile Ra- dioteleviziunii și M.F.A. Dirijori : Aurel Grigoraș și Ion Vanica.
*3

a rang de lege
acesteia nu este doarcina 

de inițiatoare în cultura ar
tistică sau de interpretă, în 
sensul de tălmaci : îndepli
nirea și a unor asemenea 
îndatoriri nu poate însă de
cît să ușureze o comunicare 
ce se vădește uneori pri
mejduită, aceea a poetului 
cu publicul contemporan. 
Nu rare sînt cazurile cînd 
poeții și prozatorii înșiși de
clară deschis că tocmai a- 
ceasta așteaptă de la cri
tică.

înstrăinarea ostentativă a 
unor critici de cititor și deo
potrivă de creator însoțește 
un fenomen mai grav și a- 
nume, al deprecierii aten
ției față de semnificațiile 
ideologice ale actului artis
tic și al exagerării interesu
lui pentru aspectele tehnice 
formale.

Că faptul reflectă o anu
me lipsă de maturitate in
telectuală e atestat de o 
perioadă anterioară, cînd 
uneori aceiași critici reco
mandau poeților orientarea 
exclusivă spre conținut, spre 
problematica etico-sociala, 
fără a acorda atenție valo
rilor artistice. In virtutea 
unui fel de lege a compen
sației, azi se sugerează une
ori creatorilor că arta lor, 
ca activitate a spiritului, își 
este suficientă sieși, fiind 
domeniul formelor gratuite. 
In spiritul anumitor filozofii, 
pe care puțini le cunosc 
pînă la ultimele lor conclu
zii logice, se „dovedește” 
tinerilor versificatori că ra
ționalul fiind accesibil ori
cui, e neautentic, nenatural. 
Autenticul ar fi inabordabil

din puncf de vedere rațio
nal și, neputînd deveni un 
bun al tuturor, rămîne per
sonal, deci necomunicabil. 
Ce va fi spunînd poetul A- 
drian Păunescu, de exem
plu, citind caracterizarea 
admirativă după care poe
zia lui ar fi alcătuită din 
„mase verbale eterogene 
pînă la hazard, analogii for
țate, neologisme abstracte 
distonante, neaoșisme echi
voce și pitorești” ? Dar asta 
nu e totul, căci, după cum 
spune mai departe Mircea 
Martin în „Amfiteatru", nr. 
12/1966, cele de mai sus 
„se supun miraculos unui 
nemaipomenit suflu liric, 
care le antrenează într-o 
mișcare vecină cu delirul".

De aici se poate ajunge 
cu ușurință la afirmația că 
în bogata producție poeti
că publicată în revistele 
noastre „cadențele adevă- 
rați'or poeți tineri se dis
ting ca un fel de bolboro
seală a zeilor". Iar atunci 
cînd un tînăr poet „nu știe 
precis ce vrea să spună, 
sau nu vrea să spună exact 
ceea ce știe” se consideră 
că „această bîjbîire în gol, 
a cuvintelor, după un sens 
pe care încă nu-l au, care 
le-a scăpat sau cu care se 
joacă, naște un vag fior 
de preajmă a tainei". în 
vederile altor critici poe
zia ar trebui să beneficie
ze de o „elocvență obscu
ră", nota ei de căpetenie 
ar trebui să fie „cosmicis- 
mul ezoteric" etc. Uneori, 
se apreciază că din con
tactul cu poezia modernă 
poetul trebuie să învețe a

dobîndi obscuritatea indis
pensabilă, pe care o ce
rea Baudelaire.

Stăruind din punctul de 
vedere al realităților pro
prii, asupra unor proble
me care au (ost dezbătute 
multiplu și îndelung în 
alte literaturi contribuim, 
desigur, la o indispensa
bilă integrare culturală u- 
niversală. Dar ar fi de aș
teptat să reținem numai 
ceea ce s-a dovedit viabil 
istoricește în suprarealism, 
expresionism, existenția
lism etc.

De pildă, nu cred că e 
profitabilă 
problemei 
domeniul tehnicii poetice, 
cînd în realitate este vor
ba de o situație rezolva
tă în cîteva literaturi euro
pene. Ineficientă mi se 
pare și readucerea în cen
trul atenției a „singurătă
ții poetului". A descoperi 
azi că poetul s-ar zbate 
între lumea reală și lumea 
valorilor, că raporturile 
sale cu „omul de rînd", 
cu publicul sînt separate 
ireductibil de raporturile 
cu lumea artei, că poezia 
modernă ar pune limbajul 
obișnuit sub semnul deri
zoriului, aducîndu-l pînă 
la anihilare, mi se pare 
mult mai puțin util decît a 
dezbate, de pildă, dialec
tica interferenței lumii 
infime a artistului, cu rea
litatea. Poetul, spunea de 
curînd într-un interviu, 
Vladimir Streinu, este con
comitent om al lumii noas
tre și al lumii lui. „Tur
nul" său de observație se 
află pe pămînt, acesta

reactualizarea
„crizelor" în

fiind punctul de sprijin al 
pîrghiei poetice. Ce fina
litate poate avea operația 
pe care, după unii eseiști 
tineri, ar întreprinde-o 
poeții de la romantism în
coace și anume, de a re
fuza „valoarea de schimb 
a cuvintelor uzuale" și de 
a se singulariza „prin 
crearea unui limbaj apar
te" ? La aceasta pare a 
răspunde Laurențiu Ulici 
(„Contemporanul" din 6 
ianuarie 1967): poezia, în 
special.de la romantici în
coace, „presupune erme
tism, în sensul unei anume 
absconsităfi" ; în 
re, se subliniază 
nificația creației
.mereu ascunsă, 

dezvăluită de poet" 
atare, va fi recepta-

continua- 
că sem- 

rămîne 
fiind ra-ni 

reori 
și, ca 
tă de lector ca „ambiguă”.

Mi 
în concepjiile estetice 
unor teoreticieni literari — 
concepții în care coexistă 
adesea părerile adevărate 
cu eroarea flagrantă — un 
fel de dualism : pe de o 
parte, limbajul științific, 
social, „pragmatic" ar a- 
vea obligafia să comunice, 
deci între cuvînt ca feno
men și sensul său reflexiv 
ca esenfa ar exista rapor
tul firesc de la fenomen 
la esență ; dar, pe de altă 
parte, limbajul poetic nu 
s-ar supune acestui raport, 
aici orice aventură a cu
vintelor ar fi posibilă.

Nu e de mirare că, în
demnați cu atîta sîrguinjă 
spre cele mai radicale as
pecte ale „abolirii" limba
jului accesibil, ale rostu
rilor comunicative ale ar-

se pare a întrezări, 
ale

tei, unii tineri poeți re
nunță aprioric la efortul 
de a spune ceva, atenția 
fiindu-le îndreptată spre 
evitarea punctelor de con
tact cu cititorul.

Alteori, identifieîndu-se 
cu masca pe care le-au 
croit-o exegeții, unii poeți, 
cu adevărat talentați, se 
dau drept alții, refuzînd 
ferm „solidaritatea cu ge
nerația lor". Ei preferă să 
rămînă ceea ce le-au su
gerat criticii că sînt : niște 
solitari neînțeleși.

Un poet foarte tînăr de
clara ritos, lunile trecute, 
că urăște rațiunea pentru 
că ea l-ar înstrăina „de 
prieteni și iluzii treptat, 
pentru totdeauna". Este, 
firește, un joc de-a vorbe
le șocante, care se disimu
lează după metafore. Din 
păcate, și la unii critici, ac
tul plin de răspundere al 
valorificării estetice pare 
tentat de joc, dar în acest 
caz fenomenul este cu a- 
tît mai puțin

Unicitatea 
comunicate, 
a surprinde,
într-un limbaj 
stări de spirit, toate aces
tea pbt crea dificultăți ine
vitabile de exprimare liri
că. Dar nu din cele care 
să nu poată fi înlăturate 
prin cultură, prin aplecare 
plină de dragoste asupra 
poeziei. Dificultățile 
ceputului nu-s tot una 
obscuritatea, după 
neîncrederea în rațiune nu 
poate fi un punct de pro
gram estetic.

amuzant.
experienței 

strădania de 
de a turna 

accesibil

în-
cu

cum

Vlad SORIANU

0 RĂZBOI ȘI PACE — film pentru ecran panoramic (se
ria a Il-a) : PATRIA (completare Petrol — cinemascop) — 
9; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 21,15.
0 ROBII: Sala Palatului (seria de bilete 1913 orele 17 și 
seria 1 936 — orele 20), REPUBLICA — 9; 11,30; 14, 16,15; 
18,45; 21,15, CAPITOL — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21, MO
DERN — 9; 11,15; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate completarea 
Legenda ciocîrliei).
0 RIO CONCHOS — cinemascop : BUCUREȘTI — 8,45; 11; 
13,30; 16; 18,30; 21, LUCEAFĂRUL — 9; 11,15; 13,30; 16; 
18,30; 21, TOMIS — 8,45; 11,15; 13,45; 20,45, MELODIA — 
8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21 (la toate completarea Pallady).
0 BUMERANGUL — cinemascop : FESTIVAL (completare 
Petrol) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,45; 21, GRIVIȚA (comple
tare Șase mii de ani) — 9,30; 12; 15,45; 18; 20,30.
e CAVALERUL FĂRĂ ZALE : UNION (completare Zece 
minute în lumea fluturilor) — 15,30; 18; 20,30.
® DACII — cinemascop : LUMINA - 8,30; 11; 13,30; 16; 
18,30; 21, MIORIȚA — 9,45; 12,15; 14,45; 17,30; 20, PROGRE
SUL — 11 ; 15,30; 18; 20,30, COTROCENI — 15,15; 18; 20,45, 
FLAMURA — 9,30; 12.
O LEAC CONTRA DRAGOSTEI : GIULEȘTI (completare 
Despre noi) — 15,30; 18; 20,30.
0 CĂSĂTORIE ÎN STIL ITALIAN : AURORA (completare 
Pallady) — 9,15; 13,30; 15,45, BUZEȘTI (completare Pe ur- 

_mele lui 1907) — 15,30; 18,15; 20,45.

