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MINERII
Nicolae JIANU

Orice profesiune își are momentele ei grave, chiar 
eroice, atunci cînd fenomenele realității refuză să se 
supună, cînd omul trebuie să caute în spiritul său 
forțe pe care multă vreme și le-a ignorat. De altfel, 
fără acest efort excepțional și pe toate planurile, pro
gresul umanității nici nu e de conceput. Dar dintre 
meseriile care cer în permanență curaj, voință neîn- 
frîntă, o anume detașare de condiția normală a vie
ții, aceea de miner mi se pare că se așează în frunte. 
Nicăieri inerția oarbă a materiei, noaptea veșnică a 
geologiei cu legi tiranice și neschimbate de-a lungul 
genezei nu se lasă mai greu supuse. De aceea poate 
minerul a fost totdeauna un personaj neobișnuit. Așa 
a și fost privit acest personaj de-a lungul istoriei, iar 
literatura i-a consacrat pagini de un dramatism vio
lent. în antichitate, în evul mediu minerul a fost 
văzut ca o ființă înconjurată de mister aureolat de 
tenebre. Cu Emil Zola, cu Cronin, cu Bogza, cu Agîr- 
biceanu, minerul a apărut în condiția sa reală, un 
om ca toți oamenii, silit de împrejurări să mun
cească sub pămînt, luptînd mereu cu întunericul, nu 
mai superstițios decît alții și neputînd ocoli nedrep
tățile sociale ale societății de exploatare la fel de 
apăsătoare pentru el ca și pentru cei care lucrau la 
lumina zilei. Dar îi rămînea totdeauna riscul cel mai 
mare și perspectiva ireversibilă a unei vieți foarte 
scurte. în trecut, așezările de mineri nu cunoșteau 
oameni bătrîni, la patruzeci de ani un bărbat avea 
plămînii pietrificați de silicoză. Ca multe altele, și 
această dramă era locală, de sute de ani ea se con
suma acolo, între galerie și cimitir, în văgăuni pă- 
duroase unde se sfîrșeau toate drumurile.

Mărturisesc că am simțit de mult o atracție, nu 
totdeauna explicată, față de acești oameni. Abia în 
1949 i-am putut vedea și am putut intra cu ei sub 
pămînt. Se petrecea aici un fenomen curios. Gloata

(Continuare în pag. a V-a)

MARINARII
■

Colonel Gheorghe BEJANCU

Parafrazînd un cîntec, am putea spune că nu este 
om care să nu fi simțit, măcar o dată în viață, im
boldul lăuntric de a străbate întinsul apelor. Figu
ra arsă de soare a marinarului și întrebările răscoli
toare despre ceea ce este dincolo de linia pierdută 
în ceață a orizontului au avut totdeauna darul de 
a aprinde imaginația. _ . ,

Chemarea mării nu se oprește la țărm; străbate 
cîmpii, dealuri, munți. în marină întîlnești cele mai 

^felurite biografii. Căpitanul de rangul 3 Ilie Hanganu, 
icare este ieșean, a plecat spre larg de pe băncile unei 
facultăți; maistrul militar clasa a IV-a Ștefan Vi- 
șinescu vine dintr-o așezare oltenească, iar locote- 
nentul-major Gabriel Man mai păstrează vag accentul 
ardelenesc. . .

După o vizită la Muzeul Marinei din Mangalia în
țelegi că această chemare a mării s-a născut, pe me
leagurile noastre, nu doar ca un dor al depărtărilor 
albastre, ci și din datorie. Din datorie față de țară, 
încă de la Mircea cel Bătrîn, patronul navei-școală 
de pe care-și iau zborul în viața de marinar promo
țiile de ofițeri, luntrașii se bateau vitejește în răz
boaie, alături de ceilalți oșteni. Redusă la dimensiunile 
unei jucării, macheta unui pînzar de pe vremea lui 
Ștefan cel Mare, cu capul de bour desenat pe velă, 
ne înfioară : ce destine de eroi vor fi purtat pînzarele 
adevărate, pe aripa vîntului și pe unda Dunării, la 
porțile Moldovei ? Am zice că, aceleași ca și, pește 
veacuri, al lui Ion Murgescu care, pe vedeta „Rîn- 
dunica”, a participat, în 1877, la atacul împotriva navei 
cuirasate „Hivzi Rahman", sau cu al locotenentului 
Lupu Dinescu, căzut la post, la km 652,500 pe Dunăre, 
la 27 decembrie 1944 într-o misiune de dragaj, în 
explozia a două mine magnetice : destinul luptătorului 
ce veghează glia strămoșească.

(Continuare în pag. a V-a)
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\licolae Ceaușescu, a primit 
pe vicecancelarul și

externe

H 0 cabină în jurul 
căreia oamenii urcă 
pe scări B Am întîr- 
ziat la cosmodrom... 
(foileton) B Anarhia a- 
provizionării B Dez
bateri privind dez
voltarea învăfămm- 
tului superior

Răspundere comună 
pentru finalizarea 
temelor științifice
planificate

Conf. ing. Dumitru 
F. LĂZĂROIU

Directorul Institutului de cer
cetare și proiectare pentru 

industria electrotehnică

de

nos- 
pla-

cazurile de insuficientă răs
pundere a institutelor de la 
cate parvin inițial unele din 
astfel de propuneri tematice, 
dar adeseori ele se datoresc 
insistențelor depuse de diferi
te ministere pe lîngă C.N.C.S. 
și C.S.P. — insistențe care

re în domeniile economic, al coope
rării tehnico-științifice, precum și 
în alte domenii, în interesul ambe
lor părți, al păcii în Europa și în 
lume.

Au fost discutate, de asemenea, 
probleme ale situației internațio
nale actuale și îndeosebi ale secu
rității europene. In legătură cu 
aceasta s-a exprimat părerea că 
pentru înfăptuirea acestui deziderat 
are o mare însemnătate crearea 
unui climat favorabil prin extinde
rea legăturilor de colaborare între 
state cu orînduiri politico-sociale

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit sîmbătă la amiază, la Efo
rie Nord, pe dr. H. C. Willy Brandt, 
vicecancelar și ministru al afaceri
lor externe al Republicii Federale 
a Germaniei.

La primire au luat parte Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex
terne, Constantin Oancea, ambasa
dorul României în Republica Fede
rală a Germaniei; precum și Erich 
Strătling, ambasadorul Republicii 
Federale a Germaniei la București, 
dr. Hans Riite, șeful Direcției a diferite, pornindu-se de la realită- 
Il-a Politice din M.A.E. al R. F. a țile existente și ținîndu-se seama 
Germaniei, și Egon Bahr, amba- de interesele popoarelor de pe acest 
sador cu misiuni speciale.

In timpul întrevederii au fost a- 
bordate probleme ale relațiilor bi
laterale dintre România și R.F. a 
Germaniei, exprimîndu-se satisfac
ția pentru stadiul actual al acestor 
relații și relevîndu-se dorința co
mună de a le dezvolta în continua-

de interesele popoarelor de pe ac 
continent și din lumea întreagă.

După întrevedere, care s-a desfă
șurat într-o atmosferă cordială, 
oaspeții au fost reținuți la dejun de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secre
tar general al Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român.

(Agerpres)
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Organizarea rațională a 
muncii de cercetare științifică 
presupune o coordonare stric
tă a lucrărilor și dirijarea lor 
spre direcțiile ce se impun ca 
cele mai actuale, cele mai so
licitate de economie. Sub a- 
cest aspect s-a procedat, ca 
și în producție, la o ierarhiza
re a sarcinilor, după gradul 
lor de importanță. Ele sînt 
consemnate astfel fie în pla
nul de stat, fie în programul 
unitar, urmărit de Consiliul 
Național al Cercetării Științi
fice, fie în planurile proprii 
ale institutelor academice sau 
departamentale, aprobate 
forul tutelar.

în ce privește institutul 
tru, cercetările incluse în 
nul de stat reprezintă
din punct de vedere procen
tual — circa 12 la sută din te
matica pe anul în curs, re- 
flectînd obiective importante 
ale industriei electrotehnice 
— între care realizarea unor 
transformatoare cu conductoa
re de aluminiu emailat (folo
sirea aluminiului în locul cu
prului poate conduce la eco
nomii de cîteva milioane lei 
pe an), obținerea unor izola
tori noi, pe bază de. rășini- 
termoreactive, în stare să spo
rească simțitor siguranța în 
funcționare a aparatajului de 
interior de înaltă tensiune, 
stabilirea unor sisteme noi de 
protecție climatică a unor 
produse, între care locomoti
vele Diesel-electrice, exporta
te în țări cu climat tropical, 
îmbunătățirea calității apara
tajului de înaltă tensiune etc.

Fără a minimaliza impor
tanța unor asemenea teme, 
trebuie menționat totuși că, 
în unele cazuri, alegerea lor 
nu a avut un caracter te
meinic fundamentat, deoa
rece baza materială se pre
zintă insuficientă și neco
respunzătoare pentru rezolva
rea lor rapidă și eficientă.

S-au inițiat astfel cercetări 
privind anumite aplicații ale . 
arcului electric; deși tema 
este importantă, vizînd obți
nerea unor aparate capabile 
să lucreze la tensiuni joase, 
și înalte, nu există în prezent 
condiții obiective (aparatura 
necesară, stadiul lucrărilor în
rudite) pentru o abordare e- 
ficientă, finalizarea în ter
men fiind ipotetică. In ase
menea condiții, la ce servește 
includerea temei ? Numai la 
o simplă „prezență" a unor 
teme de prestigiu ?

Indiscutabil, nu sînt rare

puncte 
de vedere

duc la înscrierea nerealistă a 
unor teme, ca și cum simpla 
lor includere ar duce, cvasi- 
automat, la soluționare. Or, 
este necesar ca toate unitățile 
și organizațiile implicate să a- 
precieze- în deplină cunoștință 
de cauză și luînd în conside
rare toți factorii adiacenți, 
cît mai obiectiv, criteriile pe 
baza cărora temele se înscriu 
în planul de stat.

Problema trebuie privită și 
sub alt aspect. Preocupările 
multiple și întregul complex 
de investigații, pe care le so-

licită aceste teme, presupun 
eforturi coordonate și nume
roase legături, fie între uni
tăți diferite ale aceluiași mi
nister, fie între ministere. Ce 
se constată însă ? în cazurile 
în care departamentele sînt 
direct interesate, ca benefici
ari, în desfășurarea cercetării, 
presate de urgența unor ce
rințe imediate sau cînd există 
un interes științific mai pro
nunțat, conlucrarea între uni
tăți și ministere decurge în 
bune condiții. M-aș referi, în 
acest sens, la strînsa colabora
re dintre ICECHIM, laborato
rul uzinal de la „Electropu- 
tere“-Craiova și institutul 
nostru, în cercetările privind 
realizarea în țară și utilizarea 
unor rășini (epoxidice), cu 
proprietăți superioare și pînă 
nu de mult importate. Folo
sirea unora dintre aceste ma
teriale electroizolante noi per
mite uzinelor „Electroputere", 
de exemplu, să reducă gaba
ritul unor produse de 1,4—1,5 
ori, concomitent cu o sporire 
de 2—3 ori a siguranței lor 
în funcționare. Se desfășoară 
favorabil și conlucrarea noas
tră cu Institutul de cercetări 
în prclucraica țițeiului și cu 
laboratoarele uzinale ale în
treprinderilor producătoare de 
rulmenți, în problema prote
jării rulmenților la corqdare 
în diferite condiții de depozi
tare, atît în climat temperat

Buletinul lucrărilor
vară

(Continuare în pag. a III-a)

După datele centralizate la Consi
liul Superior al Agriculturii recolta
tul griului și secarei se apropie de 
sfîrșit. Pînă ieri lucrarea a fost ter
minată pe o suprafață de 2 866 300 
hectare. Secerișul continuă în regiu
nile din Transilvania unde cerealele 
păioase s-au copt mai tîrziu. întrucît 
și în această parte a tării timpul este 
călduros, iar grînele au ajuns la ma
turitate, este necesar să se intensi
fic? secerișul pentru ca lucrarea să 
fie terminată în timpul cel mai scurt. 
Eforturi deosebite trebuie depuse în 
această direcție, mai ales în regiunea 
Brașov — unde griul nu s-a recoltat 
decît de pe 72 la sută din suprafață, 
precum și în Cluj și Mureș-Autono- 
mă Maghiară unde, de asemenea, 
există rămîneri în urmă.

Paralel cu secerișul, în majoritatea 
regiunilor s-a lucrat intens și la tre- 
ieriș, îneît în regiunile București, 
Dobrogea, Galați, Ploiești, întreaga 
recoltă a ajuns în magazii. Trebuie 
arătat însă că în multe regiuni — 
Mureș-Autonomă Maghiară, Cluj, 
Brașov, Hunedoara, Suceava etc. — 
exista încă un decalaj mare între 
recoltare și treieriș. în toate 
unitățile agricole în care treierișul 
nu se desfășoară în ritm satisfăcător, 
trebuie să se ia măsuri urgente în 
vederea grăbirii acestei lucrări pen
tru ca în timpul cel mai scurt în
treaga recoltă să ajungă în magazii.

Pentru asigurarea recoltei viitoare 
este necesar să se execute arături de 
vară pe suprafețele de pe care s-a

Combinatul petrochimic de la Brazi Foto : M. Andreescu

strîns recolta. In toată țara această 
lucrare s-a executat pe o suprafață 
de 1 366 000 hectare, reprezentînd 53 
la sută din prevederi în unitățile a- 
gricole de stat și 44 la sută în coope
rativele agricole. în unitățile agricole 
din regiunile Galați, București și Do
brogea au fost făcute arături pe su
prafețe mai mari. în rest, ritmul a- 
cestei lucrări este cu totul necores
punzător. Dacă se ține seama că 
timpul este înaintat, iar majoritatea 
tractoarelor au fost eliberate de la 
recoltat, suprafețele arate în coope
rativele agricole din regiunea Ar
geș — 27 la sută — și Oltenia — 37 
la sută — sînt cu totul nesatisfăcă
toare. De aceea, este necesar ca în 
zilele care urmează să se intensifice 
ritmul acestei lucrări.