• DIMINEAȚA DEVREME : AURORA (completare Pallady) 
— 18,15; 20,30.
0 PERSPECTIVA IN PICTURA — SCRISOARE DIN GER
MANIA — DE LA ATOM LA CRISTAL — MĂNUȘA — 
HRĂPĂREȚUL — HATMED — ADAM ȘI EVA : TIMPURI 
NOI 9—21 în continuare.
O ÎMPĂRATUL CIOC DE STURZ și JUANA GALLO :

cinema
DACIA (completare Ritmuri și imagini) — 9—19,30 în con
tinuare.
e ÎNAINTE DE RĂZBOI : VIITORUL (completare Romanțe 
aspre) — 15,30; 18; 20,30.
3 SCARA CURAJULUI : EXCELSIOR (completare Nicolae 
Labiș) — 9,45; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,45, FLAMURA (com
pletare Petrol) — 16; 18,15; 20,30.
O OMUL CARE L-A UCIS PE LIBERTY
CEGI — 8,30, 11; 13,30; 16; 18,30; 21, ARTA 
15,45; 18,30; 20,45.
e NUME STRĂIN : GLORIA (completare

VALANCE: BU- 
- 9; 11,15; 13,30;

Legenda ciocîr-

bază profesională: ambii 
sînt elevi ai maestrului Cio
lan. Iată, așadar, cum o pu
ternică personalitate artisti
că — în întreita ipostază de 
dirijor, pedagog și director . 
— își imprimă cu consec- t 
vență amprenta asupra ac
tivității filarmonicii.

Sonoritatea orchestrei 
provoacă o reală desfătare, 
atît în tutti, cît și în com
partimente izolate. Totul 
impresionează printr-o ex
tremă acuratețe, printr-un 
admirabil spirit de ansam
blu, ce nu îngăduie nici o 
detașare stridentă, inopor
tună.

Programul Ceaikovski pe 
care l-am audiat a fost cîn- 
tat cu acea reținere emoțio
nală și subtil simț al auten
ticului, pe care numai înțe
lepciunea unei îndelungi 
experiențe de interpret o 
poate obține. In lectura 
maestrului A. Ciolan, Sim
fonia a V-a constituie una 
din cele mai frumoase ver
siuni pe care le cunoaștem, 
puțind sta cu cinste alături 
de înregistrările cele mai 
reputate.

Orchestra de cameră, 
creație mai recentă a filar
monicii clujene, a apărut 
sub conducerea dirijorului 
Mircea Cristescu, îndrumă
torul și animatorul perma
nent al grupului de valo
roși instrumentiști din care 
e compusă. De la Bach la 
Respighi, de la Enescu la 
Britten, ansamblul a dez
văluit resurse expresive din 
cele mai interesante. Totul 
a fost interpretat cu dăruire 
artistică deplină, cu sigu
ranță stilistică, cu aceeași 
seriozitate și năzuință spre 
impecabil, demonstrată și în 
orchestra simfonică.

Evoluția, de-a lungul ani
lor, a filarmonicii din Tg. 
Mureș a fost simțitor dife
rită de cea a colegilor clu
jeni. Concertul de la 
București a dovedit însă 
că, printr-o asiduă muncă 
de șlefuire, de la concert la 
concert, se pot învinge di
ficultățile ce provin din 
gradul diferit de calificare 
a membrilor orchestrei, se 
pot neutraliza urmele de 
diletantism.

Preluînd „din mers" o or
chestră cu tradiții, dar cu 
posibilități care țineau mai 
curînd de bunele, intenții, 
tînărul dirijor Remus Geti/- 
gescu (absolvent al consbr'--- 
vatorului din București) s-a 
dovedit a fi un foarte bun 
pedagog, reușind în cîțiva 
ani să facă din orchestră 
un aparat sensibil, elastic, 
permeabil la intenții inter
pretative din cele mai pre
tențioase.

Cu o gestică mai mult de
cît sobră, fără să exteriori
zeze prin nimic spectaculos 
conținutul afectiv al mu
zicii, Remus Georgescu e- 
xercită autoritatea lucidă a 
inginerului perfect stăpîn 
pe mecanismul pe care îl 
conduce.

Filarmonica din Tg. Mu
reș a reușit să prezinte un 
program dificil și intere
sant, la un nivel cu nimic 
mai prejos multor con
certe ale stagiunii simfonice 
din Capitală. „Simfonia da 
Requiem" de Britten 0) 0.- 
nunțat, de la început, 'po
tente coloristice pe care 
suita din „Daphnis și 
Chloe" le-a confirmat la 
modul superlativ : a fost o 
reală culminație artistică a 
întregului program, în care, 
alături de un foarte îngri
jit acompaniament la Con
certul No. 5 de Mozart, s-a 
putut urmări cu interes to
nicul „Concert pentru or
chestră de coarde", semnat 
de Remus Georgescu.

Cele două concerte ridică 
însă și unele aspecte ce dau 
de gîndit.

De ce se organizează atît 
de rar asemenea deplasări ? 
Avem acum dovada palpa
bilă că nu numai la Bucu- 

• rești se poate auzi muzică 
de calitate, că există și în 
regiuni colective de va
loare, interpreți de real 
talent. Ascensiunea necon
tenită a vieții muzi
cale în toată țara este as
tăzi o realitate incontesta
bilă. N-ar trebui să intre în 
tradiția stagiunilor noastre 
schimburi regulate între 
cele mai bune orchestre ?

Credem că între Bucu
rești, Cluj, Timișoara, Bra
șov se poate organiza de pe 
acum, fără riscuri, un 
schimb de orchestre chiar 
în fiecare stagiune. Știm că 
deplasările sînt costisitoare 
și incomode, dar rezultatele 
depășesc în semnificații a- 
semenea rațiuni.

Sergiu SARCHIZOV

liei) — 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30, FEROVIAR — 9; 
11,15; 13,30; 16; 18,30; 21.
0 UN FILM CU O FATA FERMECĂTOARE ; UNIREA 
(completare Orizont științific nr. 1) — 11; 15,30; 18; 20,30.
0 INSPECTORUL DE POLIȚIE : FLOREASCA (completare 
Pe urmele lui 1907) — 9; 11,30; 14; 16,15.
0 TREIZECI ȘI TREI : FLOREASCA (completare Pe ur
mele lui 1907) — 18,30; 20,45
® MONDO CANE (ambele serii) : VITAN — 15,30; 19.
® NU SÎNT DEMN DE TINE : MOȘILOR — 15,30; 18; 20,30. 
9 APELUL — cinemascop : MUNCA — 16; 18,15; 20,30.
© ACEI OAMENI MINUNAȚI ÎN MAȘINILE LOR ZBU
RĂTOARE—cinemascop : POPULAR —10,30; 15; 17,45; 20,30. 
0 WEEK-END LA ZUYDCOOTE - cinemascop : COLEN- 
TINA — 15,30; 17,45; 20.
© DRAGA BRIGITTE : CRÎNGAȘI (completare Umbra) — 
15,15; 18; 20,30.
© RlDEM CU STAN ȘI BRAN : FERENTARI (completare 
Poveste pe un metru pătrat) — 15,30; 18: 20,30.
0 THERESE DESQUEYROUX : RAHOVA - 15,30; 18; 
20,30.
0 BĂTĂLIE PENTRU ȘANHAI : LIRA - 15,30; 18; 20.30 
0 JANDARMUL DIN SAINT TROPEZ — cinemascop : 
VOLGA (completare Nicolae Labiș) — 8,30; 10,45- 1315- 
15,45; 18,15; 20,45, DRUMUL SĂRII (completare Orizont 
științific nr. 1) — 11; 15,30; 18; 20,30.
© DILIGENȚA : COSMOS
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VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI
SOCIALIST POPULAR DIN NORVEGIAîn timpul călătoriei pe care o întreprinde în țara noastră, la invitația I.R.R.C.S., delegația Partidului Socialist Popular din Norvegia, formată din K. Lofsnes, președintele partidului, F. Gustavsen, lider al grupului parlamentar al acestui partid, și K. G. Resi, redactor-șef al ziarului „Orientering" din Oslo, a vizitat orașul București, noile cartiere de locuințe din Capitală, Șan-

tierul naval și Combinatul siderurgic „Gh. Gheorghiu-Dej“ din Galați, ferma agricolă de stat din Co- tești, stațiunile de pe litoralul Mării Negre.Oaspeții au fost primiți și au avut discuții cu conducerile I.R.R.C.S., Ministerului învățămîn- tului, redacției ziarului „Scînteia", cu deputați în Marea Adunare Națională.
Cronica zilei'

Miercuri dimineața a părăsit Capitala, plecînd la Londra, acad. Ștefan Milcu, vicepreședinte al A- cademiei Republicii Socialiste România, care, la invitația Fundației engleze pentru cancer, va participa la un simpozion internațional de neoplasm tiroidian. Academicianul român va susține în cadrul simpozionului comunicarea „Despre acțiunea stressului asupra cancerului tiroidian experimental".
★La Casa prieteniei româno-sovie- tice din Capitală a avut loc, miercuri după-amiază, un simpozion consacrat sărbătoririi Zilei cosmonauticii în U.R.S.S. Cuvîntul de deschidere a fost rostit de acad. Victor Vîlcovici, om de știință emerit. Despre începuturile cosmonauticii au vorbit acad. Eugen Ma- covschi, directorul Institutului de biochimie al Academiei, și prof, univ. dr. docent Constantin Drîni- bă, membru corespondent al Aca-

demiei, directorul Observatorului astronomic din București. în încheiere, participanții au vizionat filmul documentar „în Cosmos". A- dunări închinate acestui eveniment au mai avut loc la Timișoara, Brașov, Iași, Galați și în alte localități din țară. (Agerpres)

vremea
Timpul probabil pentru zilele 

de 14, 15 și 16 aprilie. în țară : 
Vreme în răcire ușoară. Cerul 
va fi variabil, cu înnorări mai 
accentuate în jumătatea de vest 
a tării. Vor cădea ploi locale. 
Vîntul va sufla potrivit. Tem
peraturile minime vor fi cuprin
se între 1 și 11 grade, iar maxi
mele între 10 și 20 grade. în 
București : Vreme schimbătoare, 
cu cerul temporar noros, favo
rabil aversei de ploaie. Vîntul 
va sufla potrivit din vest. Tem
peratura în scădere ușoară.

SPORT

Cea de-a 29 ediție a campionatelor mondiale de tenis de masă a continuat miercuri la Stockholm cu desfășurarea meciurilor din grupe pentru competițiile pe echipe dotate cu cupele „Swaythling" și „Corbillon". Selecționata masculină a României, care a învins în prima zi cu 5—0 echipele Izraelului și Elveției, a dispus miercuri la amiază cu 5—0 de echipa Irlandei și a- seară, cu același scor, de echipa Portugaliei. Dintre echipele favorite, o mare formă manifestă selecționata Japoniei, alcătuită din Hasegawa, Kono și Kagimoto. Jucătorii japonezi au întrecut cu 5—0 echipa Finlandei, făcînd o adevărată demonstrație. Echipa femini-

nă a țării noastre a întrecut aseară cu 3—0 reprezentativa Scoției.Alte rezultate mai importante : Austria—Norvegia 5—1 ; Suedia— Canada 5—0 ; Polonia—Ghana 5—1 ; Izrael—Portugalia 5—3 ; S.U.A.—Turcia 5—0; Cehoslovacia— Țara Galilor 5—0; Iugoslavia—Spania 5—0. Rezultate din competiția feminină ; Australia—Spania 3—1 ; U.R.S.S.—Elveția 3—0 ; Japonia— Noua Zeelandă 3—0 ; Franța—Irlanda 3—0.Astăzi, reprezentanții țării noastre vor întîlni, în ultima zi a preliminariilor, echipa R. F. a Germaniei (masculin) și pe cea a Suediei (feminin).

Un nou succes V-

ai șahistelor noastre
8-2 cu Austria

Întîlnirea de șah dintre echipele 
feminine ale României și Austriei, 
desfășurată la Viena în două ture (la 
5 mese) s-a încheiat cu scorul de 
8—2 în favoarea echipei române.

După prima zi, jucătoarele noastre 
conduceau cu 4,5—1,5. în cea ,d<>a 
doua rundă ele au realizat 3,5 punc
te din 4 posibile. Iată rezultatele în
registrate în ziua a doua : Alexandra 
Nicolau — Kattinger 1—0 ; Elisa- 
beta Polihroniade — Sand 1—0 ; 
Margareta Perevoznic — Hausner 
1—0 ; Suzana Makai — Bergman 
1—0. Partida Margareta Teoclorei- 
cu — Bauer s-a terminat remiză. • '

CICLISM Pe șoselele din jurul Capitalei

Important
pentru electricieni

Prima cursă internațională 
a anului

EXTINDEREA COOPERĂRII
ECONOMICE EXTERNE

(Urmare din pag. I)t (Urmare din pag. I)■^în relațiile de l-comerț exterior ale "României, atît ții ce privește exportul) cît și reSlizarea unor importuri ferme, cet‘sr ce asigură condiții tot mai bune pentru elaborarea planurilor de perspectivă ale economiei Toastre naționale.zilele noastre, o cerință e- ^jițială pentru fiecare țară este_ de a‘ ține pasul cu progresele în domeniile științei tehnicii pe plan mondial.

în conformitate cu prevederile Regulamentului pentru utilizarea energiei electrice aprobat prin H.C.M. nr. 316 din 1956 și a Normativului C.S.C.A.S. nr. 1—7—62 se aduce la cunoștință electricienilor cu cărți de calificare, precum și tuturor institutelor de proiectare, instituțiilor, întrepri nderilor, cooperativeloretc. la care aceștia sînt angajați, ținerea examenului pentru obținerea autorizației de proiectare și executare a instalațiilor electrice de utilizare (valabilă numai pentru sectorul socialist) la următoarele întreprinderi de electricitate : I.R.E.-Ploiești, în ziua de sîmbătă 22 aprilie a. c.; I.R.E.-Banat în ziua de marți 25 aprilie ; I.R.E.-Brașov • aprilie; I.R.E. Galați4 mai ; I.R.E. Hunedoara — luni

12 mai; I.D.E.B. — joi 18 mai ; I.R.E.-Crișana — miercuri — 24 mai ; I.R.E. Argeș — sîmbătă 27 mai ; I.R.E.-Mureș-Autonomă Maghiară — marți 30 I.R.E.-Suceava — vineri 2 iunie; I.R.E. Oltenia — miercuri 7 iunie ; I.R.E. Maramureș — luni 12 iunie; I.R.E. București — marți 13 iunie; I.R.E.-Bacău — joi 15 iunie ; I.R.E.-Sibiu — joi 22 iunie ; I.R.E. Cluj — joi nie și I.R.E. Dobrogea — 4 iulie a. c.Condițiile de obținere a rizației sînt cele prevăzute gulamentul de mai sus. La înscriere, prezentarea actului de calificare ca electrician și a unei copii după acesta este obligatorie. Informații suplimentare se pot obține la întreprinderile regionale de electricitate.

mai ;
29 iu- marțiauto- în re-

joi 27- joi8 mai ; I.R.E. vineri

RELAȚIILE „PERSONALE
(Urmare din pag. I)

buge- unde„ser- facili-

al doilea : suspendînd tot eșafodajul de relații, vom observa că asemenea oameni ar trebui să se situeze la un nivel de „emancipare" mai modest;
al treilea lucru ce trebuie consemnat este faptul că uzînd de influența funcției pe care o ocupă în procesul de producție — funcție pentru care ei primesc retribuția cuvenită — mai reușesc, pe baza „relațiilor personale", să-și creeze noi surse de vWJtt.La ' întrebarea dacă bagă ei mina în averea obștească ar fi în stare să te sfîșie demonctrîn- du-ți cu toate actele contabile că, în afară de salariu, ei n-au luat nici măcar un bold din iul întreprinderii lucrează. Că l-a vit" pe un altultîndu-i rezolvarea anumitor interese, da... Păi, oameni sîntem 1 Că și acela lc rîndul lui...Arta este : „oameni sîntem, relații avem, beneficii realizăm. Pe searna cui ?... Nu ne interesăm".Și acum, citeva explicații în legătură cu ideea, de altfel foarte caritabilă și omenească, de „a-ți servi semenii". Bineînțeles că nimeni nu se poale ridica împotriva asistenței mutuale și reciproce dintre doi sau mai mulți membri ai unei societăți. Am văzut familii care, a- tunci cînd își construiesc case, se ajută reciproc — pe rînd unii lucrează la alții — și din domeniul întrajutorării oamenilor cu prestări de servicii s-ar putea lua foarte multe exemple. Am văzut și oameni care au cheltuit ore sau zile întregi din timpul lor, pentru a dezvălui altora tainele naturii, ale existenței, ale realității înconjurătoare — și reacția celor învățați care, după ani de zile, li se considerau obligați pentru faptul de a fi obținut de la ei aceste imponderabile. Există și an al treilea domeniu — acela al serviciului întîmplător, neprogramat : omul care sare să te ajute să reme- diezi o pană și pe care, altă dată, cînd îl întîl- nești, îți face o deosebită plăcere să-i poți arăta simpatia oferindu-i o bere sau o masă.Dar, în toate aceste cazuri, este vorba de bunăvoința unui om față de altul, manifestată prin cheltuirea de energie personală, de timp personal, de bani personali. Unui a- semenea om care dă ceva de la el pentru tine, nu ai

Astăzi se va da startul în cea de-a 
10-a ediție a competiției cicliste 
„Cupa F.R.C.". La întreceri, alături 
de cei mai buni rutieri din țara noas
tră, dintre care amintim pe Gabriel 
Moiceanu, Constantin Dumitrescu, 
Ludovic Zanoni, Gheorghe Suciu, 
Ștefan Suciu și Ion Ardeleanu vor 
participa și cicliștii echipei Bulgariei

care se pregătește pentru „Cursa 
Păcii". Din lotul bulgar fac parte, 
printre alții, Chirilov, Bobekov și 
Kotev.

Prima etapă se va desfășura pe 
șoseaua București-Urziceni (100 km). 
Plecarea se va da la orele 15 de la 
km. 11,5.