In 
fost 
lipsa 
tația 
diții . -
suprafețele amenajate. Din consta
tările făcute pe teren de consiliile 
agricole rezultă că nu peste tot se 
fac udările în număr și la termenul 
necesar. în cooperativele agricole 
din regiunea București, unde s-au 
obținut succese însemnate la ame
najarea terenului, o parte din su
prafețe nu se irigă. Din cele 96 000 
hectare amenajate pentru irigații 
prima udare s-a executat pe 80 000 
hectare, a doua pe 72 000 hectare, 
iar a treia pe 67 000 hectare. în 
alte regiuni, suprafețele pe care se 
fac udările, comparativ cu cele a- 
menajate, sînt mult mai mici. Pen
tru obținerea unor recolte mari de 
porumb, sfeclă de zahăr etc. și 
recuperarea cheltuielilor făcute cu 
amenajarea terenului se impune să 
se acorde cea mai mare atenție efec
tuării udărilor la timp și cu canti
tatea de apă potrivită pentru fie
care cultură.

Este de datoria organelor de par
tid. consiliilor agricole și uniuni
lor cooperatiste să îndrume și să 
sprijine unitățile agricole în execu
tarea la timp a tuturor lucrărilor de 
care depind atît recolta acestui 
an, cît și cea din anul viitor.

unele zone din țară vara a 
caracterizată prin ploi puține, 
de umiditate stînjenind vege- 
culturilor. Tn asemenea con- 
se impune irigarea pe toate
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De multe ori auzim expresia: 
din tată-n fiu. Ne referim astfel 
la însușirile care se transmit 
din generație în generație, în 
sinul aceleiași familii. Mineri la 
Lupeni, pescari în Deltă, agri
cultori, mecanici, învățători din 
tată-n fiu. Este deosebit de in
teresant să urmărești cum se 
reverberează, cum caută căi 
noi, cum se mulează potrivit 
noilor cerințe sociale însușirile 
unei familii. La aceasta mă 
gîndeam asistînd, către sfîrși- 
tul trecutei stagiuni, la un con
cert de muzică românească di
rijat de C. Bobescu. Numele de 
Bobescu aparține unei tradiții 
muzicale românești, care a dat 
încă de la începuturile teatru
lui nostru liric (A. L. Bobescu 
a Înființat prima trupă de o- 
peretă) nume prestigioase de 
dirijori, compozitori, violoniști, 
pianiști și profesori.

Mediul favorizează descope
rirea talentelor, punerea în e- 
vidență a calităților, dezvolta
rea aptitudinilor. Tînărul parti
cipă la discuții pe tema mun
cii, se formează într-un proces 
activ. Multe însușiri se contu
rează pornind de la simpla 
imitație. Apoi, prin educarea 
sistematică sau involuntară. 
Cunoscînd o familie, cunoaș
tem mai lesne profilul genera
țiilor descendente.

Alături de fapte pozitive de 
acest fel, nu o dată mi-a fost 
dat să întîlnesc părinți care 
își ascund preocupările, 
vor să deslușească celor
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STĂPÎNIREA DE SINE BILANȚ
RODNIC

ancheta socială
In București, pe una din străzile centrale... O mașină 

trece, cu viteza legală, printr-o intersecție. Un cetățean, 
neatent, este surprins în mijlocul străzii. Printr-un efort 
extraordinar șoferul frîncază brusc, evitînd accidentul 
care părea inevitabil. Viața pietonului este salvată... 
Deocamdată. Pentru că șoferul coboară din mașină și ad
ministrează cetățeanului neatent o palmă zdravănă și-l 
azvîrle cu capul de bordură rănindu-1 mortal. Episodul 
invită la reflecții...

Sînteti nervos ? Vă stă- 
pîniti nervii sau deveniți 
irascibil la cel mai măruht 
stimul negativ ?

„Sînt o fire cumpătată, 
cred că pot spune sănătoa
să. temperată, blîndă. în
clinată către armonie și ra
țiune..." ar fi răspuns dr. 
în filozofie Serenus Zeit- 
blom, unul dintre eroii ro
manului „Doctor Faustus" 
de Thomas Mann.

Dar nu toate cele 50 de 
persoane cărora le-am pus 
aceste întrebări s-au putut 
zugrăvi astfel. Cincizeci la 
sută n-au negat că sînt 
nervoși, subliniind prompt 
că pot să-și stăpînească 
nervii. Dintre aceștia. o 
parte au declarat că pot 
să-și stăpînească nervii, 
însă cu efort. Alții ne-au 
mărturisit că sînt foarte 
nervoși ! Unul dintre ei a 
exprimat plastic starea

celor din această categorie: 
„sînt un om pașnic, 
dacă cineva mă calcă 
picior, atunci nu mai 
pund de mine". Alții 
susținut cu tărie că

dar 
pe 

răs- 
au 

reu
șesc să fie calmi în orice 
împrejurare și nu con
cep ca rațiunea să se lase 
călcată în picioare de im
pulsuri spontane, necontro- 
late. Unii au spus că nu 
pot să-și dea seama, iar 
alții că, la iritări de inten
sitate egală, în unele îm
prejurări se pot stăpîni și 
în altele nu. deoarece reac
ția lor depinde de o serie 
întreagă de factori : supra
solicitarea sau odihna, 
starea de mulțumire sau 
nemulțumire trăită ante
rior ; cinqva a recunoscut 
chiar, cu toată sinceritatea, 
că stăpînirea lui de sine 
acționează în raport direct 
cu sursa de iritare, care

poate fi de trei feluri : șef, 
subaltern sau coleg...

Desigur, această investi
gație nu poate fi întru to
tul concludentă pentru în
treaga societate. Oricum, 
eșantionul indică o com
portare variată. în funcție 
în primul rînd de tempera
ment. ca și de educație, de 
starea sănătății, de factorii 
externi.

Și iată că o scrisoare so
sită recent la redacție ne 
contura portretul unui ins 
din categoria celor foarte 
nesăbuiți. Era vorba de di
rectorul T.A.P.L. Craiova, 
Dumitru Huiculescu. „Este 
un om neștăpînit. brutal în 
relațiile sale cu subalter
nii. Nu tine seamă de pă
rerile nimănui, le impune 
pe ale sale fără scrupule și 
adesea fără discernămînt. 
orbit de patimă. Disprețu
iește oamenii. îi jignește la 
tot pasul și îi timorează cu 
amenințări : ..Vă am în 
sertar" ! „Las-că o să vor
bim noi !“. „Vă dau afa
ră !“. „Pe toți vă aranjez 
la București !“. Este super
ficial. ia măsuri arbitrare 
de schimbare a oamenilor 
de la un loc de muncă la 
altul, fără a tine seama de 
interesele întreprinderii".

Am pornit ancheta noas
tră de la această scrisoa
re. care arată cum nu tre
buie să fie si cum nu tre
buie să se comporte un om

civilizat. Din discuțiile 
purtate cu o serie de sub
alterni ai directorului 
T.A.P.L.-Craiova, cele afir
mate în scrisoare s-au a- 
deverit întocmai.

Față de aceste constatări 
se impunea o discuție di
rectă cu Dumitru Huicu
lescu. Cum e și firesc. în 
asemenea cazuri, nu ne aș
teptam să se recunoască 
total, ca într-o oglindă. în 
scrisoarea primită de re
dacție. ci măcar cît de cît... 
Dar interlocutorul nostru, 
atît de neștăpînit de obi
cei. ne-a spus cu un calm 
îngeresc că nimic din a- 
ceastă sesizare nu stă în 
picioare, că de felul lui 
este chibzuit, că se poartă 
frumos cu oamenii și 
doleanțele lor... îi stau 
inimă.

Nu de aceeași părere 
fost însă Nicolae Trăistaru, 
secretar al comitetului oră
șenesc de partid pentru or
ganizațiile comerciale — 
Craiova. Ionel Popa, ac
tivist al comitetului orășe
nesc de partid, care a fă
cut parte dintr-un colectiv 
însărcinat cu analiza acti
vității comerciale din Cra
iova, și Ion Zăvăleanu, 
prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc de partid 
Craiova. El consideră că 
sesizarea corespunde 
totul realității.

...Dacă astfel stau 
rile, atunci de ce nu

că 
la

au

întru

lucru- 
se iau

GAZUL NATURAL
CORESPONDENȚA DIN LONDRA DE LA LIVIU RODESCU

măsuri radicale în această 
privință ? Cu atît mai mult 
cu cît s-au primit și sem
nale în legătură cu defec
tuoasa repartizare a cadre
lor pe unități, daunele pri
cinuite prin nerealizarea 
planului de desfacere a 
produselor fabricate în la
boratoarele trustului, pune
rea în vînzare a unor ali
mente alterate, lipsa totală 
de control a unităților și 
a personalului lor, îngădu
ință la angajarea ca gestio
nari a unor elemente care 
au suferit condamnări pe
nale.

— Uneori atitudinea ne
gativă a unei singure per
soane poate strica dispozi
ția unui grup întreg, ne-a 
declarat lectorul universi
tar Pompiliu Grigorescu, 
de la catedra de sociologie 
a Universității București, 
în cadrul discuției purtate 
în legătură cu „cazul" de 
mai sus. în cadrul colecti
vităților de muncă, atitudi
nile comportamentale joacă 
un rol deosebit pentru buna 
desfășurare a întregii acti
vități, pentru evitarea ten
siunilor artificiale, pentru 
realizarea colaborării și a- 
jutorul reciproc, fără de

Industria Capitalei

după șapte luni

Emanoil MIHAILESCU 
Dumitru MINCULESCU

(Continuare în pag. a Il-a)

După cum informează Direc
ția orășenească de statistică 
București, de la începutul anu
lui și pînă la 31 iulie 1967, pe 
ansamblul industriei Capitalei 
planul producției globale a fost 
îndeplinit în proporție de 102,1 
la sută, înregistrîndu-se o creș
tere față de aceeași perioadă a 
anului trecut de 15,2 la sută, iar 
planul producției marfă vîndută 
și încasată s-a realizat în pro
porție de 102,6 la sută, cu o creș
tere de 13 Ia sută față de a- 
ceeași perioadă din 1966.

Au fost realizate peste plan : 
16 033 tone laminate finite pli
ne, 4 235 tone țevi de oțel, 9 700 
bucăți anvelope auto, 10 632 bu
căți aparate radio-recepție, 
10 608 bucăți televizoare, 235 700 
metri pătrați țesături bumbac, 
140 000 tricotaje, 86 000 perechi 
încălțăminte cu fețe de piele, 
239 tone unt.

Planul productivității muncii 
a fost îndeplinit în proporție de 
102,3 la sută. Față de perioa
da corespunzătoare din anul pre
cedent, 74 la sută din sporul pro
ducției globale se datorește creș
terii productivității muncii.

Suburbiile Londrei se intind la 
nord-est cu Essex, regiune fertilă, 
cu relieful legănat, al cărei farmec 
rustic a inspirat multe din peisajele 
lui John Constable. Mai spre răsărit, 
drumurile duc spre ținuturile pito
rești ale Angliei de est, formată din 
două comitate istorice — Suffolk, și 
Norfolk. Numele de East England 
fusese purtat prin secolul al IX-lea 
de un mic regat saxon, una din 
primele victime ale vikingilor și gaz
dă de-a lungul secolelor a diverșilor 
refugiați olandezi și francezi. Pe 
cite un vîrf de colină, străvechea 
moară 
evocă

Deși 
nar în 
riferie 
cit tîrziu și tangențial suflul dez
voltării industriale. Nu de mult, 
au apărut aici așezări noi, o dată 
cu ridicarea unor întreprinderi mo
derne ; vechile orașe au început a-și 
împrospăta arhitectura cu siluetele 
luminoase ale clădirilor 
și sticlă.

De cîțiva ani, ritmul 
dezvoltării economice a 
rat de apariția în scenă a gazului 
natural. In largul coastelor Angliei 
de est, sub valurile tulburi și agitate 
ale Mării Nordului, stătea ascunsă 
una din resursele care îi lipsea Ma
rii Britanii. Pentru a acoperi nece
sitățile industriei, o întreagă rețea 
de uzine transformă cantități consi
derabile de cărbune în gaze ; o altă 
parte, mai mică, se importă în stare 
lichefiată. Pentru economia națio
nală, îndeosebi pentru balanța de 
plăți cronic deficitară, explorarea 
gazului natural urma să aibă efec
tul unei adevărate transfuzii.

de vint, cu aripile amorțite, 
adinei tradiții, agricole.
vecin cu Londra, acest grî- 

miniatură, cu renume de pe- 
pastorală, nu a cunoscut de-

din beton

normal al 
fost invio-

Geologii au bănuit existența aces
tor zăcăminte încă din 1959, cînd 
peste drum de Anglia, în provincia 
olandeză Groningen, au fost descope
rite, la peste 3 000 metri adîncime, 
unele din cele mai mari rezerve 
de gaze naturale din lume. Știindu-se 
că fundul mării, care leagă cele două 
țărmuri ca o punte submarină, are 
o structură geologică similară, nu 
mai rămînea decît să se confirme 
prin prospectări directe prezența 
prețiosului gaz. Harta reliefului sub
marin promitea condiții favorabile. 
Intr-adevăr, de la coastele Norvegiei, 
unde adîncimea apei este de peste 
800 metri, fundul mării urcă treptat 
pe. măsură ce se apropie de Canalul 
Mînecii, ajungînd în unele locuri la 
numai circa 35 metri de suprafața 
apei. Există și cîteva depresiuni, pro
babil de origină glaciară, cunoscute 
de generațiile de pescari sub numele 
de „Groapa diavolului", „Prăpastia 
de argint" și altele. în regiunile cen
trale, de pe fundul mării se înalță un 
șir de terase, ca niște podișuri alun
gite, dintre care cel mai masiv, Dog
ger Bank, măsoară 185 mile în lung și 
75 mile în lat. Prin aceste locuri au 
fost concentrate, începînd din 1962, 
principalele operațiuni de prospec
tare, folosindu-se cu precădere me
toda seismică, după care primele son
de au început a sfredeli adîncurile.

Zeci de societăți petroliere, unele 
constituite în grupuri din S.U.A., An
glia, Franța și alte țări, s-au lansat 
în noua aventură sub atracția irezis
tibilă a promițătoarelor profituri. 
Marea Nordului era împărțită intre 
statele limitrofe în suprafețe delimi
tate convențional după formula li
niei mediane. Partea din dreapta

(Continuare in pag. a Vl-a)
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PE URMELE UNOR SCRISORIO cabină în jurul căreia oamenii
Vasile Gospodarii, cu domi

ciliul stabil în Oradea, a între
prins și de astă dată o acțiune 
utilă. Timp de 4 zile, 4 nopți, 6 
ore și 10 minute e) a colindat 
orașul, stabilind astfel că pe 
partea carosabilă a străzilor exis
tă 7 998 gropi (plus ondulațiile 
asfaltului). Convins de exactita
tea numărătoarei, Vasile Gospo
dara este dispus să facă prin
soare pe orice și cu oricine. De 
la Sfatul popular al orașului Ora
dea are cineva curajul să bată 
palma ?

Folosirea și valorifi
carea cu maximum de 
randament a pămîntu- 
lui, animalelor, con
strucțiilor gospodărești 
și instalațiilor consti
tuie una din preocupă
rile majore ale fiecă
rei cooperative agrico
le de producție, con
diția hotărîtoare a 
creșterii veniturilor 
cooperativelor. Tocmai 
de aceea organizațiile 
de partid folosesc toa-

deficiențe manifestate 
în acest domeniu, orga
nizațiile de bază a- 
doptă o poziție com
bativă fată de orice act 
de neglijență sau in
disciplină săvîrșit de 
un membru de partid. 
Organizația de bază a 
criticat aspru pe șofe
rul Constantin Sîrbu 
pentru proasta întreți
nere a autocamionului 
pe care-l deservea, 
ceea ce a adus daune

însemnări pe teme

Vechime
de partid

Gheorghe Florea din Giurgiu 
(Str. Româniței 8), lucra ca ar
hivar la Sfatul popular raional 
Drăgănești-Vlașca. Aici întoc
mea după documentele din ar
hivă referate de vechime în mun
că, solicitate de cetățeni, pentru 
pensionare. Văzînd că cei care 
eliberau aceste adeverințe de ve
chime semnau cu ochii închiși, a 
început să procure la diverși cu- 
noscufi (în schimbul unor im
portante sume de bani) acte fic
tive de pensionare. La întocmi
rea dosarului penal cercetările 
au stabilit că Gheorghe Florea 
are vechime în această activitate 
(3 condamnări pentru fapte ase
mănătoare). Rămîne ca tribunalul 
să stabilească precis sporul cuve
nit pentru astfel de vechime.

Jubileu 
de aur

Un grup de cetățeni venera- | 
bili din Cîmpulung-Muscel a luat . 
in.iativa de a convoca, pentru I 
ziua de 20 august, promoția anu- | 
lui 1915 a fostului gimnaziu „Di- . 
nicu Golescu" din localitate, pen- I 
tru sărbătorirea împlinirii unei 
jumătăți de secol de la absol- . 
vire. Mai sînt în viață aproxi- I 
mativ 30 de persoane. Promoția | 
anului 1915 a dat profesori și . 
medici, ofițeri și magistrați, ingi- I 
neri și funcționari superiori, scrii- | 
tori. Alte informații — la con- . 
ducerea liceului „Dinicu Goles- I 
cu". Așadar, la 20 august, la I 
Cîmpulung-Muscel se va ridica 
paharul cu vin de viață lungă.

te pîrghiile muncii po
litice și organizatorice 
care le stau la înde
mână spre a determina 
creșterea continuă a a- 
vutului obștesc al coo
perativelor agricole.

Merită relevată în a- 
ceastă privință expe
riența comuniștilor din 
cooperativa agricolă de 
producție Pecineaga, 
raionul Negru Vodă. 
Larga acțiune desfășu
rată de organizația de 
partid de aci pentru 
sporirea avutului ob
ștesc al cooperativei a 
scos în evidență rela
ția directă dintre res
pectarea cerințelor de
mocrației cooperatiste, 
creșterea interesului 
cooperatorilor pentru 
treburile obștești, pe 
de o parte, și crearea 
climatului favorabil u- 
nei acfiuni de masă 
pentru apărarea și dez
voltarea proprietății co
mune, combaterea ori
căror manifestări de 
neglijență și risipă, pe 
de altă parte.

Forța de mobilizare 
a exemplului personal 
al comuniștilor și a al
tor cooperatori înain
tați a fost sistematic 
folosita de organizația 
de’ partid în cadrul 
muncii politice de 
masă pentru cultivarea 
unei atitudini militante 
față de cerințele apă
rării și creșterii avu
tului obștesc. Tocmai 
pentru a păstra neștir
bită autoritatea mem
brilor de partid în 
combaterea oricăror

îndeplinirii planului de 
producție; la cererea 
biroului organizației de 
bază, consiliul de con
ducere l-a sancționat.

Practica încetățenită 
în organizațiile de bază 
de a nu privi cu pasi
vitate nici o atingere 
adusă avuției obștești a 
stimulat creșterea spi
ritului de răspundere 
al comuniștilor și al 
celorlalți cooperatori 
pentru tot ce privește 
apărarea și sporirea a- 
cesteia. Iată unul din 
nenumăratele fapte 
care atestă procesul 
calitativ de creștere a 
nivelului de conștiință 
al cooperatorilor. în 
cursul campaniei de 
recoltare comuniștii 
Sîrbu Toma, Cristu Ser
bau și alți cîțiva coo
peratori au refuzat să 
intre cu combinele în 
lan pentru că tractoriș
tii de la S.M.T. „23 Au
gust" nu respectau vi
teza de înaintare și dă
deau mult grîu în plea
vă, ceea ce la o su
prafață de 641 ha ar fi 
adus o pagubă de a- 
proape 200 tone. Inter
venția hotărîtă a coo
peratorilor care au se
sizat imediat comitetul 
de partid, consiliul de 
conducere și conduce
rea S.M.T.-ului a dus 
la evitarea acestei ri
sipe.

Intervenția fermă a 
organizației de partid a 
contribuit la preîntâm
pinarea unor pagube 
importante în sectorul 
zootehnic. Imediat ce

s-a semnalat moartea 
cîtorva viței datorită î 
îngrijirii necorespunză- ■ 
toare, organizația de ? 
partid a inițiat o ana- ■ 
liză temeinică a cauze- i 
lor acestei stări de du- '■ 
cruri, a pus cazul în 
dezbaterea coqperato- j 
rilor care au criticat 1 
munca superficială a J 
brigadierului Gh. Filip 1 
și slaba calificare a 'u- 1 
nor îngrijitori, ceea ce I 
a înlesnit măsuri ope- I 
rative de remediere a ! 
neajunsurilor.

Deși cooperativa a I 
reușit să realizeze a- [ 
nul trecut o valoare j 
ridicată a zilei-muncă, 
organizația de partid a 
ajuns ~ la* concluzia că ; 
mai sînt încă numeroa- j 
se resurse nevalorifi
cate. In urma consul
tării unui mare număr ’ 
de cooperatori au și ; 
fost întreprinse în ul- \ 
timul timp măsuri pen- ’ 
tru reducerea la juma- • 
tate a celor 20 000 zile 
neproductive, iar ac- ■ 
țiunea continuă.

Din experiența co- ț 
mitetului de partid de i 
la Pecineaga reiese 
clar că rezultatele ob- ;
ținute în apărarea și 
dezvoltarea avutului ; 
obștesc depind în mă- ; 
sură hotărîtoare de i 
preocuparea pentru a \ 
cultiva în rîndurile 
cooperatorilor atitudi
nea înaintată față de 
muncă, grija pentru in
teresele .cooperativei, 
■neîmpăcarea față de j 
orice manifestare de : 
neglijență, indisciplină ■ 
sau risipă. Referindu- i 
se la preocupările ac- i 
tuale ale comuniștilor 
de la Pecineaga, An- ’ 
drei Bocai, secretarul j 
comitetului de partid, i 
a subliniat că dezvol- ; 
tarea avutului obștesc ! 
al cooperativei nu este j 
o treabă „de sezon", de ' 
campanie, ea poate fi Ș 
realizată numai prin ’ 
mobilizarea eforturilor i 
masei largi a coopera
torilor, prin dezvolta-, . 
rea conștiinței lor so
cialiste, a simțămîntur t 
lui de stăpîni în casa 
lor — cooperativa.

Ceea ce comuniștii 
din Pecineaga au în
țeles.

G. G. POPESCU

în petic
In sala de ședințe a tribuna

lului orașului Constanța se ju
deca un proces dintre Ion Vișan 
(str. Andrei Mureșanu 22) și fosta 
sa soție. La un moment dat, în 
timpul dezbaterilor, chiar în fața 
instanței, I. Vișan a lovit-o pe 
fosta sa soție, adresînd, totodată, 
injurii atît ei cit și asistenței 
indignate. Așadar, chiar înaintea 
instanței, huliganul și-a dat a- 
rama pe față.

Oferte
)

urcă pe
„Un colocatar a propus, mai în 

glumă,,mai :în serios,.ca pe ușailiftu- 
lui din blocul în care locuim (Bd. 
Mărășești 42, bloc 1, scara II) să se 
scrie următoarele : „Ascensorul este 
o cabină în jurul căreia oamenii 
urcă pe scări". Gluma aceasta are, 
de fapt, un conținut amar. De 
doi ani și măi bine de cînd 
ne-am mutat în acest bloc, liftul ne 
provoacă mereu necazuri. Pleci dimi
neața la serviciu și-1 vezi mergînd, 
iar cînd te întorci, obosit, după a- 
miaza, îl găsești defect. Și nu e de
loc ușor să urci șapte-opt etaje pe 
scări, mai ales dacă ne gîndim că în 
imobil locuiesc multe persoane în 
vîrstă, femei gravide, bolnavi, copii, 
pentru care acest efort constituie un 
adevărat chin. Uneori ascensorul se 
defectează avînd oameni în el, care 
rămîn ostateci, între etaje, ore în șir, 
pînă ce vin lucrătorii întreprinderii 
„Ascensorul" să-i scoată de acolo". 
(Mihaela Munteanu).

La redacție sosesc multe asemenea 
scrisori care dezvăluie anomalii în 
functionarea lifturilor. Care sînt cau
zele ? Cine sînt vinovății ?

1. ÎNTREPRINDEREA DE FABRI
CAȚIE ȘI MONTAJ ASCENSOARE. 
Este singura unitate din țară care 
produce și montează lifturi. Pentru 
fabricarea lor, ea colaborează cu o 
seamă de unități din cadrul Minis
terului Industriei Construcțiilor de 
Mașini. Din păcate, calitatea ascen- 
soarelor produse în această între
prindere nu s-a ridicat încă la nive
lul cerințelor. Majoritatea lifturilor 
noi montate în blocuri prezintă de
fecte .de fabricație care le scot din 
funcțiune pentru perioade mai mari 
sau .mai mici. Defecțiunile apăr cu 
deosebire în perioada de garanție a 
ascensoarelor, adică în primul an de 
funcționare. Din situațiile întocmite 
de întreprinderea „Ascensorul", uni
tate care se ocupă de întreținerea 
ascensoarelor din București, reiese 
că, anul 'trecut, la cele circa 250 de 
lifturi noi puse în funcțiune s-au în
registrat peste 700 de defecțiuni de 
fabricație — adică aproape trei de
fecte mari la fiecare lift. Pentru re
medierea acestora a fost nevoie de 
oprirea ascensoarelor pentru multe 
sau foarte multe zile în șir. De
fecțiunile anar frecvent la un nu
măr de 29 de tipuri de aparate și 
subansamble care intră în compo
nența ascensorului. Dintre acestea 
cea mai mare bătaie de cap o dau : 
motoarele electrice (fabricăte'de uzi
na de mașini electrice București) ; 
troliile („Neptun" — Cîmpina) ; li- 
mitatoarele de viteză și camele mo
bile (întreprinderea de fabricație si 
montaj ascensoare); transformatoa
rele de semnalizare și comandă („E- 
lectrotehnica").

Dar lifturile se opresc și din cauza

unui foarte 'mare număr de defec
țiuni mici. 'O analiză iminuțioasă (fă
cută recent de către întreprinderea 
„Ascensorul" pe un număr de 52 de 
ascensoare noi a dus la concluzia că 
din trei .zile calendaristice, un ascen
sor aflat în termen de .garanție func
ționează «efectiv doar două zile .și 
una Stă pentru reparații. în afară de 
slaba calitate a unor piese, la exis
tența acestei puzderii de defecțiuni 
contribuie și faptul că întreprinderea 
de 'fabricație și .montaj ascensoare 
mu face rodajul .în fabrică al ascen
soarelor înainte de a le monta iîn 
blocuri. Rodajul -se 'face .propriu-zis 
în primul an de funcționare a as
censoarelor, anul de garanție. Așa 
stînd lucrurile, se cuvine ca Mi
nisterul Industriei Construcțiilor de 
Mașini să intervină energic și efi
cient pentru ridicarea calității apa
ratelor și subansamblelor din com
ponența ascensoarelor, pentru îmbu
nătățirea calității întregului produs.

2. SECȚIUNEA TEHNICĂ DE IN
VESTIȚII A SFATULUI POPULAR 
AL ORAȘULUI BUCUREȘTI ȘI ÎN
TREPRINDERILE DE ADMINIS
TRARE A LOCUINȚELOR. Punerea 
în funcțiune a ascensoarelor în noile 
blocuri e condiționată de racordarea 
definitivă (și nu provizorie, cum se 
întîmplă de obicei) a blocurilor la 
rețeaua de curent trifazic. Secția 
tehnică de investiții — beneficiarul 
— nu stăruie însă pe lingă .între
prinderea de distribuție a energiei 
electrice București pentru a alimen
ta noile blocuri cu energie electrică 
din rețeaua definitivă imediat ce 
acestea sînt date în folosință. Racor
darea definitivă se face, de regulă, 
la cîteva luni de la mutarea locata
rilor. Dună cum ne informează tov. 
Cornel Stoenescu, inginerul șef al 
I.F.M.A., în semestrul I a.c. au fost 
montate în blocuri noi multe ascen
soare, dar la 30 iunie, 40 dintre aces
tea nu funcționau din cauza lipsei 
de curent corespunzător. în această 
situație se află imobilele din cartie
rul „Titan" (str. Bîrsei 6 A, blocul 
Y 1, dat în folosință în luna februa
rie a.c. ; blocul Y 11 ; blocul 63 ș.a.).

Și un alt aspect : în blocurile din 
București sînt circa 2 760 de lifturi, 
în mod obligatoriu, acestea trebuie 
să fie supuse periodic — cel puțin 
o dată pe an — unor revizii, ne care 
le face, la comanda I.A.L.-urilor, în
treprinderea „Ascensorul". Dar, din 
pricina faptului că unele I.A.L.-uri 
nu și-au corelat planurile financiare 
cu necesitatea executării acestor re
vizii (excelează în această privință 
I.A.L. „N. Bălcescu" și „Grivița Ro
șie"), în cursul anului trecut au ră
mas complet neverificate circa 1 100 
de ascensoare. Or, se înțelege că, 
nerevizuite, toate aceste ascensoare 
vor începe curîn.d să prezinte din, 
ce în ce mai multe deranjamente) 
vor da mare bătaie de cap. Scumpul

scări

— Una bucată vagon-cisternă, 
perfectă stare (21-53-7031 121-3), 
conținînd 10 000 kg creozot, scoa
te la licitație gara Molid (Su
ceava). Se va elibera astfel linia 
ferată blocată de acest vagon 
încă din ziua de 17 iunie.