în cîteva rînduri
e Helenio Herrera, cel mai cunos

cut antrenor de fotbal din Europa, 
își va face debutul ca actor de film. 
Recent, la Milano, a început turnarea 
filmului „Ditirambo", în care Herre
ra deține rolul principal. Acțiunea 
filmului, care povestește viața cele
brului antrenor, se petrece la Milano, 
Paris și în Spania.

® Comitetul Executiv al Uniunii 
europene de fotbal (U.E.F.A.), întru
nit recent la Berna, a hotărît ca cea 
de-a 21-a ediție a turneului U.E.F.A. 
rezervat echipelor de juniori să 
desfășoare în Franța, între 13 și 
aprilie 1968.

® Comitetul olimpic etiopian 
anunțat că Etiopia nu va lua parte
viitoarele Jocuri Olimpice din Me
xic, în cazul în care C.I.O. va accepta 
participarea echipei Republicii Sud- 
Africane, tară exclusă de la prece
denta olimpiadă din cauza politicii 
sale de apartheid.

e Primul meci din cadrul semifl-

se
21

a 
la

nalelor „Cupei Cupelor" la fotbal, 
desfășurat la Miinchen, între forma
ția vest-germană Bayern Miinchen și 
echipa belgiană Standard Liege, s-a 
încheiat cu scorul 
favoarea gazdelor.
Miiller (min. 2) 
(min. 10).

© Organizatorii 
titlul mondial de box la categoria 
grea între Cassius Clay și Floyd 
Patterson se află în dificultate de
oarece guvernatorul statului Nevada 
nu este de acord ca această întîlnire 
să se desfășoare în acest stat. Ofi
cialitățile din Nevada susțin că me
ciul dintre cei doi boxeri negri nu 
prezintă interes, Patterson nefiind 
un adversar valabil pentru actualul 
campion mondial. După cum se știe, 
meciul era programat pentru data 
de 25 aprilie în orașul Las Vegas, 
unde, cu aproape doi ani în urmă, 
Clay l-a învins prin abandon, în re
priza a 12-a, pe același Patterson.

de 2—0 (2—0) în 
Autorii golurilor: 

și KupferscHmidt

meciului pentru

științifică, de a asigura o concepție unitară pe ansamblul economiei, a acțiunilor de cooperare.Măsurile preconizate de plenară au o deosebită însemnătate și ca factor de întărire a păcii. Este știut că dezvoltarea relațiilor economice, tehnice, științifice și culturale constituie o temelie a conviețuirii pașnice între state și popoare, a raporturilor normale între State, contribuie la apropierea și adîncirea cunoașterii reciproce între popoare, la destinderea încordării și însănătoșirea climatului politic internațional. Consem- nînd acest adevăr, Declarația Consfătuirii de la București în pro- blemele securității în Europa sublinia că intensificarea legăturilor economice între state, împreună cu dezvoltarea multilaterală a colaborării tehnico-științifice și culturale „pot, pe măsura dezvoltării lor, să devină baza materială a securității europene și a întăririi păcii în întreaga lume". Măsurile plenarei C.C. al P.C.R. ilustrează preocuparea consecventă a partidului și guvernului țării noastre de a-și aduce contribuția și pe acest plan la destinderea internațională și întărirea păcii ; ele reprezintă o nouă expresie a politicii externe constructive a României.Țara noastră este hotărîtă să promoveze ferm cooperarea economică și tehnico-științifică cu alte țări, în interesul construcției socialiste în patria noastră, al dezvoltării colaborării internaționale și întăririi păcii.

Ta*^ realizate Și _Angrenarea în circulația internațională a valorilor reprezintă pentru fiecare popor o necesitate, o condiție esențială a accelerării propriului său progres și a participării la evoluția civilizației și dezvoltarea societății umane în ansamblu. Militînd pentru extinderea cooperării economice externe, țara noastră își aduce propria sa contribuție la cauza progresului în lume.Măsurile stabilite de plenara C.C) al P.CiR. preconizează adoptarea unor forme și metode variate pentru extinderea relațiilor economice ale României atît cu țările socialiste, cît și cu celelalte țări, diversificarea schimburilor economice cu străinătatea, îmbunătățirea structurii exportului prin continua creștere a cotei părți a produselor industriei, lărgirea cooperării economice, tehnice, științifice, în acest sens pot fi concepute acțiuni cum ar fi construirea unor 1 obiective economice în cooperare cu alte țări, cu condiția ca proprietatea și conducerea lor să a- parțină țării noastre; construirea în România a unor obiective industriale la care un partener străin să livreze echipamente și utilaje pe credit, pe termen lung, cu plata în . produse fabricate de întreprinderea respectivă sau cu alte mărfuri ; cooperare cu firme străine pentru livrarea în comun de echipamente și instalații pe terțe piețe ; cooperare în producția unor mașini și utilaje pentru satisfacerea nevoilor celor două părți ; fabricarea în România a unor piese, dispozitive, utilaje pe bază de licențe și documentații ale partenerului străin, asi- gurînd acestuia necesarul respectiv pe o perioadă mai mare ; construirea de către țara noastră a unor obiective industriale sau acordarea de asistență tehnică, licențe și documentații altor țări, plătibile în produse ale întreprinderilor- respective sau în alte mărfuri ; cooperare cu firme comerciale străine pentru desfacerea produselor românești ; cooperare tehnico-științifică, participarea la unele programe de cercetare științifică cu alte țări etc.în promovarea relațiilor economice, a cooperării în producție și pe tărîm tehnico-științific cu alte țări, partidul și guvernul țării noastre pornesc de la faptul că a- ceste relații trebuie să se bazeze pe respectarea principiilor independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, egalității și avantajului reciproc, recunoașterea dreptului fiecărui popor de a fi stăpîn pe resursele și roadele muncii sale.Realizarea cooperării economice și tehnico-științifice cu țările socialiste, cît și cu țările capitaliste și țările în curs de dezvoltare reclamă, din partea organelor românești de resort multă inițiativă și hotărîre. Ministerele și celelalte organe centrale trebuie să acționeze ferm și cu operativitate pentru a- plicarea hotărîrilor adoptate de conducerea partidului și statului în problema cooperării economice externe. Ținînd seama de importanța sarcinilor existente în acest domeniu, s-a înființat un organ special interministerial, care are atribuția de a coordona întreaga activitate de cooperare economică și tehnico-

viata
9

internațională

Conducătorul

rela- par- ca- bază spiritul

ceva în care el n-a investit nici bani personali, nici timp personal. Acela, la rîndul său, îi răspunde tot

(Urmare din pag. I)

cum să nu-i fii obligat, iar modul în care încerci să-l compensezi, dînd tu ceva de la tine, este p trăsătu- _____ ..____,------ - ------ ...ră omenească de bază cu bunăvoință, dar tot ne- care cuprinde în ea și bun simț și sentimentul e- chilății.Cum deplasează acest raport cei despre care discutam noi înainte ?... Transferînd în mod fraudulos această idee generoasă de serviciu personal în cadrul avuției obștești. Relațiile și obligațiile lui sînt într-adevăr personale. El este obligat față de celălalt ; într-un anume fel a beneficiat de bunăvoința aceluia în mod personal, în interesul său personal. Dar această obligație personală pe care o are, o rezolvă pe seama bunului obștssc, servindu-1 pe celălalt cu

dînd nimic din buzunar, tot neinvestind nimic din ceea ce i-ar aparține. Se 
creează astfel un eșafo
daj de relații strict perso
nale, de obligații strict 
personale, de avantaje 
strict personale, pe sea
ma avuției obștești. Așa-zisele ții' între ticulare i zuri nu culanța de sacrificiu personal, ci proprietatea colectivă, timpul de lucru al altora.In ultimă instanță, acesta este un mod abuziv de a face să-ți crească salariul real, pe seama pârghiilor de care dispui în-’

avuției> „bune persoane în aceste au la sau

tr-o economie care este proprietatea colectivității.Cazurile sînt, bineînțeles, izolate, dar datoria noastră este — mf-aș permite jocul de cuvinte — să le izolăm total.„Eu îi servesc pe toți — ce mă costă să fiu serviabil ? 1”, îmi spunea un asemenea specimen. Și, într-adevăr, avea perfectă dreptate : nu-1 costa nimic, în schimb trăgea o serie întreagă de foloase.Așa că, în condițiile eticii noastre socialiste, sloganul acela derutant cu „oameni sîntem" se dezvăluie, își desconspi- ră tocmai caracterul de pseudoomenie păstrîn- du-și nud doar caracterul de învîrteală. Uneori, de învîrteală a unui deget după altul în caracteristicul gest binecunoscut.

Orice gospodină este preocupată, în acest sezon, de reîmprospătarea aspectului locuinței prin îngrijirea pereților, așternerea unui strat nou de vopsea peste lemnărie, revizuirea stării instalațiilor și efectuarea reparațiilor necesare etc.întreprinderea de gospodărie orășenească din Călărași poate veni în ajutorul celor interesați cu personal’ calificat în efectuarea tuturor acestor operații. Se execută pentru populație zugrăveli și vopsiri, reparații în construcții, instalații sanitare, garduri prefabricate, sobe de teracotă etc.Interesant de reținut că, pentru salariați, aceste lucrări pot fi plătite și în rate lunare.Aceeași întreprindere produce, în sera proprie, răsaduri de flori de diferite feluri, specifice fiecărui sezon.

Irigațiile acestea ingenioase nu ex
plică singure starea înfloritoare a 
cooperativei, dar au contribuit, de 
pildă, în chip hotărîtor, la faptul că 
lucerna de pe suprafețele udate a 
fost cosită anul trecut de _ cinci ori 
și de asemenea că, în curînd, o li
vadă de piersici de circa 70 de hec
tare va da rod rumen și frumos.

el care iubește în exclu
sivitate munții înseamnă 
că nu a gustat niciodată 
plăcerea de a fi sin
gur pe uriașa platfor

mă, nicăieri zăgăzuită de obsta
cole, a cîmpiei. Intimitatea cu 
natura e parcă altfel decît în 
alte forme de relief ; aici e tulbu
rătoare apropierea vieții în necon
tenită fecundație ciclică ; e un zvîc- 
net viu, pretutindeni, în glie, în 
plante, în gîze, în animale... și-o 
simți adine și tu, de cum părăsești 
drumul bătut pentru a te afunda în 
cîmpie, adine, tot mai adînc, ca în- 
tr-o îmbrățișare fără sfîrșit.

Și totul se petrece pe tăcute, pen
tru că, spre deosebire de munți, cîm
pia nu face nici un fel de ecou. Aici 
poți hăuli cît dorești și cît te țin pu
terile ; nimeni și nimic nu-ți va în
toarce vreun sunet. Depărtarea e la
comă, înghite orice sunet, orice 
umbră, orice corp. Chiar duduitul 
tractoarelor se risipește fără nim o 
putere, ca apa vărsată pe un pămînt 
ars de sete.

Primăvara, cîmpia își dă la iveală 
bogăția păstrată la sînul cald în ano
timpul înghețat așternut cu plăpumi 
de zăpadă. Se ridică în soare grînele, 
ca o putere fără margini; înverzește 
în rînduri drepte, ca trase cu linia, 
cucuruzul ; dă colțul frunzei la sfecla 
de zahăr și la floarea-soarelui.

în raionul Sînnicolau Mare s-a fă
cut și în trecut agricultură mare ; 
pămîntul a fost darnic cu cei ce-1 lu
crau. Niciodată însă atît cît e acum. 
Dinamica acestei mișcări mi-a suge
rat-o foarte bine Iosif Demetăr, pre
ședintele cooperativei agricole din 
Nerău, un bărbat scund, agitat în 
mișcări și în acțiune, care, se pare, 
îmbină armonios două tendințe doar 
aparent contradictorii : acțiunea și 
visul.

O dată cu dezvoltarea bazei teh- 
nico-materiale, spune el, în 1970 vom 
ajunge la producții curente de grîu 
de trei mii și peste trei mii kilo
grame la hectar. O asemenea creș
tere este justificată de succesele

producțiilor din ultimii ani;
de situația de pînă în 1962, cînd pro
ducția oscila în jurul cifrei de două 
mii, în acești ani din ultima perioa
dă, hectarul a dat în medie peste 
două mii opt sute. Obținînd însă 
mai mult, dorim mai mult, ne 
spune în continuare Iosif Deme
tăr, care știe a pune în corelație 
directă aceste sporuri de producție 
cu sporul de bunăstare al coopera
torilor și al satului însuși. Argu
mentul său cel mai temeinic în le
gătură cu aceasta. în afara cifrelor 
care indică prezența televizoarelor, 
a aparatelor de spălat rufe, a moto-

Mare însuși atitea
comune s-au ridicat în anii 
urmă la un bun renume în întreaga 
țară tocmai datorită realizărilor ob
ținute în opera generală de conso
lidare și înflorire a agriculturii so
cialiste. Bunăstarea poate fi obser
vată cu ușurință pe oriunde te-ar 
purta pașii de călător în raion. Agri
cultura socialistă are meritul de a 
ridica cu o treaptă mai aproape 
satele acestea, ca și atitea altele de 
pe cuprinsul patriei, de nivelul de 
civilizație al orașului. Este un proces 
amplu în plină desfășurare.

Sînnicolau Mare însuși, centrul

Germinația progresului

cicletelor sau a motoretelor în ade
văr în număr foarte mare la Nerău, 
îl formează participarea foarte bună 
a cooperatorilor la lucrările agrico
le. Se lucrează într-un ritm care 
caracterizează o agricultură în con
tinuă dezvoltare.

Fenomenul l-am întîlnit și la alte 
cooperative agricole de producție 
din raion. Ba se observă chiar reve
nirea din ce în ce mai frecventă la 
vechea matcă a îndeletnicirilor a- 
grare a unor locuitori ai satului care 
făceau naveta pentru cine știe ce 
post lipsit de însemnătate socială și 
personală. încrederea pe care_ și-a 
cîștigat-o cooperativa agricolă de 
producție în fața masei țărănești este 
un bun de preț, care dublează ca 
un spor moral valoarea averii 
obștești.

Iar raionul Sînnicolau Mare este 
împodobit, ca un grumaz de femeie, 
cu o salbă de cooperative agricole de 
producție și gospodării agricole de 
stat care-i dau strălucire, cu stră
lucirea lor de aur. Lenauheimul, 
Biledul, Variașul, Comlosul-Mare, 
Lovrinul, Periamul, Sînnicolau

A

raionului, a devenit dintr-un sat 
mai înstărit, care adăpostea pe vre
muri un vestit tîrg de cai, un ade
vărat orășel. Au fost clădite edificii 
noi de utilitate obștească, iar re
țeaua de magazine moderne, bogat 
aprovizionate, amintește de condițiile 
comerțului socialist din marile orașe. 
Dar și în celelalte comune din raion 
se simte pregnant această creștere 
de nivel. Cîmpia învăluie părinteș
te grădini dintr-acestea albe, în care 
zvîcnește pașnic și viu viața în con
tinuă înfrumusețare materială și 
spirituală.

ovrinul — de care am 
mai amintit. — se dis
tinge și ca un mare la
borator agricol prin sta
țiunea 

despre a cărei 
vorbește cu pasiunea reținută 
re-1 caracterizează directorul 
țiunii, tovarășul Emil Vlaicu. 
menii care se apleacă aci asupra 
mîntului și asupra plantelor 
îmbrăcați în halate albe de cerce
tători îndeplinind astfel două fețe

£
experimentală, 

activitate îmi 
ca- 
sta- 
Oa- 
pă- 
sînt

ale aceleiași activități : de o parte 
laboratorul cu mese și aparataj 
adecvat experiențelor de interior ; 
de cealaltă parte pămîntul însuși, și 
el masă de laborator, numai că la 
alte dimensiuni. Spus altfel, celor 
nouă laboratoare cu 30 de cercetă
tori de bună calificare (agronomi, 
zootehniști, veterinari, chimiști, 
biologi, fizicieni etc.) Ie sînt cores
punzătoare nu numai cele 2 930 de 
hectare ale stațiunii, ci mult mai 
mult în întreaga regiune, amplifi- 
cînd la condițiile naturale experien
țe făcute inițial doar în eprubete. 
în acest fel se nasc soiurile de grîu 
Lovrin 1 și Lovrin 2, cu calități su
perioare altora, de largă folosință 
în prezent și pe care le depășește 
și ca precocitate.

Străbătînd de la un capăt la altul 
laboratorul de sfeclă de zahăr, pe 
un drum care pentru noi nu durează 
mai mult de două-trei minute, pu
tem afla însă ce cale anevoioasă a 
însemnat el pentru cercetătorii care 
au ajuns la soiurile poliploide R 
poli 5 și R poli 7, capabile să depă
șească cu circa 20 la sută vechile 
soiuri folosite în Banat și în sudul 
Transilvaniei. Tot aici, pe acest 
drumușor care traversează doar trei 
încăperi de mărime mijlocie, s-a 
născut sfecla de zahăr monogermă, 
prima de acest fel creată în țară, 
avantajoasă pentru 
care o oferă în ceea 
canizarea completă a lucrărilor de 
întreținere în cîmp. Ca să nu mai 
amintim rezultatele deosebite obți
nute în ceea ce privește crearea 
unor noi soiuri de sfeclă furajeră,' 
precum și de cînepă. Soiul de cîne- 
pă Fibromulta 151 realizat la Lovrin 
depășește cu 30 pînă la 50 la sută 
conținutul de fibre al cînepei tradi
ționale.

Sînt doar cîteva puncte de reper 
privind activitatea complexă, mult 
mai largă decît zona seminceră ; 
cercetări fructuoase se duc și în ve
derea îmbunătățirii raselor de ani
male. în probleme de agrotehnică 
se depune o muncă susținută pentru 
a găsi, metodele cele mai corespun
zătoare pentru fiecare cultură, pen
tru rezolvarea problemelor fertili
zării solului, pentru combaterea bu
ruienilor prin ierbicide și pentru 
determinarea elementelor cele maj 
potrivite privind însămînțarea, sis
teme de arătură, rotații, asolamen- 
te, plante premergătoare etc.

Urmărind pas cu pas preocupă
rile laboratoarelor, constatăm în cele 
din urmă o deplină identitate cu

posibilitatea pe 
ce privește me-

mari probleme tehnice actuale ale 
agriculturii noastre. Impresia este 
întărită și de datele care se referă 
la cele șapte centre experimentale 
ale stațiunii în cele mai reprezenta
tive zone pedoclimatice. Printre 
acestea, la Găvăjdia se fac cerce
tări în podzol, la Mașloc, în pămînt 
brun roșcat de pădure, pentru îm
bunătățirea pășunilor și stabilirea 
zonelor de pășunat cu cel mai ridi
cat randament ș.a.m.d.