— Una locomotivă de mane
vră (20525), abandonată de con
structor (uzinele „23 August") și 
beneficiar (Uzinele textile „30 
Decembrie“-Arad) din luna ia
nuarie, oferă contra semnătură 
responsabilul cu linia moartă a 
Depoului C.F.R. Craiova.

— Un tractor K.D. pe șenile 
și o presă de balotat fin dă de 
pomană proprietarul imobilului 
nr. 21, str. Unirii, Tg. Jiu, în 
curtea căruia stau utilajele de 
trei ani.

— Celor vinovați „Faptul Di
vers" le oferă posibilitatea de a 
reintra în posesia „obiectelor 
pierdute", cu obligația de a re
cunoaște deschis că neglijența 
lor este potrivnică intereselor pu
blice.

Lacul Snagov Foto : M. Andreescu

mai mult păgubește.
Tot I.A.L.-urilor trebuie să li se 

impute și faptul că- se -îngrijesc prea 
puțin sau chiar deloc de lifturile 
din imobilele vechi, proprietate 
mixtă (de stat și particulară). în a- 
ceastă situație se află ascensorul din 
blocul cu 6 etaje situat în str. Sf. 
Apostoli 40, care nu funcționează de 
mai bine de trei ani. I.A.L. „N. Băl
cescu" s-a tocmit — acesta este cu- 
vîntul — multă vreme cu proprietarii 
particulari ai apartamentelor blocu
lui pentru achitarea cotei-părți ce le 
revine pentru repararea liftului, dar 
pînă la urmă a lăsat totul baltă. Ce 
fac locatarii — printre .care oameni 
bătrîni, bolnavi, copii — fără lift ? 
Nu există lege prin care proprietarii 
particulari să fie pur și simplu obli
gați — dacă altfel nu înțeleg — să 
contribuie la întreținerea și repara
rea tuturor bunurilor imobilului, in
clusiv a liftului ? Or, în aceste si
tuații, destul de multe în București, 
I.A.L.-urlle adoptă, obișnuit, linia 
minimei rezistențe.

3. ÎNTREPRINDEREA „ASCEN
SORUL". Directorul acestei între
prinderi, ing. Lucian Tone ne-a de
scris cu lux de amănunte tot ceea 
ce a făcut în ultimii r ani Sfatul 
popular al orașului București pen
tru modernizarea întreprinderii (con-

Struirea de spații de producție noi, 
dotarea ou mașini și utilaje de înal
tă tehnicitate, pregătirea unui mare 
număr de muncitori ascensoriști etc.), 
într-un cuvînt, acestei întreprinderi 
i-au fost create toate condițiile să 
funcționeze ca un ceasornic. în bună 
măsură, „Ascensorul" îndreptățește 
aceste eforturi. Unitatea are în în
treținere un mare număr de lifturi, 
cărora le face, în general, în bune 
condiții, iot felul de revizii și repa
rații. Pe alocuri însă se semnalează 
și unele manifestări de neglijență. 
La serviciul C.T.C. al întreprinderii 
s-au înregistrat de la începutul anu
lui și pînă acum peste 100 de sesi
zări privind defecțiuni la lifturi. 
Unele vizează direct activitatea în
treprinderii. De pildă, cele privind 
efectuarea unor lucrări de întrețineri 
și reparații de slabă calitate, care 
trebuie făcute și refăcute (exemplul 
citat în scrisoarea de mai sus, ca și 
altele : la blocul C 9 din str. Făurei 
5, scara B ; Ia imobilul din str. Ber
zei 15—17 ; la blocul 6 din șos. Giu- 
lești 109 ș.a.). Alteori, echipele de 
depanare se mișcă greoi. La 17 iulie 
a.c., Ia ora 24,15 în imobilul din str. 
C. A. Rosetti 43 liftul a rămas sus
pendat între etaje. Avea în cabină 
două persoane. A fost anunțată ime
diat întreprinderea „Ascensorul" (te
lefon deranjamente: 13 61 69 sau 
13 86 83). Echipa de intervenție a iz
butit însă să-i scoată pe captivi din 
lift abia după... 3 ore. Or, să stai 
suspendat cu liftul în aer atîta timp, 
după miezul nopții, în plin centrul 
Bucureștiului, este un lucru cu totul 
de neîngăduit. Acesta nu este singu
rul exemplu — se mai pot da și al
tele — de lipsă de operativitate a lu
crătorilor de la „Ascensorul".

întreprinderea are și unele greu
tăți, dintre care cea mai importantă 
este lipsa pieselor de schimb. 
M.I.C.M. n-a soluționat cererile, re
petate și pe deplin întemeiate, ale 
acestei unități privind necesitatea 
emiterii unor repartiții de piese de 
schimb pentru ascensoare, produse 
în întreprinderile ne care le tutelea
ză. „Ascensorul" duce lipsă acută de 
relee, redresoare, contactoare, sigu
ranțe fuzibile. becuri de semnalizare 
ș.a., toate strict necesare pentru re
pararea ascensoarelor. De unde să 
și le procure dacă ministerul nu-i dă 
repartiție ?

4. LOCATARII. Deși nu pare, lif
tul este o mașină destul de compli
cată. Ca orice mașină, ca să func
ționeze bine, este nevoie să fie folo
sită cum trebuie. La întreprinderea 
„Ascensorul" ni s-au relatat o seamă 
de cazuri de proastă utilizare de că
tre locatari a lifturilor. O cifră este 
edificatoare în această privință : a- 
nul trecut aproximativ 40 la sută 
dintre opririle ascensoarelor au avut 
drept cauză utilizarea incorectă a lor 
de către locatari. Astfel de situații 
au fost întâlnite la ascensoarele din 
blocurile situate în Șos. Giurgiului, 
bloc 8, scara 2 și bloc 14, sc. 7 ; Ber- 
ceni — bloc R 11, sc. 3 ; Balta Albă 
— blocurile 35. 40, 42. Alteori, neres- 
pectarea regulilor de exploatare a 
lifturilor — reguli afișate în fiecare 
cabină — poate avea urmări grave 
sau chiar fatale. Una dintre reguli 
interzice folosirea ascensoarelor de 
către copiii sub 14 ani. încălcîndu-se 
această regulă, copilul Valentin Mîn- 
droiu din Șos. Olteniței, bloc 2, sc. I 
a fost lăsat să se joace cu liftul, s-a 
urcat pe cabina acestuia și după cîtva 
timp a fost accidentat mortal. Copiii 
Paul Baba din Șos. Giurgiului bloc 
H 2 și I. Simionescu din același car
tier, blocul F„ care au umblat și ei 
la ascensor, au fost accidentați. A- 
tențle părinți ! Nu lăsat! copiii sin
guri la lift !

Aceștia sînt, în linii mari, princi- 
palii factori care contribuie la situa
ția actuală, nesatisfăcătoare, în ce 
privește funcționarea lifturilor din 
București. Pentru înlăturarea ei, este 
nevoie ca fiecare factor să treacă 
neîntîrziat la lichidarea neajunsuri
lor care-l privesc, să-și îndeplinească 
în mod exemplar obligațiile ce-i re
vin.

Al. STROE

Noaptea, pe la ora unu, cineva 
mi-a dat ’telefon și m-a întrebat 
gîfîind

— Vrei să pleci în Cosmos 
sau nu ?

— Vreau! am urlat.
— Fugi repede în strada cu

tare, numărul cutare! Au in- 
feput înscrierile !

M-am îmbrăcat ‘ca un disperat 
și, în cinci minute, eram acolo. .

— In ce planetă vrei 1 mă în
trebă duduia de la ghișeu.

— Păi...
— Altu’ la rînd, că ăsta se mai 

gînd'CȘte! a strigat ea. O sută 
de inși s-au repezit să-mi ia lo
cul. Dar nu m-au putut mișca de 
acolo ni'ci ci. un tractor.

— Pentru Venus mai aveți 
locuri ?

— Copii ai ?
— Am.
— Nu se poate. în Venus co

piii fac o raion.
■— Atunci mă duc singur.
— Nu se poate. Toți pasagerii 

sînt obligați să-și ia copiii cu ei.
— Atunci unde mai aveți 

locuri ?
— In Lună.
— Nu vreau în Lună ! am pro

testat. Nu pot s-o sufăr 1
între timp persoana de la ghi

șeu îmi și pusese repartiția în 
mină, iar cei din spate mă lua
seră în brînciuri : „Domnule, 
dacă ar face toți mofturi ca 
dumneata..."

O săgeată albastră îmi arătă 
că trebuie să trec prin fața unui 
afiș care explica ne patru metri 
pătrați ce concilii trebuie să în
deplinești ca să fii admis în ra
chetă. în ziua plecării, am făcut 
o verificare severă a bagajelor, 
cu lista obiectelor obligatorii în 
față. Din feiicire, în ultima cli-

Am

cosmo-
drom...

foiSeton
de !on BĂiEȘU

(Urmare din pag. I)

Statistică
Iată cîteva date statistice care 

merită să ne rețină atenția: in 
comparație cu primul semestru 
al anului trecut, in perioada co
respunzătoare a acestui an a 
scăzut numărul accidentelor de 
circulație provocate de conducă
torii auto, de la 67 la sută la 
63,5 la sută. Totodată (notăm 
aceasta ou îngrijorare), a cres
cut de la 26,5 la sută la 33,2 
la sută numărul accidentelor pro
vocate din vina pietonilor. Să fie 
oare mai greu de mers pe jos ? 
E păcat ca, pieton fiind, să nu 
știi să mergi.

de :Rubrică redactată
Ștefan ZIDARITĂ
Ștefan DINICA 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

care nu se poate obține o eficiență 
ridicată a muncii. Conducătorii de 
întreprinderi și instituții, șefii de sec
ții, maiștrii — în primul rînd ei — 
trebuie să dea dovadă de un per
manent tact pedagogic. Dar acesta 
este obligatoriu pentru orice om.

Unii invocă factorul temperament : 
„eu sînt din fire coleric, nu mă pot 
stăpîni, orice aș face". Este drept că 
cercetările de psihologie relevă deo
sebirile temperamentale. Se înțelege, 
de asemenea, că efortul de a te 
stăpîni diferă de la un individ la 
altul și în funcție de temperament. 
Dar din punct de vedere social, a- 
ceastă constatare psihologică nu are 
decît un singur sens : colericilor li se 
cere un efort mai mare, mai multă 
exigență față de propriile manifes
tări decît celorlalți.

— Dintr-o sumară statistică între
prinsă de noi a reieșit că pe mulți 
oameni nu-i caracterizează capaci
tatea de a se stăpîni. Sînt oare nee
ducabili ? — l-am întrebat pe conf. 
univ. Constantini Pufan.

— Privită atît din punct de vedere 
individual, cît și din punct de ve
dere al psihologiei sociale, stăpîni- 
rea de sine ia aspecte variate. Ea 
nu se formează de la o zi la alta, 
ci este rodul unui proces educativ- 
instructiv, care începe în familie și 
continuă în școală, în facultate, în 
producție, în viață. Spre deosebire 
de perioada școlară, cînd rolul ho- 
tărîtor îl are educația, în producție 
— în întreprindere sau în instituție, 
cînd omul, maturizat, își cunoaște 
calitățile și defectele — rolul prepon
derent în procesul de formare al 
stăpînirii de sine îl capătă autoedu- 
cația (deși nu trebuie să minimali
zăm, totuși, rolul educației). Este 
stadiul de dezvoltare în care învăță
mintele s-au transformat în convin
geri.

ntr-adevăr, la Fabrica de con
fecții — Craiova am găsit o 
ilustrare vie a acestei teze. In

ginerul șef Lazăr Puiu ne-a relatat 
despre influența binefăcătoare a to
varășilor de muncă asupra compor
tării maistrului G.D. față de munci
toarele din secția sa. Nu-și controla 
tonul, nu-și măsura cuvintele, nu-și 
alegea expresiile, era brutal. O dată,

încă unui factor menit să contribuie 
la sporirea productivității muncii, 
organizațiile de partid și cele obș
tești ar trebui să vegheze la stator
nicirea și respectarea, în sfera re
lațiilor șef — subaltern, a acelor 
norme precise și demne de com
portare, încetățenite în societatea 
noastră. încălcarea lor se «cuvine 
sancționată ca orice abatere' disci-

portanța stăpînirii de sine în anu
mite profesiuni. Sînt destule me
serii care devin primejdioase
atunci cînd nu se 
de aceasta. Bunăoară,

ține seama 
cea de șofer...

Printre conducătorii auto întîlnești
prea adesea „vedete" ale volanului, 
oameni îmbătați de beția vitezei ne
reglementare sau adepți ai celuilalt 
fel de .beție, nu mai puțin fatal. Ei

ea

STĂPlNIREA DE SINE
după o discuție măruntă cu mun
citoarea Floarea Toma, neputîndu- 
se stăpîni, a rupt ața de la mașina 
de cusut și i-a interzis să mai lucre
ze. Dacă ar fi chibzuit puțin, și-ar 
fi dat seama că această atitudine 
era cu totul incompatibilă cu cali
tatea Iui de îndrumător în producție. 
Ințelegînd că a avea o comportare 
civilizată depinde în primul rînd de 
el însuși, maistrul G.D. și-a schimbat 
cu timpul comportarea. Poate că 
prilejuri de a se răsti sau de a 
brusca oamenii se mai ivesc. Dar el 
nu mai dă curs primei porniri. Apre- 
ciindu-se calmul, tactul lui peda
gogic, a primit sarcina de a instrui 
tineretul care învață acum meseria 
la cursurile profesionale ale fabricii.

Atitudinea necorespunzătoare a 
șefului de echipă, a maistrului, a 
directorului etc., în relațiile cu sub
alternii are drept consecință în une
le cazuri scăderea randamentului 
producției 1 înseamnă deci că sțăpî- 
nirea de sine în relațiile de muncă 
reprezintă și o obligație profesiona
lă. De aceea, in scopul adăugirii a

plinară în activitatea profesională, 
deoarece ele pot fi socotite ca o 
parte integrantă a acțiunii de orga
nizare a producției și muncii, pri
vind latura relațiilor umane în ca
drul activității de producție.

In legătură cu stăpînirea de 
sine, această importantă tră
sătură de caracter, am solici

tat și părerea medicului primar neu
rolog Sava Lăzărescu din Craiova,

— Aș vrea să subliniez — ne-a 
spus el — strînsa corelație dintre 
buna pregătire profesională, stăpî
nirea și siguranța de sine. în ce 
privește domeniul nostru de activi
tate. consider că medicii care dau 
dovadă de calm sînt de regulă cei 
mai calificați — și invers. O deosebi
tă importanță prezintă această cali
tate de a te stăpîni pentru medicii 
de la urgentă, ca și pentru medicul 
tînăr de la tară. Cine „îi repede" pe 
bolnavi sau, din nechibzuință. le 
trezește suspiciuni nu numai că pier
de încrederea acestora, dar poate 
chiar rata tratamentul. Aș vrea să 
mai adaug cîteva cuvinte despre im-

aduc injurii pietonilor, provoacă 
scandaluri sau chiar accidente. De 
aceea aș propune ca viitorul condu
cător auto să fie supus unui examen 
medical mai atent, nu numai din 
punct de vedere al existenței refle
xelor, oi și al posibilităților de a se 
stăpîni, unui examen neuropsihic 
complex — atît pentru început, cît și 
periodic, luîndu-se ca exemplu pro
bele la care sînt supuși cu atîta e- 
xigență mecanicii de locomotive sau 
aviatorii.

— Această propunere este pe de
plin justificată, ne-a spus Florin 
Dimitriu, procuror șef-adjunct la 
Procuratura Capitalei. Nu vorbim 
de cazurile patologice, ci de oameni 
normali. Un pas nechibzuit — și 
granița dintre normal și anormal, 
dintre normal și penal a fost trecută. 
Fără cîntarul prețios al stăpînirii de 
sine, într-o secundă se poate săvîrși 
un fapt grav, ireversibil, pe care 
chibzuință l-ar fi putut ocoli. Un 
Othello „modern" și-a înjunghiat,

din gelozie, soția, deși nu se fă
cuse cu nimic vinovată. Doi cetățeni 
au o înflăcărată discuție despre o 
echipă de handbal ; unul îl ciuruieș- 
te pe celălalt cu cuțitul... Sînt fapte 
autentice, cercetate de noi. Desigur, 
nu obișnuite. Vinovății au stat sau 
stau la închisoare.

— Circa 62 la sută dintre cauzele 
penale care vin la Tribunalul raio
nului N. Bălcescu sînt acțiuni di
recte. consecințe ale lipsei de stă- 
pîhire de sine, ne-a informat jude
cătorul Constantin Niculică.

— Iar toate acestea, ca și proce
sele similare din celelalte raioane, 
vin la recurs la Tribunalul Capita
lei, a adăugat președintele Colegiu
lui III al Tribunalului Capitalei. 
Silvestru Vîrtosu. Și nu este numai 
cazul proceselor penale. Numeroase 
procese de divorț, procese între 
vecini, au la bază conflicte întreți
nute și amplificate tocmai de absen
ta stăpînirii la timp. Este limpede : 
dacă lipsa de stăpînire de sine l-a 
împins pe om spre tribunal, atunci 
ea antrenează în continuare un în
treg cortegiu de necazuri — zile de 
lucru pierdute atît pentru părți, cît 
și pentru martori, cheltuieli cu avo- 
catii, amenzi sau chiar închisoare. 
Adesea și martorii sînt chemați în 
judecată de către partea adversă, 
pentru a li se infirma astfel dreptul 
de ă depune mărturie...

★
„înainte de a acționa nesăbuit, 

numără pînă la o sută" — sfătuiește 
zicala. Cu alte cuvinte, acordă-ți un 
minimum de timp de gîndire, poto- 
lește-ți primele porniri, stăpî- 
nește-ți gîndul și fapta pînă ce vei 
putea discerne la rece spre a lua cea 
mai potrivită hotărîre într-o situație 
dată. Astfel procedează, din toate 
timpurile, omul înțelept. Este un a- 
tribut al omului civilizat, un impe
rativ al civilizației înseși.

pă mi-am dat seama că-mi lip
sea ceva. Ce ? Un obiect oare
care, mărunt: un maieu. Căci și 
maieul figura pe lista obiectelor 
obligatorii, alături de oxigen, 
antinevralgice, scobitori etc. 
Probabil vom face acolo lecții 
de înot pe Calea Laptelui, îmi 
ziceam, sau gimnastică de dimi
neață în "condiții de impondera
bilitate. Nu m-am alarmat. A- 
veam o zi înaintea mea.

Am intrat în primul magazin 
și am cerut:

— Un maieu, vă rog.
— Nu avem.
■— Nu aveți deloc ?
— Avem, dar n-avem numă

rul dv. încercați mîine.
Am plecat în alt magazin.
— Aveți maieuri ?
— Da, vă rog.
M-am aplecat peste tejghea 

insinuant:
— Dau oricît, alege-mi și mie 

unul potrivit.
— îmi pare rău. dar n-am nu

mărul dumitale. încearcă mîine.
In tot Bucureștiul nu exista 

un maieu pentru mine ! Nicăieri 
nu exista un maieu numărul 
meu ! Am alergat cu un taxi 
prin toate magazinele I

— Dar de ce n-aveți numărul 
meu ?

, Vînzătorul mi-a răspuns cu o 
singură privire din care trebuia 
să înțeleg limpede : „nu vezi cît 
ești de prăpădit".
^Am plecat năuc pe străzi. Va- 

săzică nu mai puteam pleca în 
Cosmos ! Ratam una dintre cele 
mai frumoase călătorii din cauza 
unei stupidități.

Mai aveam o singură salvare, 
îl cunoșteam personal pe direc
torul celei mai mari fabrici de 
confecții din Capitală. M-am dus 
la el.

— De ce nu produceți maieuri 
de toate mărimile ? De ce nu 
faceți și maieuri numărul meu ?

— Stai puțin să-ți explic des
pre ce-i vorba, mă opri el, căci 
tocmai acum întocmim un stu
diu pe această problemă. Noi 
producem in majoritatea cazuri
lor pentru oameni normali. Dar 
vin atunci ăia mici, slabi și pi
perniciți, care se unesc cu ăia 
înalți și grași, și ne fac scan
dal.^ Atunci producem pentru ei 
și îi mai amînăm pe cei nor
mali. Tu ai nimerit, probabil, 
într-un asemenea sezon. Așteap
tă că o să dăm pe piață și ma
ieuri pentru tine. în toamnă ter
minăm cu numerele mici și pro
ducem masiv numere normale.

Pînă la plecarea rachetei mai 
era un sfert de oră. L-am privit 
scurt și pătrunzător. Era de a- 
ceeași statură cu mine. Brusc, 
m-am repezit spre el, i-am luat 
maieul și am luat-o la fugă spre 
■rachetodrom. Cînd am ajuns a- 
colo racheta tocmai pleca. Am 
strigat spre căpitanul navei: 
„Am găsit maieu, am găsit ma
ieu !“, dar el a rîs și a plecat.

I-am blestemat cinci zile în 
gînd. I-a ajuns blestemul. Un
deva, între Lună și Marte, au 
avut o pană. Li s-au oprit mo
toarele. Au devenit sateliți arti
ficiali ai Pămîntului. De atunci 
se învîrtesc în jurul Lunii zi și 
noapte. Seara stau pe balcon și 
mă uit la ei cum se înuîrtesc. 
Mare norocos sțnt. Dacă găseam 
maieu...

I ' t if rr f
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De Ia intrarea sa în funcțiune, pen
tru prima dată, în semestrul întîi al 
acestui an, Combinatul de cauciuc.sin
tetic și produse petrochimice din ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej s-a prezentat 
cu toți indicatorii de plan realizați, 
obținînd o depășire de circa 5 la 
sută la producția marfă vîndută și 
încasată și o reducere, peste plan, a 
cheltuielilor la 1 000 lei producție 
marfă cu 6,4 la sută. Ca urmare, 1967 
poate fi numit, pe drept cuvînt, un an 
de reviriment în activitatea acestui 
combinat. Revelatoare sînt, în acest 
sens, și datele referitoare la producția 
fizică. în primul semestru s-a reali
zai 66,3 la sută din cantitatea de ca
uciuc sintetic produsă anul trecut, 
82,6 la sută din cea de polistiren 
și 55,5 la sută din cantitatea de fe- 
nol-acetonă. Planul la export, care 
reprezintă peste 40 la sută din volu
mul' total al producției combinatului, 
a fost, de asemenea, realizat și de
pășit, iar beneficiile suplimentare se 
ridică la peste 24 milioane lei.

Stocuri supranormative 
din care:
— necreditate
— disponibile

Deci, stocurile supranormative s-au 
menținut, cele necreditate de bancă 
au crescut, iar cele disponibile s-au 
dublat, cu toate că s-au făcut revîn- 
zări de peste 22 milioane lei. „Resur
sele" amplitudinii actuale a supra- 
normativelor își au originea în ne
cunoașterea... stocurilor — în orice 
moment, pe poziții și partizi — a 
consumului specific real de materii 
p.rime și materiale. Nu este deloc 
exagerat dacă spunem că la acest 
combinat sînt ignorate cele mai ele
mentare norme de aprovizionare. La 
sticlăria de laborator, de exemplu, 
s-a stabilit existența unor stocuri su
pranormative în valoare de 1 472 000 
Iei, din care disponibile — de vreo 
857 000 lei. Prin magaziile intermedia
re ale laboratoarelor se află alte stocuri, 
în sumă de 773 000 Jei. ,Gu toate, aces
tea, se comandă în cantități foarte 
mari la import aceleași categorii de 
sticlărie. Astfel, în acest an s-au 
importat 352 bucăți tuburi cuarț de 
diverse diametre, în valoare de 322 000 
lei și s-au dat disponibile, din aceeași 
categorie, 270 bucăți în valoare de 
249 000 lei. La alte 10 poziții sticlărie 
din import, deși de la 1 ianuarie 1967 
erau în stoc 346 bucăți, s-au mai 
adus alte 817 bucăți și mai urmea
ză să sosească din import încă 1243 
bucăți, în valoare de 316 000 lei, în 
timp ce s-au consumat în cinci luni 
numai 110 bucăți. La poziția „șlif 
normal Jena tată diametru 19", deși 
eraU în stoc la începutul anului 96 
bucăți, din care s-au utilizat în 
cinci luni doar 3 bucăți, s-au mai 
comandat încă 300 bucăți. Aceeași si
tuație anormală persistă și la reactivii 
de laborator.

Implicațiile acestui sistem de a- 
provizionare depășesc „granițele" 
combinatului. Nu este vorba nu
mai de imobilizări de fonduri și 
de consum inutil de energie și mij
loace bănești pentru „plasarea" ma
teriilor prime și materiale de prisos, 
ci de importante pagube aduse eco
nomiei naționale. S-a importat o can
titate de fenilhidrazină de peste 5 ori 
mai mare decît era necesar pentru 
experimentări industriale. Din 10 tone 
s-au utilizat numai 1,4 tone, restul 
rămînînd în stoc supranormativ. Prin 
declasare s-a creat o pagubă de 
510 000 lei, pe care combinatul a 
înregistrat-o... pe costuri.

La controlul efectuat de organele 
Ministerului Finanțelor, s-a încheiat 
proces-verbal pentru imputarea a trei 
salarii șefului serviciului cercetări, care 
fără să consulte sfatul tehnic din com
binat, sau să țină seama de consu
murile specifice înregistrate la expe- 

Dacă se analizează însă, amănunțit, 
situația financiară a combinatului, 
imediat se schimbă imaginea: volu
mul creditelor restante a ajuns la 
peste 21 milioane lei, pentru care se 
plătesc însemnate dobînzi penaliza
toare. De unde provin creditele res
tante ? Din impresionantul surplus de 
stocuri supranormative de materii pri
me și materiale, create, în special, prin 
aprovizionări neraționale. Ele s-au am
plificat de la un an Ia altul, grație 
unei activități necorespunzăloare de 
aprovizionare, în unele cazuri ruptă 
de cerințele reale ale producției, 
ale funcționării ireproșabile a 
combinatului. Chiar dacă s-a con
sumat în producție din aceste stocuri 
sau au fost redistribuite, unii gospo
dari ai acestui combinat „au avut gri
jă" să le completeze, mai ales cu ma
teriale din import. Predilecția pentru 
crearea de „rezerve", pe baza con
cepției antieconomice „mai bine să 
prisosească...* o ilustrăm după cum 
urmează :

1965 1966 31 mai 1967
(în mii lei)

26 693 29 382 27 542

13 935 7 408 21 409
7 625 7 408 14 428

riențele de laborator, a cerut aprovi
zionarea acestei cantități. Dar, o vină 
au și celelalte organe din combinat, 
care nu au analizat aceste cereri și 
și-au pus semnătura pe fișele tehnice 
sau pe comenzi, uitîndu-se numai dacă 
a mai semnat cineva înainte. Ridic 
problema recuperării daunelor amin
tite, deoarece conform reglementări
lor în vigoare nu s-au putut imputa 
decît trei salarii, ceea ce reprezintă 
mai puțin de 2 la sută din paguba 
produsă — amplificată de faptul că 
s-au irosit fonduri valutare. Consider 
că o nouă reglementare, mai catego
rică, și intransigentă este absolut ne
cesară, întrucît economia nu mai 
poate subvenționa neglijența și in
competența, sau acoperi pagubele 
provocate de lipsa de chibzuință. Dacă 
altele ar fi reglementările, nu s-ar 
mai întîmpla fenomene ca acestea : 
în cursul anului 1966 s-au importat 
60 tone catalizator Schell, în va
loare de 420 000 lei valută, pentru a 
se înlocui catalizatorul K 16 produs 
în combinat, din cauză că acesta „nu 
mai corespundea calitativ". A apărut 
însă o surpriză. La introducerea în 
instalație a noului catalizator im
portat, s-a concluzionat, împreună cu 
un specialist al firmei exportatoare, că 
nu catalizatorul era de vină, ci... im
perfecțiunea procesului tehnologic.