De aceea, stațiunea de la Lovrin 
ne apare ca o verigă importantă în 
efortul general de ridicare pe noi 
înălțimi a agriculturii românești în- 
tr-un moment de efort susținut în 
acest sens. Strict legate de specifi
cul agrar al regiunii, cercetările tind 
să-și aducă deplin contribuția la 
dezvoltarea necontenită a 'coopera
tivelor agricole de producție, spre 
care convdrg de mulți ani eforturi 
temeinice în direcția progresului lor 
necontenit.

Agricultorii în halate albe de la 
Lovrin premerg cu cîțiva pași buni 
practica agricolă curentă ; ei sînt 
însă strîns legați de ea. Harta solu
rilor din Banat, prezentă pe funda
lul sălii de ședințe și de comuni
cări a stațiunii, este concludentă și 
se adaugă ca o imagine concretă a 
tuturor celorlalte date teoretice cu
lese pînă atunci.

Caracterul concret al cercetării de 
specialitate se exprimă în culorile 
simbolizînd caracteristicile de sol 
ale suprafeței arabile a întregii re
giuni, rod al unei munci de cîțiva 
ani.

Aci, în sala aceasta primitoare, 
se adună nu numai cercetătorii din 
stațiune, acei „agricultori în halate 
albe“, cum i-am denumit metaforic 
și care își desfășoară -periodic „sfa
tul științific", ci, o dată pe lună, și 
cei care lucrează efectiv ca specia
liști în producția agricolă. „Ziua 
specialistului." devine astfel un 
schimb de experiență direct, o punte 
de legătură nemijlocită între cerce
tarea teoretică și practica de fiecare 
zi. De fiecare dată cîte un laborator 
își comunică și își susține expe
rimental noutățile, gata fiind să răs
pundă tuturor întrebărilor sau obiec- 
țiunilor ce s-ar ivi în cadrul dezba
terilor.

★
...Și cîmpia ne primește din nou 

pe drumurile ei, desfășurîndu-ne în 
fața ochilor ogoare pe care natura 
le fecundează firesc, iar omul le 
fertilizează, cu ajutorul științei, la 
superioare cerințe de viață socială.

delegației române 
primit de președintele 

MauritanieiNOUAKCHOTT 12 (Agerpres). — Delegația economică guvernamentală a Republicii Socialiste România își continuă vizita în Republica Islamică Mauritania. Conducătorul delegației române, Dumitru Usturoi, adjunct al ministrului comerțului exterior, a fost primit de Wane Birarțș, lyiamadou, ministrul afacerilor externe și al planificării al Maurițaniei. Cu acest prilej au fost trecute în revistă relațiile dintre cele două țări și a avut loc un schimb de vecleri cu privire la posibilitățile de organizare a relațiilor comerciale și de colaborare economică și tehnică. Ministrul afacerilor externe al Mauritaniei a subliniat interesul autorităților din țara sa pentru studierea și concretizarea unor acțiuni de cooperare economică și tehnică cu întreprinderile românești de comerț exterior și a menționat satisfacția guvernului său și a opiniei publice din Mauritania în legătură cu poziția reprezentanților români de sprijinire a intereselor țărilor în curs de dezvoltare în cadrul diferitelor organisme internaționale.Șeful delegației economice guvernamentale române a fost apoi primit de președintele republicii, Mok- tar Ould Daddah. în cadrul convorbirii ce a avut loc, președintele Mauritaniei a apreciat favorabil principiile ce stau la baza politicii externe a României și realizările deosebite obținute de poporul român în opera de industrializare și de dezvoltare rațională a tuturor regiunilor țării. El a menționat că țara sa este dornică să învețe din experiența României și să colaboreze cu aceasta în diferite domenii.
MOSCOVA

Sărbătorirea

Cosmonauticii"MOSCOVA 12. — Corespondentul Agerpres Silviu Podină transmite: La 12 aprilie, în Uniunea Sovietică a fost sărbătorită „Ziua Cosmonauticii". Cu acest prilej, la Kremlin a avut loc o adunare festivă la care au participat Leonid Brejnev, Alexei Kosîghin, Nikolai Podgornîi și alți conducători de partid și de stat sovietici.La adunare a luat cuvîntul Mstislav Keldîș, președintele Academiei de Științe a U.R.S.S., care a relevat că realizările sovietice în explorarea Cosmosului sînt legate de întregul progres al societății sovietice realizat în cei 50 de ani de existență a acesteia. Vorbitorul a arătat că, în prezent, știința despre Univers a intrat într-o eră nouă și există convingerea întemeiată din punct de vedere științific că omul va putea pătrunde în alte lumi. Keldîș s-a referit și la utilizările practice ale explorărilor cosmice actuale arătînd că ele sînt importante pentru nevoile meteorologiei, telecomunicațiilor, televiziunii etc. Iuri Gagarin, care a efectuat primul zbor al omului în Cosmos, a arătat în cuvîntarea sa că programul explorărilor cosmice „prevede, în perspectivă, pătrunderea omului tot mai adînc în Cosmos, trimiterea de expediții pe Lună și planetele apropiate".
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Cuvîntarea șefului delegației romane, 
Gheorghe Rădulescu

aGENEVA 12. — Corespondentul Agerpres, Horia Liman, transmite: în cadrul ședinței festive care marchează cea de-a 20-a aniversare a Comisiei, economice a Organizației Națiunilor Unite pentru Europa au luat cuvîntul numeroși conducători ai delegațiilor țărilor participante, între care: Ungaria, U.R.S.S., S.U.A., Iugoslavia, Austria, Polonia, Cehoslovacia, Marea Bri- tanie, Italia, reprezentanți cializate ale au subliniat ternaționale a intervenit mat de destindere și de comprehensiune. Aceasta a îngăduit, în anii din urmă, crearea a noi posibilități pentru intensificarea cooperării e- conomice și tehnico-științifice,’ precum și dezvoltarea schimburilor comerciale între Est. și Vest, ca și între țările Europei și celelalte regiuni ale lumii. Vorbitorii au făcut numeroase sugestii în vederea îmbunătățirii metodelor ale Comisiei economice pentru Europa.Luînd cuvîntul, șeful Republicii . Socialiste Gheorghe Rădulescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și-a exprimat convingerea că ‘•lucrările actualei sesiuni, la care participă importante personalități ale vieții economice și politice, nou impuls cooperării între țările, membre, cooperării între toate chide noi perspective comisiei.România — a spus vorbitorul — a depus toate eforturile pentru a contribui la activitatea economice pentru rezoluții adoptate ta în domeniile formării de cadre curs de dezvoltare, dezvoltării turismului, precum și inițierii de noi teme de studiu și de cooperare. Guvernul român acordă o deosebită importanță rezoluției adoptate în unanimitate la cea de-a 20-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., la propunerea a nouă țări europene, care preconizează acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd u- nor sisteme social-politice diferite. Această inițiativă a fost primită favorabil și de celelalte state din Europa și de pe alte continente.în continuare, vorbitorul a menționat că România întreține relații bilaterale cu toate țările europene, indiferent de sistemul lor social, pe baza recunoașterii dreptului fiecărui popor de a-și hotărî singur soarta, de a alege în mod liber regimul pe care îl dorește, relații bazate pe respectarea suveranității și independenței, pe principiul neamestecului în treburile interne ale altor state, al egalității în drepturi. Gheorghe Rădulescu a vorbit apoi despre dezvoltarea economică a României și despre activitatea intensă desfășurată în vederea realizării directivelor planului cincinal 1966—1970.Procesul de dezvoltare economi--

Franța, precum și ai instituțiilor spe-O.N.U. Vorbitorii că în relațiile in- un cli-

de lucru a O.N.U.delegației România,
.vor da un economice Dezvoltarea țările des- acti vității

Comisiei Europa, inițiind de către aceas- industrializării, pentru țările în

că a țărilor europene dă naștere în prezent mai mult ca oricînd necesității și posibilității lărgirii circulației bunurilor și ideilor, în cadrul căreia fiecare țară poate oferi' și primi ceva, a arătat vorbitorul, în afara formelor clasice de co- t merț exterior apar o multitudine de forme noi de cooperare economică și tehnico-științifică datorită condițiilor specifice și intereselor diferitelor țări. Țara noastră a examinat împreună cu alte țări posibilitățile de extindere a cooperării economice și tehnico-știin- țifice pe baze reciproc avantajoase și a încheiat acorduri. în cadrul relațiilor economice mondiale, au loc contacte directe de la stat la stat cu scopul identificării domeniilor și posibilităților de cooperare. Guvernul român a adoptat recent o serie de măsuri importante menite să asigure dezvoltarea schimburilor comerciale cu toate țările în domeniul producției și vînzării produselor, construcției de noi obiective industriale, cercetărilor și schimbului de informații tehnico-științifice.Tendințele actuale ale dezvoltării relațiilor economice între state— a spus în continuare vorbitorul— demonstrează necesitatea adoptării, pe plan internațional, a unor măsuri eficace pentru eliminarea obstacolelor și barierelor care stau în fața lărgirii comerțului și a cooperării între țările cu sisteme so- cial-politice diferite. Dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii solicită forțe mereu crescînde, o largă cooperare a tuturor statelor, mari sau mici indiferent de sistemul lor economic și politic.Reprezentantul român a arătat apoi că este necesar să se găsească mijloacele destinate stimulării și lărgirii cooperării științifice și tehnologice și să se înlăture dificultățile și obstacolele care ar putea-o frîna. Aceste considerente au determinat delegația rornână să prezinte un proiect de rezoluție privind cooperarea științifică și tehnologică. Includerea în sfera activității comisiei a. problemelor actuale ale științei și tehnologiei ar crea premisele reducerii diferenței pe plan tehnologic între țările care participă la activitatea comisiei și eliminării efectelor defavorabile pe care le are aceasta a- supra economiilor unor state.Este evident că în zilele noastre dezvoltarea economică a statelor nu va putea fi obținută decît în cadrul perspectivei unei păci durabile. Pacea popoarelor, ca 'și progresul lor economic și social, sînt indivizibile.Noi considerăm, a spus șeful delegației române, că sursa principală de tensiune în relațiile internaționale c constituie agresiunea Statelor Unite împotriva poporului vietnamez. Delegația română se pronunță cu fermitate pentru încetarea imediată, definitivă și necondiționată a acestei agresiuni, și în favoarea respectării dreptului sacru al poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta, ' con-

form aspirațiilor sale naționale. România s-a pronunțat în mod constant în favoarea adaptării Co- misiei economice a O.N.U. pentru "’L Europa la realitățile continentului *ț~^iostfȘ. L>na dintre aceste realități '"es,cnțiale 'o constituie existența celor ... (Jbțla‘;stațe germane. Delegația ro- exprimă regretul pentru /că Republica Democrată Germană esle privată de calitatea v de membru al comisiei, la care : șuar putea aduce o contribuție foarte iutilă.■I Vorbitorul a subliniat în înche-J iere ‘importanța deosebită pentru toate, țările lumii a problemelor dezvoltării economice și îndeosebi a meîățiilor comerciale. O reflectare a importanței acordate acestor probleme o constituie atenția ce se dă pregătirii celei de-a doua Conferințe a Națiunilor Unite pentru comerț și dezvoltare. Sîn- tem de părere că adoptarea unei declarații avînd ca scop promovarea eforturilor vizînd lărgirea cooperării economice internaționale, în conformitate cu necesitățile obiective ale dezvoltării economice contemporane, ar constitui o măsură pozitivă de o deosebită importanță.
r

delegațiile C. C. al P. C. R.

și P. C. din Austria

transmite : Comitetului Comunist din convorbirile
române au vizitat Kunsthistorische Museum, renumit pentru colecțiile sale de picturi.

Timp de șase zile, la Helsinki s-a desfășurat cea de-a 15-a sesiune a Consiliului nordic, format din reprezentanții guvernelor Suediei, Danemarcei, Finlandei Norvegiei, și Islandei.
ziție vor lua țările nordice capătă noi dimensiuni. Precizăm că, cu excepția Islandei, celelalte state membre ale Consiliului nordic fac parte din Asociația europeană a liberului schimb

VIENA 12. — Corespondentul A- gerpres, P. Stăncescu, Miercuri, la sediul Central al Partidului Austria au continuatîntre delegația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, condusă de tovarășul Alexandru Drăghici, și delegația Partidului Comunist din Austria, alcătuită din Franz Muhri, președintele partidului, Friedl Fuernberg, Alfred Ru- schitzka, Robert Dubovski, membri ai Biroului Politic, și Heinrich Fritz, membru al C.C. al P.C.A. Convorbirile s-au desfășurat într-o atmosferă priete'nească,în aceeași zi, membrii delegației

NUMIREA MINISTRULUI
APĂRĂRII AL U.R.S.S. CORESPONDENȚA DIN HELSINKI 

DE LA HILKKA AHMALA(Agerpres). — al Prezidiului So- al U.R.S.S., ma- Sovietice Andrei
MOSCOVA 12 Printr-un decret vietului Suprem reșalul Uniunii Greciko a fost numit în postul deministru al apărării ai U.R.S.S. înainte de aceasta, el a ocupat postul de prim-locțiitor al ministrului a- părării. Mareșalul Greciko este membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

Reuniunea a fost dominată de discuțiile în problema atitudinii „celor cinci" față de Piața comună (C.E.E.). în perspectiva unei eventuale cereri din partea Angliei de a adera la Piața comună, problema : ce po-

(A.E.L.S.), organism comercial inițiat de Marea Britanie ca o contrapondere la C.E.E.Se aștepta, de la această sesiune, să aducă o oarecare armonizare a pozițiilor „celor cinci" față de Piața comună,

H 150 000 muncitori constructori din Grecia în grevă O BAZA DE LA CHU LAI ATACATĂ
DE FORJELE F.N.E. ® încheierea convorbirilor ungaro-suedeze H PRIMA ȘEDINȚĂ

A NOULUI CABINET FRANCEZ

Forțeîe patnotice sud-vietnameze au atacat 
miercuri dimineață marea bază militară americană de 
la Chu Lai. Un purtător de cuvînt militar american a declarat că au fost 
înregistrate pierderi în rîndul unității americane și totodată avariate o serie de 
avioane. In același timp la numai 48 km sud de Chu Lai — relevă A.F.P. — două 
companii ale diviziei americane au fost atacate de o unitate a forțelor patriotice, 
în cursul nopții de marți spre miercuri. In această luptă, care a durat peste cinci 
ore, șase americani au fost uciși, iar 14 răniți.

SUB PREȘEDINȚIA GENERALU
LUI DE GAULLE prima ședință de 
lucru a noului Consiliu ele Miniștri 
al Franței a avut loc miercuri. Gu
vernul a hotărît alocarea a 15 mi
lioane franci pentru combaterea 
poluării coastelor de către țițeiul 
provenit din petrolierul „Torry 
Cannyon". Răspunzînd întrebărilor 
unor ziariști privind incidentele din 
timpul vizitei lui Humphrey, precum 
și arderea drapelelor american și 
francez la Boston, ministrul infor
mațiilor a menționat câ nu este 
momentul de a se „dramatiza" a- 
ceste incidente.

„C0SM0S-155". La 12 apri

lie, în Uniunea Sovietică a fost lansat 
satelitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-155".

„ROMÂNIA : TRECUT, 
PREZENT ȘI VIITOR" este 
tema conferinței ținută de de
legatul permanent al țării 
noastre la U.N.E.S.C.O, Va
lentin Lipatti, la clubul cul
tural din piața Trocadero 
(Paris).

UN CONGRES AI. FORȚELOR 
ARMATE ALE ZONE! A 4-Ă MI
LITARE A R. D. VIETNAM A A- 
VUT LOC LA HANOI. A fost relevat eroismul ofițerilor, soldaților și al populației, care în 1966 au doborît 289 avioane americane și incendiat 25 nave inamice și au fost subliniate eforturile colective pentru asigurarea continuității producției, a transporturilor și comunicațiilor.

44 răniți și 50 arestați — iată bilanțul ciocnirilor de miercuri, de la Atena, între poliție și greviști. S-a anunțat că 150 000 de muncitori constructori participă la o grevă revendicativă de 24 de ore. O parte din greviști s-au îndreptat spre Ministerul Muncii pentru a-și prezenta revendicările. în piața Omnia, din centrul capitalei Greciei, cortegiul a fost oprit de forțele de poliție care au intervenit în- cercînd să-i împrăștie pe greviști.

O CERERE DE ELIBERARE 
NEÎNTIRZIATA a fost formulată într-o scrisoare adresată ministrului justiției de către secretarul politic al C.C., Gilberto Vieira, și alți conducători ai Partidului Comunist din Columbia, arestați în urmă cu o lună. Protesțînd împotriva încălcării drepturilor lor civile, semnatarii scrisorii au a- rătat că sînt menținuți în închisoare fără să se fi formulat capete de acuzare concrete.

O DELEGAȚIE MILITARĂ 
IUGOSLAVA LA SOFIA. Răs- punzînd invitației lui Dobri Dju- rov, ministrul apărării populare al Bulgariei, o delegație militară iugoslavă condusă de Ivan Goș- niak, secretar de stat pentru problemele apărării naționale, a sosit, la 12 aprilie, la Sofia într-o vizitp oficială.

COMUNICATUL CU PRIVIRE LA CONVORBIRILE DINTRE MI
NISTRUL DE EXTERNE AL SUEDIEI, CARE A FĂCUT O VIZITĂ 
OFICIALA LA BUDAPESTA, ȘI JANOS PETER, MINISTRUL DE 
EXTERNE AL UNGARIEI, subliniază necesitatea încetării bombardării R. D. Vietnam, ca prim pas spre începerea de tratative, precum și căutarea căilor spre stabilirea păcii, pe baza acordurilor de la Geneva din 1954. Interlocutorii s-au pronunțat pentru convocarea unei conferințe pentru securitatea europeană, pregătită cu grijă, precum și pentru dezvoltarea colaborării statelor europene.Comunicatul subliniază că relațiile dintre cele două țări s-au dezvoltat în toate domeniile.La o conferință de presă, Nilsson s-a referit la cele 9 state coautoare ale rezoluției „acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate între statele europene aparținînd unor sisteme social-politice diferite", declarînd că sarcina lor principală este de a promova încrederea între țările europene.

Willy Brandt a sosit la Londra. In timPul vizitei sale ministrul de externe vest-german va avea întrevederi asupra unor probleme privind : eventuala prezentare de către guvernul britanic a cererii oficiale de aderare la Piața comună, chestiunea cheltuielilor de întreținere a trupelor britanice aflate pe Rin, relațiile Est-Vest.