Manifestarea aceasta de superficia
litate în aprecierea unor aspecte 
economice a dat naștere și la 
alte consecințe. S-au cheltuit fon
durile valutare pentru procurarea 

Virgil ZAMF1RESCU 
controlor revizor principal 
în Ministerul Finanțelor

într-una din secțiile Uzinei constructoare de mașini din Reșița

unor materiale peste necesar sau 
inutilizabile, în timp ce nu s-au 
asigurat la vreme și în cantități 
suficiente altele, strict trebuincioase 
procesului de producție. în acest fel, 
uneori au avut loc stagnări sau au 
fost schimbate rețetele de fabrica
ție, ceea ce a influențat negativ ca
litatea produselor. Așa a fost cazul 
cu fosfatul de calciu, din lipsa căruia 
la reactoarele de polimerizare s-au 
înregistrat 310 ore întreruperi, timp 
în care s-a pierdut o producție de 
1,4 milioane lei. De asemenea, lipsa 
în unele perioade a drezinatului și 
a acizilor grași a determinat modifi
carea rețetei de fabricație, astfel că 
în luna aprilie, 54 la sută din cau
ciucul produs a fost de calitatea a 
Il-a, în timp ce normele prevedeau 
numai 6 la sută.

In loc să se insiste pe căile de re
ducere și eliminare reală a stocurilor 
supranormative, cei îăspunzători de a- 
ceastă situație și-au consumat cunoș
tințele pentru descoperirea unor „me
tode de camuflare" a lor. Pur și 
simplu, s-au scos din magazii can
tități importante de materiale, piese 
de schimb și obiecte de inventar și 
s-au înregistrat pe costuri, fără ca 
acestea să fie necesare consumului cu
rent. în acest mod, s-a evitat con
trolul gestionar al unor valori ma
teriale din activul combinatului. La 
sondajul efectuat prin secții, de echipa 
de control a Ministerului Finanțelor, 
s-au găsit materii și materiale, piese 
de schimb și obiecte de inventar noi 
sau neutilizate perioade lungi de timp, 
în valoare de 786 000 lei. Aseme
nea abateri de la disciplina financiară 
au fost posibile la acest combinat da
torită tolerării încălcării unor preve
deri legiferate.

Lipsa de colaborare între organele 
tehnice și economice din combinat 
explică, într-o oarecare măsură, ano
maliile în aprovizionare. Înțelegînd 
greșit menirea lor, funcționarii de la 
serviciul aprovizionării s-au trans
format în simpli înregistratori și cen
tralizatori ai scriptelor. Iată de ce, 
fiind o verigă vitală în angrenajul 
producției, aprovizionarea tehnico-ma- 
terială de la Combinatul de cauciuc 
sintetic și produse petrochimice din 
orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej tre
buie să se elibereze de balastul 
stocurilor supranormative, să intre 
pe făgașul normal, impus de cerințele 
stricte ale procesului tehnologic.

Se pune și altă ■ întrebare : Cum va 
soluționa toate aceste probleme Direc
ția de aprovizionare și desfacere din 
Ministerul Industriei Chimice? Con
vinși fiind că și acest for poartă răs
punderea pentru situația creată la 
acest combinat, am dori să citim în 
„Scînteia" despre efectele măsurilor 
energice luate în acest domeniu, al 
aprovizionării tehnico-materiale.

lare cu bioxid de car
bon. Dar, cea mai ac
centuată „cădere" de 
ritm s-a înregistrat la 
instalația de craca
re a gazului metan. 
UPRTJC-Făgăraș, unul 
din principalii noștri 
furnizori de utilaje, 
nu ne-a livrat mult 
timp anumite utilaje 
de mare importanță.

Uneori, constructo
rul a întâmpinat greu
tăți și din cauza 
proiectantului, ne-a 
declarat ing. IOAN 
CIULEAC, diriginte 
de șantier. Privit în 
general, proiectul în
tocmit de I.P.R.A.N. 
nu a prezentat lacune 
mari. Totuși, el a con
ținut o serie de omi
siuni, au lipsit unele 
detalii atît la partea 
de construcții cît și la 
cea de montaj. Docu
mentația a fost asigu
rată uneori pe „felii".

Din discuțiile purta
te cu mai mulți con
structori și montori 
am observat mult op
timism în ce privește 
respectarea angaja
mentului pe care și 
l-au luat, de a asigu
ra intrarea în func
țiune a instalației de 
metanol pînă la 1 no
iembrie.

Firește optimismul 
este bun, sănătos, dar 
el nu trebuie să ducă 
nici intr-un caz la mt- 
tomulțumire și autoli- 
niștire.

— Angajamentul se 
va îndeplini, ne-a re
latat tov. G'HEORGHE 
PRIA, inginer șef al 
Combinatului chimic 
Victoria. Dar, prin in
tensificarea continuă a 
ritmului de lucru pe 
șantier. Pentru a face 
față sarcinilor de 
montaj și instalații, 
care se vor amplifica 
în următoarele luni, 
este necesar ca I.M.B. 
și I.I.B. să-și spo
rească numărul echi
pelor pe șantier. Pro
iectantul să stea și el 
mai mult timp aici, 
pentru a rezolva ope
rativ unele probleme 
care apar In timpul 
montajului.

Beneficiarul — a- 
dică conducerea com
binatului — are vreo 
obligație ?

— Evident, să ur
genteze aducerea pe 
șantier a utilajelor 
care mai lipsesc și să 
asigure într-un timp 
foarte scurt toate ar
măturile pe care le 
executăm.

Desigur, sînt și alte 
probleme care trebuie 
soluționate mai repe
de decît era prevăzut 
inițial. Pînă acum, pe 
primul semestru, bi
lanțul este favorabil. 
S-a realizat circa 68 
la: sută din valoarea 
lucrărilor ce asigură 
punerea in funcțiune 
a instalației de meta
nol.

Nicolae MOCANU 
corespondentul 
„Scînteii"

Pe „drumul critic" 
se accelerează 
înfăptuirea investiției

Consecința
proastei administrări
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m Printre obiectivele industriale mai 
importante din regiunea Brașov, afla
te în construcție, se numără și in
stalația de metanol din cadrul Com
binatului chimic Victoria. Ea are ter
men de punere în funcțiune în tri
mestrul IV. In urma unei analize 
privind posibilitățile de scurtare a 
perioadei de execuție, inițiată de or
ganele de partid din regiune, con
structorii, montorii și beneficiarul s-au 
angajat să predea în funcțiune noul o- 
biectiv cu două luni mai devreme, a- 
dică pînă la 1 noiembrie 1967. După 
calcule, aceasta înseamnă o produc
ție suplimentară de metanol de cir
ca 20 milioane lei. Care este sta
diul realizării investiției 7 întrebarea 
este oportună din cel puțin două mo
tive : mai întîi, este vorba de anga
jamentul luat și, apoi, datorită fap
tului că un timp, în perioada de în
ceput, investiția nu s-a bucurat de 
toată atenția din partea constructo
rului. De pildă, la 31 decembrie 1966, 
șantierul de la Victoria se găsea în 
urmă față de grafic la multe din po
zițiile de plan, iar în ianuarie și fe
bruarie ritmul de lucru a fost ne
corespunzător. Toate acestea au a- 

Bvut drept efect întîrzierea începerii 
lucrărilor de montaj cu o lună de zile.

— De fapt, ne spu
nea ing. VASILE PĂS- 
CVLESCU, șeful ser
viciului de investiții 
al combinatului, și la 
31 martie s-au înre
gistrat unele rămînerl 
în urmă la o serie de 
lucrări, cum sînt hala 
de compresie, mon
tarea estacadelor in
terioare, a construc
țiilor și conductelor 
tehnologice.

lui critic" și ' progra
marea activității prin 
această metodă mo
dernă. Acest... „drum" 
plin de succes s-a a- 
plicat la toate lucră
rile care cădeau în 
sarcina - constructoru
lui, a sub antreprizelor 
de montaj. Cîștigul de 
ritm obținut a deter
minat revizuirea per
manentă a programă
rii inițiale. Recupera-

tribuna 
experienței 
înaintate

— Dar acum, care 
este stadiul realizării 
investiției ?

— Incomparabil, a- 
dică mulțumitor. Ca 
urmare a intervenției 
organelor de partid 
din regiune, ritmul de 
lucru s-a accelerat. De 
pildă, stabilirea unor 
soluții eficiente, orga
nizarea mai rațională 
a muncii, coordonarea 
tuturor lucrărilor, 
crearea frontului de 
lucru pentru montori 
și instalatori, introdu
cerea analizelor deca- 
dale, urmate de mă
suri energice au per
mis să se obțină în a- 
prilie și mai un ritm 
mult mai intens, ceea 
ce a făcut ca la unele 
obiective să fie recu
perată rămînerea în 
urmă, iar la altele 
stadiul lor să devan
seze graficele.

Am cercetat izvorul 
acestui reviriment. 
Este vorba, printre 
altele, de folosirea 
hotărîtă a elementelor 
de organizare științi
fică a producției și a 
muncii. Mai concret, 
de utilizarea „drumu-

rea rămînerilor în ur
mă la montaj a avut 
loc tocmai prin recon
siderarea termenelor, 
din aproape în aproa
pe, fructificîndu-se ce
le mai mici rezerve, 
care în alte situații ar 
fi rămas. undeva ne- 
mobilizăte. „Drumul 
critic" a salvat situa
ția, a curmat ritmul 
lent de realizare a in
vestiției.

— Meritul metodei 
constă și în faptul că 
s-au coordonat mai 
bine toate activitățile 
pe șantier, ne-a .rela
tat în continuare șeful 
serviciului de investi
ții. în plus, metoda a- 
ceasta a avut puterea 
să prevină diferite de
reglări, anumite ră- 
mîneri în urmă și 
strangulări.

— Mai persistă to
tuși unele rămîneri în 
urmă...

— Este adevărat. A- 
semenea rămîneri în 
urmă se constată din 
nou la hala de com
presie, montarea ar
măturilor și conducte
lor de înaltă presiune, 
a coloanelor de spă

în scopul îmbunătățirii aprovizio
nării populației rurale cu lemne de 
foc și materiale de construcție, încă 
în 1954, printr-o hotărîre a C.C. al 
P.C.R. și a Consiliului de Miniștri, 
s-au pus Ia dispoziția sfaturilor 
populare comunale importante supra
fețe de pădure din fondul silvic al 
statului. în regiunea Cluj, aceste su
prafețe se ridică la peste 40 000 ha. 
Sfaturile populare comunale au, prin 
urmare, sarcina de a exploata cît mai 
raționai și de a asigura refacerea a- 
cestor păduri, de a organiza paza 
și protecția acestei importante avuții. 
Cum s-au achitat ele de această în
datorire, ce probleme ridică gospo
dărirea fondului forestier comunal ?

Din datele centralizate la sfatul 
popular regional rezultă că timp de 
mai mulți ani pădurile comunale au 
fost lăsate în voia soartei, comite
tele executive ale sfaturilor populare 
din numeroase comune uitând de sar
cina încredințată privind buna gos
podărire a acestei averi. Organele sil
vice răspunzătoare de asistența teh
nică și de respectarea legalității au 
neglijat și ele fondul forestier comu
nal.

_ Carențele în gospodărirea fondului 
silvic comunal sînt generate de unele 
reguli învechite, anacronice. Din pă
durile comunale de pe raza regiunii 
Cluj se recoltează anual circa 90 000— 
100 000 m.c. material lemnos, iar 
prin operații de curățire — o canti
tate de încă 2 000—3 000 m.c. Aceas
tă cantitate nu acoperă însă nevoile 
de lemn de foc și de construcție 
ale locuitorilor satelor. Pentru satis
facerea deplină a acestor nevoi, se 
utilizează fondurile silvice ale statu
lui. Cu toate acestea, în fiecare an, 
la sfîrșitul perioadei de exploatare, 
respectiv la 31 martie, în parchete., 
se mai găsesc importante cantități de 
material ce dăunează regenerării na
turale a pădurilor și reprezintă peri
col de incendiu, în timp ce populația 
nu este aprovizionată. Acest lucru 
pentru simplul motiv că, în general, 
cooperativele agricole nu pun la dis
poziția cooperatorilor atelajele nece
sare pentru transport. La 31 martie 
din acest an în pădurile comunale de 
pe raza raioanelor Dej, Gherla, Za
lău se găseau netransportați circa 
13 000 m.c. lemne de foc.

Pe de altă parte, un număr însem
nat de cetățeni nu beneficiază de 
cantitatea de lemne de foc ce li s-ar 
cuveni pentru că pe lista de repar
tiție, mai ales în localitățile mai în
depărtate, figurează curent cu can
tități. însemnate instituțiile locale și 
salariații lor, care au repartizate cote 
de lemne prin depozitele de combus
tibil ale statului, dar renunță cu ușu
rință Ia ele deoarece trebuie să le 
transporte de la distanțe mari și îi 
costă mult.

Se știe că exploatarea și mai ales, 
refacerea, protecția și paza pădurilor 
necesită unele sume de bani. Acestea 
ar trebui realizate, în primul rînd, 
din contribuția populației. încasările 
diferă foarte mult de la o compnă 
la alta deoarece stabilirea lor este lă
sată la latitudinea comitetelor execu
tive ale sfaturilor populare comunale. 
In unele locuri se creează fondurile 
necesare pentru organizarea de pe
piniere, plata pazei etc., în timp ce 
în altele, dimpotrivă, nu se asigură 
nici măcar retribuirea pădurarilor. 
Așa se face că unele comune dispun 
de fonduri însemnate, dar momentan 
nu au pe ce le cheltui pentru că pă
durea lor se regenerează pe cale na
turală, iar de plantări nu este încă 
nevoie. Din această cauză, sumele 
stau nefolosite. De exemplu, la sfa
tul popular Agriș, raionul Zalău, 
există 89 600 lei, Ia Dioșod 59 000 
lei, la Dobrin 66 000 lei etc. în alte 

locuri este nevoie de lucrări de plan
tare, de combatere a dăunătorilor, dar 
comunele respective nu dispun de 
fondurile necesare. „De aici necesi
tatea — ne spunea tov. ing. Ion Mu- 
rășan, președintele consiliului agricol 
regional — de a se centraliza fondu
rile silvice la regiune sau raioane 
și utiliza în raport cu nevoile regiunii 
sau raionului, așa cum se procedează 
în cazul pășunilor".

Fondul silvic comunal ar putea 
să fie mai bine gospodărit și dacă 
s-ar reglementa unele probleme de 
ordin administrativ. în momentul de 
față, inginerul silvic de la consiliul 
agricol regional, tehnicienii de la ra
ioane, muncesc în cadrul consiliilor 
agricole, dar sînt încadrați și salari
zați din diferite surse ale sfaturilor 
populare regional și cele raionale, în- 
cît nici ei nu mai știu de cine aparțin, 
în unele cazuri, tehnicienii silvici de 
la raioane sînt folosiți în alte munci 
decît cele pe care le implică gospo
dărirea pădurilor.