• Creșteri reduse de temperatură, ca în cazul febrei la om, duc la o scădere considerabilă a înmulțirii virusurilor, și în acest mod la evoluția benignă a bolii. De a- ceea febra nu trebuie combătută cu medicamente, deoarece este un auxiliar al organismului împotriva acestor boli — a declarat virusologul francez A. Lxvoff, laureat al Premiului Nobel.« Fotograful suedez L. Nilson a reușit să fotografieze interiorul cordului șl al venelor pe persoane vii, cu a- parate speciale, ilumi- nînd interiorul venelor cu ajutorul unor tuburi elastice de sticlă, cu o lentilă specială cu diametrul de numai 1 mm. Nilson a reușit anul trecut să fotografieze dezvoltarea unui făt. Fotografiile pot avea o importanță vitală, deoarece ajută medicilor să înțeleagă mai bine apariția proceselor de ar- terioscleroză și trom- boză.

ceea ce, însă, nu s-a în- tîmplat. Din declarațiile participanților a reieșit că, în principiu, „cei cinci" sînt de acord să colaboreze în cazul unor tratative cu Piața comună. Dar atunci cînd a fost vorba de gradul acestei colaborări și de formele acțiunilor comune opiniile s-au împărțit. Premierul danez, Otto Krag, a arătat că țara sa intenționează să adere la Piața comună imediat după Anglia sau chiar în același timp. Delegația suedeză a propus, în schimb, o sincronizare a pașilor „celor cinci" spre C.E.E., iar înainte de a se lua o hotărîre în a- ceastă privință să se întreprindă un sondaj în scopul stabilirii consecințelor aderării la Piața comună. Liderul Partidului muncitoresc din Norvegia, Bratteli, și-a manifestat dezacordul cu ideea că aderarea la Piața comună ar constitui un țel final. Bratteli susține că paralel cu dezvoltarea și extinderea relațiilor politice și economice spre Vest trebuie asigurată o colaborare pașnică cu țările din Est. în același sens, deputatul finlandez Kuune Honkanen a relevat că este rațional să se recunoască deschis în Consiliul nordic că Europa nu înseamnă numai țările din A.E.L.S. și din C.E.E. Opiniile în favoarea unui comerț cu toate țările continentului nostru, inclusiv cu statele socialiste, au determinat recomandarea câ* .cei cinci" să tindă „spre piețe europene cît mai largi posibil".Consiliul nordic este un organism consultativ. Deci, recomandările sale sînt realizate numai în probleme care satisfac interesele statelor respective. Așa se explică eșecul ideii de a se crea o uniune Comercială a țărilor nordice și, probabil, neputința de a se aduce la un numitor comun pozițiile „celor cinci" în chestiunea aderării la Piața comună. Dimpotrivă, pentru un comerț liber, deschis tuturor țărilor indiferent de orînduirea lor socială, se pronunță cercuri., politice tot mai largi din țările nordice, ceea ce denotă că un astfel de comerț satisface interesele acestor state.

S-A INTIMPLAT LA ADEN

ziarul

ÎNCHEIEREA SESIUNII SOVIETULUI SUPREM AL R.S.F.S.R. 
Miercuri au luat sfirșit lucrările primei sesiuni a Sovietului Suprem al 
R.S.F.S.R. A fost ales Prezidiul Sovietului Suprem și guvernul repu
blicii. In funcția de președinte al Prezidiului a fost reales Mihail Ias- 
nov. De asemenea, la propunerea președintelui Consiliului de Miniștri 
al R.S.F.S.R., Ghennadi Voronov, a fost constituit guvernul republicii. 
Sovietul Suprem a aprobat in prima sa sesiune o hotărîre referitoare la 
sarcinile sporirii producției bunurilor de consum, lărgirii sortimentu
lui produselor și îmbunătățirii calității acestora. La lucrări au partici
pat Leonid Brejnev, Alexei Kosighin, Nikolai Podgornîi și alți condu
cători de partid și de stat ai Uniunii Sovietice.
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Illustrated

Aceste imagini 
sesizante, reprodu
se din publicația 
„The
London News", în
fățișează felul cum 
sînt întîmpi.nate 
de autoritățile co
loniale aspirațiile 
populației spre in
dependență. Imagi
nile au fost lua
te în timpul re
centelor tulburări. 
Miercuri, ministrul 
apărării al Angliei 
a declarat în parla
ment că „își imagi
nează cu greu mo
mentul" cînd va 
părăsi Adenul ul
timul soldat brita
nic...

Așa după cum se aștepta, bugetul prezentat de ministrul finanțelor James Callaghan marți seara nu a constituit o surpriză pentru nimeni. Se știa, de altfel, dinainte că urmează să apară un buget așa-numit „neutru", adică fără să conțină măsuri de ordin financiar care să influențeze direct asupra economiei naționale.Nu a fost luată nici o inițiativă pe planul politicii economice și nu s-a
CORESPONDENȚA 
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desprins nici un semn de ușurare a măsurilor economice restrictive, introduse anterior, după cum este cunoscut, spre atingerea unor țeluri ca acoperirea completă a deficitului comercial, întărirea lirei, creșterea exportului, achitarea împrumuturilor acordate de Fondul monetar internațional. Cît privește speranța într-o creștere cu 3 la sută a producției, ea a fost temperată de însuși ministrul finanțelor care a declarat că „acesta este un domeniu incert".Calificativul de „Non-change bud- et“ (buget fără schimbări) dat e ziarul „Guardian" se alătu- i, de altfel, aprecierii că atît dificultățile existente, cît și perspectivele au fost lăsate în același punct mort. „Bugetul lui Callaghan" —■ scrie „Morning Star" — nu schimbă nimic : Săracul rămîne sărac; șomerul rămîne șomer ; economia va continua să stagn^e ; strînsoarea e- conomică va continua să fie la fel de încordată". Referindu-se la cuvîn- tarea ministrului finanțelor, „Times" scrie : în esență, el repudiază în mod cuprinzător principiile de bază ale crezului economic cu

care laburiștii au abordat alegerile generale din 1964 și, în mai mică măsură, cele din 1966. în concluzie, ziarul este de părere că „acesta este cel mai negativ buget de la „surogatul" lordului Butler din 1954".Previziunile enunțate de James Callaghan au fost primite de economiști și observatori ca simple și vagi probabilități. „Riscul — scrie „Financial Times" — este că pronosticul se va dovedi eronat, că șomajul, va continua să crească și că investițiile particulare nu vor arăta semne de creștere în 1968". O părere similară exprimă și ziarul „Guardian".Chiar din prima zi după prezentarea bugetului a fost semnalată existența unei decepții atît în sînul sindicatelor, cît și' în cercurile de afaceri, apreciindu-se că în felul acesta nimeni dintre acei cărora le era a- dresat bugetul nu este entuziasmat. Una din principalele cauze ale a- cestor sentimente de decepție este și faptul că cheltuielile militare vor continua să rămînă la un nivel foarte înalt iar promisiunea ministrului de finanțe că în cursul anului viitor vor fi economisite o sută milioane lire din bugetul militar nu pare să fi liniștit spiritele. în același timp este criticat și faptul că elaborarea bugetului a avut în vedere păstrarea unor rezerve față de eventualitatea candidaturii la Piața comună, lăsînd deschisă posibilitatea introducerii unor noi taxe și impozite care să aducă situația financiară a Marii Britanii pe linia Pieței comune.S-a afirmat, că bugetul ar fi fost elaborat ținîndu-se seama și de implicațiile sale politice asupra alegerilor municipale de joi de la Londra. Deși se crede că tocmai în acest scop au fost ferite de noi impozite în primul rînd băuturile, țigările, benzina, adică favoritele victime ale măsurilor bugetare, cu toate acestea, după cum scrie ziarul „Times", „e- fectul imediat al bugetului nu poate fi favorabil Partidului laburist".

ȘEDINȚA C.C.
ĂL P.AA.S.U.

BUDAPESTA 12 (Agerpres). — La 12 aprilie a avut loc o ședință a Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Socialist Ungar. Pe ordinea de zi a ședinței au figurat un raport consacrat problemelor internaționale actuale și un altul referitor la alegerile de de- putați în Adunarea de Stat și organele locale ale puterii de stat, care s-au desfășurat recent în R.P. Ungară. Comitetul Central a aprobat aceste rapoarte prezentate de Zoltan Komocsin și respectiv Bela Biszku, secretari ai C.C. P.M.S.U.Janos Radar, prim-secretarC.C. al P.M.S.U., a prezentat, apoi, recomandările Biroului Politic privind unele probleme organizatorice, recomandări adoptate în unanimitate de Comitetul Central. Lajos Cseterki a fost eliberat din funcția de secretar al C.C., recomandîndu-se alegerea sa într-o funcție de stat. Gyorgy Aczel a fost ales secretar al Comitetului Central.

alal

Deschiderea
Conferinței O.S.APunta del Este, transformată într-o veritabilă fortăreață militară, găzduiește începînd de miercuri reuniunea președinților din țările Organizației Statelor Americane. Ordinea de zi include : integrare economică, proiecte multilaterale de infrastructură, comerțul exterior, modernizarea producției a- gricole, dezvoltarea învățămîntului științific și tehnologic, lărgirea programelor de asistență sanitară și, în fine, un punct intitulat eliminarea cheltuielilor militare inutile.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA : București Piața „Scîntell". TeL 17 60 10, 17 60 20. Abonamentele se iao la oficiile poștale, factorii poștali șl difuzoril voluntari din întreprinderi șl instituții. Tiparul Combinatul Poligrafic Casa Scînteii
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