Normele după care se administrea
ză în prezent pădurile comunale nu 
prevăd măsuri și sancțiuni împotriva 
acelor comitete executive ale sfatu
rilor populare care se abat de la re
gulile de exploatare și valorificare a 
masei lemnoase. Din această pricină, 
se mai întîmplă uneori să se vîndă 
materiale din pădure pe picior, ceea 
ce înseamnă că nu se face o selec
tare corespunzătoare a materialului. 
Unele cooperative agricole de pro
ducție, ca cea din Mesteacăn, raionul 
Huedin, exploatează material de lu
cru din pădurea comunală, fără să 
achite contravaloarea lui etc. Numă
rul delicvenților și infractorilor silvici 
este încă destul de ridicat și nu se 
urmărește cu perseverență încasarea 
djunelpr. Njci: Organele silvice ale sta
tului nu se achită peste tot de obliga
ția de a acorda asistență tehnică co
respunzătoare pentru întreținerea și 
dezvoltarea pădurilor comunale. Aces
tea sînt considerate ca munci supli
mentare.

Comitetul executiv al Sfatului popu
lar regional Cluj a analizat aceste 
probleme și a luat unele măsuri ad
ministrative, dar rezolvarea unora din 
probleme depășește competența sa. De 
aceea este necesar ca organele supe
rioare să revadă legislația în vigoare 
și să-i aducă îmbunătățirile necesare 
pentru a se asigura gospodărirea rațio
nală a pădurilor comunale.

Al. MUREȘAN 
corespondentul „Scînteii"

Pentru foraje 
la 7000 m 
adincime

Uzina constructoare de uti
laj petrolier „1 Mai' din Plo
iești a introdus în fabricația 
de serie noi tipuri de sape cu 
role destinate forării sondelor 
pînă la 7 000 metri adîncime. 
Acestea sînt prevăzute cu 
dispozitive speciale de avan
sare automată și cu duze pen
tru utilizarea forajului cu jet— 
procedeu superior prin viteze
le mari și costul scăzut al fo
rajului. Clasa superioară de 
execuție le conferă o mare 
durabilitate și siguranță în 
exploatare. (Agerpres)

(Urmare din pag. I)

cît și tropical, problema fiind înscri
să, de asemenea, în planul de stat. 
Actualmente, datorită unor ambalaje 
de conservare necorespunzătoare, pier
derile sînt încă destul de însemnate. 
Deși s-au obținut noi sisteme de 
conservare și ambalaje care reduc 
simțitor procentul, problema nu este 
încă definitiv rezolvată.

Din păcate, în alte cazuri, interesul 
colaboratorilor este mai scăzut. Astfel, 
fără a nega sprijinul acordat de in
dustria chimică și de alte departa
mente, aș vrea să subliniez că aportul 
acestora este uneori nesatisfăcător, în
deosebi în producerea unor sortimen
te speciale destinate industriei elec
trotehnice. Asemenea stări de lucruri, 
întîrzieri mari față de comenzile noa
stre sau chiar refuzuri contribuie la 
faptul că electrotehnica este încă, în 
unele privințe, mult tributară impor
tului. Totodată este stânjenită și cer
cetarea științifică din acest domeniu, 
cum este cazul întârzierilor în livrarea 
comenzilor noastre din partea Com
binatului de cauciuc Jilava, a Com
binatului chimic Făgăraș, a Fabricii 
de cabluri și materiale electroizolan- 
te _ București etc. Combinatul chi
mic Făgăraș deși avea obligația de a 
rezolva, încă de acum 2—3 ani pro
blema prafurilor de presare,^pe care le 
solicităm insistent, nu se găsește nici 
în momentul de față pe pista cea bu
nă. Ca urmare, aparatajul de joasă 
tensiune are o comportare necorespun

zătoare în condiții de climă tropicală, 
iar cercetările pentru înlăturarea a- 
cestor neajunsuri bat pasul pe loc. Tot 
astfel uzina „Electroputore" Craiova 
nu și-a adus nici pînă astăzi contri
buția prevăzută în problema schemei 
de izolare a transformatoarelor de mă
sură. Această întîrziere de un trimes
tru, se va repercuta, firește, asupra fi
nalizării lucrării.

Cum pot fi explicate aceste întîr
zieri, lipsa de interes a unităților che
mate să colaboreze la o temă de cer
cetare ? După părerea mea, una din 
cauzele care generează aceste deficien
țe rezidă în persistența unor anomalii 
anacronisme ce înrîuresc actualul sis
tem de coordonare a cercetărilor in- 
cluso în planul de stat. Practic lucru
rile so desfășoară astfel : pe lîngă sar
cina trecută în planul de stat, se con
semnează atît institutul coordonator, 
cît și unitățile de cercetare și indus
triale chemate să colaboreze la rezol
varea ei (nu se exclude posibilitatea 
cooptării ulterioare și a altor unități). 
Există însă cazuri cînd unele unități 
sînt trecute doar de formă printre co
laboratori. în general, întreprinderea 
coordonatoare își redactează un plan 
de lucru, pe faze și cu termene, po
trivit sarcinilor care revin colaborato
rilor, acestea definitivîndu-se de acord 
cu ei. Dat fiind că lucrările din pla
nul de stat sînt finanțate de la buget, 
nu se încheie contracte d^oît în cazu
rile în care se pun și probleme finan
ciare mai ! nportan.j ; în rest, pentru 
reglementarea raporturilor dintre părți,

FINALIZAREA
TEMELOR ȘTIINȚIFICE
se recurge la convenții de colaborare, 
care însă sînt mai puțin stricte în ce 
privește angajarea interesului colabo
ratorilor. O dată epuizată această fază 
se vădește imediat caracterul uneori 
formal al „conlucrării", institutele pre- 
ocupîndu-se fiecare doar de lucrarea 
ce-i revine, tinzînd, desigur, s-o efec
tueze, pe cît posibil, în timpul cuve
nit. Interesul fiind însă îngust și ori
zontul restrîns, lucrările fărîmițate și 
dispersate, de multe ori unitățile co
laboratoare nu știu unele ce fac altele, 
în ce stadiu a ajuns cercetarea, dacă 
se pot ajuta reciproc sau nu — deși 
practic, dată fiind actuala întrepătrun
dere a științelor, în cercetare ești ne
voit să apelezi și Ia cunoștințele de 
specialitate ale altei unități.

Dacă în cercetarea exclusiv electro
tehnică, o joncțiune între specialiști 
este relativ simplu de realizat, profilul 
fiind același și preocupările asemănă
toare, nu același lucru poate fi spui 

dacă trebuie să colaboreze specialități 
diferite. Astfel, în aprecierea proprie
tăților climatice ale unor produse, noi 
am putea proceda cu mai multă si
guranță dacă am cunoaște tehnologiile 
aplicării acestor materiale, rețetele lor 
de fabrica,ie sau cel puțin compoziția 
lor chimică. în asemenea împrejurări 
însă, întîmpinăm greutăți din partea 
unor unități subordonate Ministerului 
Industriei Chimice, respectiv a Labo
ratorului de lacuri și cerneluri și a 
întreprinderii „Policolor", care pretind 
că nu ne pot furniza datele din cau
za... protecției originalității gîndirii I

Trebuie să arătăm că legăturile din
tre unitățile colaboratoare și cea coor
donatoare au doar caracter intermi
tent ; practic reprezentanții lor se în
tâlnesc doar la începutul sau Ia finele 
anului, ori atunci cînd ia sfîrșit o fază 
a cercetării. Lipsa unor legături mai 
itrînse poate explica, în bună măsură, 
și apariția întârzierilor în finalizarea te

melor. Astfel, studiul privind îmbună
tățirea hîrtiei electrotehnice și diver
sificarea ei (hîrtie pentru cabluri elec
trotehnice, în primul rînd, și hîrtie 
pentru stratificate electroizolante), are 
ca unitate coordonatoare chiar Minis
terul Industriei Chimice. Cu toate a- 
cestea, după ce s-a semnat acum o 
jumătate de an convenția de colabo
rare, nu a mai avut loc pînă în pre
zent nici un fel de alte întâlniri între 
coordonator și întreprinderile colabo
ratoare. Ca urmare, nici fabricile pro
prii ale coordonatorului nu au început 
studiul problemelor respective. Și chiar 
dacă coordonatorul ar vrea să urgen
teze lucrurile, el trebuie să se limi
teze — conform actualului regula
ment — doar la intervenții prin adre
se, delegați și... atît.

Rolul do unitate coordonatoaro este 
înțeles, deci, în prezent, mai mult for
mal, ceea ce influențează negativ a- 
supra răspunderii ca.e revine persoa
nelor (‘zice și juridice chemate să par

ticipe Ia elaborarea și trecerea în pro
ducție a rezultatelor cercetării. Cred 
că C.N.C.S. ar trebui să elaboreze un 
statut al instituțiilor coordonatoare, 
care să aibă drept de control și de 
avizare asupra muncii colaboratorilor, 
atât pe plan departamental, cît și in
terdepartamental, înglobînd, cînd este 
cazul, și institutele Academiei. Mai 
mult, urmărind modul cum institutele 
sau întreprinderile se achită pe parcurs 
de lucrările încredințate și apreciind 
în final calitatea contribuțiilor respec
tive la cercetare, coordonatorul va pu
tea să relateze forului tutelar felul 
cum au fost înțelese și îndeplinite răs
punderile.

Desfășurarea cercetărilor în colabo
rare ar fi favorizată de înlocuirea ac
tualului consiliu tehnico-științific, con
stituit din delegați ai unităților cola
boratoare și ai celei coordonatoare, ca
re se întrunesc doar întâmplător, prin
tr-o comisie tehnico-științifică comună 
care să urmărească lucrarea pe între
gul ei parcurs. Dar și comisiile de 
specialitate ale C.N.C.S. ar trebui să 
analizeze Ia intervale regulato stadiul 
cercetărilor incluse în planul de stat. 
Cel puțin la institutul nostru nu s-a 
făcut nici o analiză de acest gen, pen
tru a se trage concluzii organizatorice. 
Este posibil să se găsească și alte 
forme care să implice în cadru7 de
partamentelor răspunderi si la niveluri 
mai înalte.

Pe de altă parte, cred că atât insti
tutul nostru, cît și celelalte unități de 
cercetare, ar trebui să asigure forme 

mai directe de conlucrare, atât pe pla
nul gîndirii științifice, cît și pe cel al 
concretizării, al materializării cerce
tării. Mă refer la rapoarte reciproce 
asupra stadiului lucrărilor, la discuții, 
și simpozioane comune, vizite de stu
diu reciproce. în această privință un 
rol important ar putea reveni secre
tarilor științifici (sau omologilor lor 
din unitățile mai mici sau din uzine). 
Nu este lipsit de însemnătate și rolul 
responsabilului de temă pe institut, 
care îndrumă și coordonează direct co
lectivul căruia îi revine tema de cer
cetare. în prezent, în acest domeniu 
nu există nici o reglementare, fiecare 
institut creîndu-și norme interne pe 
baza cărora activează. Poate că ar fi 
util să se elaboreze un astfel de regu
lament pe scară națională de către 
C.N.C.S., care să stabilească clar înda
toririle și împuternicirile ce-i revin 
institutului coordonator și responsabi
lului de temă. Astfel s-ar putea pre
vedea pentru acesta din urmă modali
tăți mai precise în repartizarea teme
lor de importanță unor cercetători cu 
experiență, care și-au demonstrat va
loarea, în aprecierea și stimularea ma
terială a activității cercetătorilor din 
colectiv, în funcție de aportul și în
semnătatea muncii depuse.

Cele arătate reprezintă doar cîteva 
considerente care transpuse în practică, 
prin realizarea unui sistem organiza
toric mai bun, ar putea însemna un 
aport important în buna desfășurare 
și finalizare a cercetărilor incluse în 
planul de stat
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DEZVOLTAREA

ni 
anii

fa- 
din

nar. Participarea fi
zică, așa cum se înre
gistrează în prezent, 
este total irelevantă. 
Prin urmare propun :

a- 
trebui, 

concen-

să fie dezbrăcată

Polivalența
V //

necesara

„Enigma 
Ioanide". 
atît tra- 
a roma

Stll- 
ade- 
Por-

IUVĂTĂMlNTULUI SUPERIOR
Acad. Tiberiu POPOVICIU

profesor la Universitatea „Babeș-Bolyai“-Cluj •Ț . s rectorul Institutului politehnic din Galaji

Sînt ignorate avantajele
pregătirii unitare
a matematicienilor

Practica în producție

de haina superficialității

9,00 — Cum va fi vremea 7
9,02 — Emisiune pentru copii 

și tineretul școlar. Noile 
aventuri ale echipajului 
Val-Vîrtej : „Prizonierii 
muntelui de sare1* (Re
luare).

9,50 — Filmul serial : „Meteor 
XL _  5“

10.15 — Vă invităm în excursie;
Porțile Ialomiței.

10.30 — Emisiune pentru sate.
18.30 — Magazin 111.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19,50 — întîmplare la Orly sau 

Necazurile unui detec
tiv. (Film produs de Te
leviziunea franceză).

20,20 — Interpretul preferat. 
Muzică populară la ce
rerea telespectatorilor.

21,00 — Fotbal : Repriza Il-a a 
întîlnirii dintre echipele 
Steaua și Ț.S.K.A. Cer- 
veno Zname Sofia.

21,45 — Bunica Sabella. Film 
premiat la festivalul in
ternational de la San 
Sebastiano.

23.15 — Telejurnalul de noapte. 
23,40 — Telesport. Dans maramureșean

Foto : Agerpres

note de lector
Am citit cu deosebit interes Studiul 

privind dezvoltarea învățământului 
superior, cu atît mai mult, cu cît în 
ultimii ani s-au purtat numeroase dis
cuții și, în consecință, în consiliile 
științifice și în presă s-au formulat 
ipulte propuneri care merită toată a- 
tenția. După părerea mea însă studiul 
elaborat de Ministerul Invățămîntului 
nu le reflectă decît în mică măsură. 
Deși mă interesează toate problemele 
abordate în studiu, din dorința de a 
ocupa în paginile ziarului un spațiu 
rezonabil, mă simt obligat să mă refer 
îndeosebi la cele ce privesc învățămîn- 
tul matematic în universitățile noastre.

Unul din principiile organizării în- 
vățămîntului la facultățile de mate
matică, cred că trebuie să fie pregă
tirea matematică de bază unitară a 
viitorului matematician, independent 
de locul unde el va lucra, fie ca pro
fesor în învățămîntul mediu, fie ca 
cercetător sau ca matematician într-o 
întreprindere etc. Tocmai de aceea, 

după părerea mea, facul
tatea de matematică ar 
putea să dureze 4 ani, fără 
secții. Numărul examene
lor ar trebui redus. Ar fi 
suficiente în toți anii de 
studiu 6 examene mai 
mari, cuprinzătoare, asu
pra unor materii funda
mentale (analiză, algebră, 
geometrie, analiză nume
rică, teoria funcțiilor de 
variabilă complexă, anali
ză funcțională) și în plus 
5—6 examene asupra u- 
nor materii speciale (teo
rie constructivă a funcții
lor, mecanică, 
probabilităților, programa
rea matematică, mașini de 

calcul etc.). Specializarea e realizabilă 
prin doctorat după absolvirea celor 4 
ani de facultate. (Poate că doctoratul 
ar trebui organizat la catedre și create 
în acest scop anumite cursuri și semi
narii speciale).

Pentru studiul matematicii ar fi in
dicat ca grupele de studiu să cuprin
dă doar 10—12 studenți. Numai în 
felul acesta se poate organiza un con
tact strins și permanent între studenți 
și membrii corpului profesoral. O ase
menea organizare ar crea posibilita
tea ca atît cursurile cît și seminariile 
să se țină cu un număr mai restrîns 
de studenți. Actualele seminarii, așa 
cum se desfășoară în virtutea unei 
practici depășite, nu-și îndeplinesc ro
lul. Cel puțin în primii ani de studiu 
ar trebui să cadă un accent deosebit 
pe organizarea unor lucrări practice 
de rezolvări de probleme. La faculta
tea de matematică din Cluj, acum 
10—15 ani s-au ținut, cu titlu de în
cercare, astfel de lucrări practice și 
au dat rezultate pozitive. Cred, de a- 

semenea, că trebuie rein
troduse lucrările de an 
pregătite de studenți. Se
minariile propriu-zise s-ar 
putea mărgini la susține
rea și discutarea lucrărilor 
practice.

Dar pregătirea temeinică a studen
ților depinde în mod hotărîtor de 
componența corpului profesoral. îm
bunătățirea lui este însă stînjenită de 
faptul că legătura dintre învățămîntul 
superior și învățămîntul mediu este 
slabă în multe privințe. în prezent 
este aproape de neconceput ca un 
membru al corpului didactic universi
tar care nu are prea mari perspective 
de avansare, dar care ar corespunde 
foarte bine ca profesor în învățămîn- 
tul mediu, să-și schimbe locul de 
muncă în condiții avantajoase, deși 
are tot dreptul pe baza experienței 
sale didactice și științifice. Locurile

lor sarcini didactice și cultural-educa-| 
tive, cît și pentru schimbul permanent 
de idei dintre membrii catedrei. Dar1 
cred că e obligatoriu să subordonăm; 
problema normării activității cadrelor! 
didactice necesității absolute de a nu | 
se rupe activitatea didactică de cea ști-1 
ințifică. Unui membru al corpului pro
fesoral i se cer 6 ore de activitate pe 
zi la locul de muncă, în afară de 
timpul rezervat pregătirii prelegerilor 
și seminariilor. Or, pregătirea acestora, 
dacă este conștiincios făcută, necesită 
zilnic multe ore de muncă intelectua
lă încordată. De asemenea știm cu to
ții că, cercetarea științifică se face tot 
zilnic în decursul altor numeroase ore, 
greu de încadrat în cele 6 ce se pre
conizează a fi petrecute la catedră. De 
altminteri, cred că ar fi bine să se 
lărgească atribuțiile catedrelor și ale 
consiliilor științifice cu dreptul de a 
aprecia atît în asemenea probleme ce 
privesc organizarea activității cotidie
ne cît și în alte probleme ce privesc 
procesul de învățămînt, examenele de 
avansări în post, înființări de noi pos
turi și de noi catedre etc.

De ani de zile tn învățămîntul 
superior tehnic se poartă discuții 
controversate în legătură cu prac
tica în producție. Cadrele didac
tice care lucrează cu anii I și II 
demonstrează utilitatea cunoaște
rii simultane, o dată cu predarea 
cursurilor de profil de către stu
denți, a proceselor de producție 
din disciplina respectivă. Colegii 
lor care lucrează cu studenții din 
ultimii ani optează, dimpotrivă, 
Centru asimilarea mai întîi a unui 

agaj de cunoștințe teoretice. La 
noi, la Institutul politehnic din 
Galați, s-a încercat în ultimii ani 
și un procedeu și altul, dar rezul
tatele nu s-au dovedit satisfăcă
toare.

După părerea mea, pentru spo
rirea eficienței practicii de pro
ducție a studenților este necesar 
ca aceasta să fie stabilită riguros 
din punct de vedere calendaris
tic, să aibă obiective precise și 
să fie temeinic organizată. Ce 
presupune aceasta ? Mai întîi de

toate o opinie clară asupra pro
filului viitorului specialist, un con
tact permanent cu întreprinderile 
specializate, organizarea riguroa
să pînă în cel mai mic amănunt 
a practicii.

Cred că în cei cinci-șase 
ani de studii din învăță
mîntul superior tehnic 
trebuie rezervate cel pu
țin 6 luni stagiilor de 
practică, eșalonate pe 
ani. Pentru eficiența a- 
cestei forme de studiu 
propun organizarea tri
miterii în întreprinderi a 
studenților din ultimii 
ani în grupe mici. Pro
cedeul folosit în prezent 
de a se trimite cîte 300 
studenți și chiar mai 
mulți într-o întreprinde
re este neindicat deoa
rece conducerile acesto
ra nu au realmente po
sibilitatea de a sprijini 
serios pregătirea viitori
lor specialiști.

BJ.nos'

calculul

vacafite din învățămîntul 
mediu ar putea fi ocu
pate prin concurs, iar pos
turile de asistenți de Ia 
facultate să fie atribuite 
celor care au deja docto
ratul sau, temporar, prin 
detașarea unora din cei 
care au locul lor asigurat 
în învățămîntul mediu. 
Pentru numirea sau deta
șarea în posturile de asis
tent un cuvînt hotărîtor, 
ar trebui să-l aibă profe
sorul. După un număr de 
ani, să zicem 5, asistenții 
care nu au perspective de 
avansare ar ! --
reia automat 
învățămîntul 
cred că este 
xiste posturi
tori la facultatea de mate
matică. Doctoranzii de la 
catedră ar putea să ia a- 
supra lor unele din sarci
nile actualilor preparatori. 

Desigur, prezența la catedră a 
personalului didactic este foarte nece
sară atît pentru îndeplinirea diferite-

trebui să-și 
locul lor din 
mediu. Nu 

necesar să e- 
de prepara-

cinema

Asistent univ. Virgil NEMOIANU
Institutul de limbi și literaturi străine din București

la toate cursurile?
Printre ideile va

loroase ce străbat 
studiul privind dez
voltarea învățământu
lui superior se nu
mără și grija pentru 
dezvoltarea gândirii 
creatoare a studentu
lui, a capacității lui 
de sinteză. Cu toate 
acestea, s-ar părea că 
în formularea unora 
din prevederi nu s-a 
izbutit o armonizare 
deplină cu această 
idee fundamentală. 
Cred că e cazul pro
punerii ca activitățile 
didactice obligatorii 
să se ridice la 30 de 
ore în medie pe săptă
mână, urmînd ca la a- 
ceasta să se adauge o 
serie de cursuri fa
cultative, activități de 
cerc, muncă patrio
tică, activități politi
ce, culturale, educa
tive. In acest context, 
se prevede și obliga
tivitatea prezenței la

toate cursurile a tu
turor studenților. Or, 
după părerea mea, în 
rezolvarea acestei pro
bleme trebuie să ți
nem seama mai mult 
ca oriunde de impe
rativul unei abordări 
diferențiate. Dacă în 
anii mici (1, II), obli
gativitatea frecven
ței poate juca un 
rol pozitiv prin crea
rea anumitor deprin
deri de studiu, ulte
rior (anii III—V), ea 
poate deveni de-a 
dreptul dăunătoare 
ducind la o diminu
are a simțului răs
punderii personale sau 
chiar la anihilarea im
pulsului creator al 
studentului. In mă
sura in care soco
tim necesară urmă
rirea frecvenței, 
ceasta ar 
cred, să se
treze asupra activi
tății efective la semi-

Laurențiu
GH. ȘTEFĂNESCU 

student la Universitatea 
„A. I. Cuza“-lași

Paul Georgescu

— frecvență fa
cultativă la cursu
rile speciale 
generale în 
III—V ;

— frecvență 
cultativă încă
primul an pentru 
studenții cu re
zultate bune și 
foarte bune;

— înregistrarea 
frecvenței la se
minarii să se facă 
în funcție de par
ticiparea la discu
ții, nu de prezen
ța fizică. Parti
ciparea satisfăcă
toare Ia discuții, 
la un procent dat 
de seminarii afe
rente cursului, să 
poată fi condiție 
pentru prezenta
rea la examen.

Nu înțeleg de ce majoritatea in
stitutelor de învățămînt superior 
se orientează în trimiterea stu
denților la practică numai spre 
întreprinderi mari și foarte mari. 
Or, este știut că astăzi sînt între
prinderi mici și mijlocii unde pro
gresul tehnic este la fel de pro
nunțat. in consecință sugerez ca 

lista întreprinderilor sta
bilite de Ministerul în- 
vățămîntului ca loc de 
practică pentru studenți 
să fie mult amplificată. 

In felul acesta cred că se vor 
evita supraaglomerările. . Propun, 
totodată, ca

practica de producție, pe 
cît posibil, să aibă loc 
înaintea sesiunilor de 
examen de sfîrșit de an.

Ca urmare a neregulilor exis
tente în prezent în acest dome
niu, mulți studenți privesc cu ușu
rință acest moment important din 
viața universitară său, mai bine 
zis, ca un fel de vacanță. Coloc
viul superficial la sfîrșitul prac
ticii în producție nu afectează 
situația generală la învățătură. 
De aceea, propun ca

practica de producție să 
fie urmată de un exa
men riguros, să devină 
— în caz cînd este pri
vită cu superficialita
te — motiv de repetare 
a anului.

Am formulat în rîndurile de 
față doar cîteva propuneri care 
cred că ar contribui la realizarea 
unui important deziderat : dez
brăcarea practicii în producție de 
haina superficialității și forma
lismului.

In accepția pe care Tudor 
Vianu o dădea criticii li
terare aceasta se afirmă ca 
un act de cunoaștere, pre- 
supunînd metodă și rigoare 
intelectuală. Criticul are 
datoria să urmărească în
deaproape meandrele gîndi- 
rii artistului, să distingă 
tipologiile, să diferențieze 
structurile. Tinzînd spre o 
judecată de valoare cuprin
zătoare, permanent suscep
tibilă de completare, criticii 
îi revine rolul de a face 
cunoscută — printr-o ana
liză temeinică si la obiect 
— dialictica procesului de 
creație. Am reflectat la a- 
ceste condiții pe care tre
buie să le întrunească exe
geza critică, parcurgînd pa
ginile cărții lui Paul Geor
gescu „Polivalenta necesa
ră" De la părerile literare 
de mai înainte, criticul face 
un pas, nu lipsit de sem
nificație, către un 
diu analitic elaborat, 
sea prefigurînd eseul, 
nind de la ideea. nu atît de 
nouă a ființări „poliforme" 
a operei de artă. sistem 
com.ple.r de „aparente si 
esențe", criticul reclamă 
posibilitatea unor „explica
ții simultane". Așadar, poli
valenta de structură a unei 
opere implică. în mod ne
cesar, posibilitatea, unor 
largi investigații critice. 
Acest deziderat' esențial al 
actului critic științific ni-l 
recomanda cu cîteva dece
nii în urmă si autorul „Ar
tei prozatorilor români", 
cerînd criticii să vadă în 
opera analizată „multiplici
tatea elementelor prinse 
într-un grup monumental”.

Paul Georgescu se pare că 
își însușește acest punct de 
vedere, așa cum se poate 
observa din modul în care 
înțelege să se oprească a- 
supra unor opere grele de 
sensuri, precum romanele 
„Adela" de G. Ibrăileanu. 
„Patul lui Procust" de Că
rnii Petrescu, „Ioana" de 
Anton Holban sau „Enig
ma Otiliei" de G. Călines
cu. Propunîndu-și a stabili 
raportul obiectiv între o- 
peră și realitate, sensul co
mic ori dramatic al celei 
dinții, corelația dintre pla
nurile dezvoltate de fieca
re scriitor în parte. Paul 
Georgescu dă dovada unui 
ascuțit spirit critic. Cartea 
sa se vrea a fi rezultatul 
unei experiențe totale, chiar 
dacă reușitele nu sînt însă 
totdeauna cele scontate.

Neavînd un criteriu consec
vent de cercetare a struc
turii unor cărți, precum cele 
amintite mai sus, criticul le 
reduce în cele din urmă la 
un numitor comun, treeîn- 
du-le în sfera de influență 
a prozei proustiene. Credem 
însă că ar fi fost necesară 
o mai atentă stabilire a vir
tuților proprii acestor cărți 
înainte de a le raporta la 
modele ilustre.

Clasicismul lui Călinescu, 
de pildă, i se dezvăluie 
exegetului în „descoperirea 
modelurilor și a miturilor", 
neuitînd să ne comunice 
„elementele balzaciene" — 
subliniate și de alti critici 
— ale romanelor 
Otiliei" și „Bietul 
Reliefarea naturii 
gice cît și comice ___
nelor călinesciene reprezin
tă o contribuție proprie a 
lui Paul Georgescu la înțe
legerea epicei scriitorului. 
Implicațiile diverse ale căr
ților discutate sînt subor
donate unor fapte psiholo
gice elocvente cum se în
tâmplă, de pildă, în cazul 
grațioasei Otilia. Mărturi
sind preferința lui Camil 
Petrescu și a lui Anton 
Holban pentru proza eseis
tică. autorul „Polivalentei 
necesare" izbutește să 
delimiteze cadrul struc
tural al romanelor a- 
cestora. Păcat însă că, 
uneori, demonstrația rămî
ne în sfera explicațiilor su
plimentare. G. Călinescu. 
după opinia lui Paul Geor
gescu, „descoperă mituri
le''. Sadoveanu le „sensi
bilizează". Camil Petrescu 
le transpune lucid în proza 
de analiză. Ibrăileanu la 
fel. toți contribuind la rea
lizarea romanului româ
nesc modern.

Poate graba l-a făcut pe 
autorul ‘acestui volum să 
nu-și 2_._2 1___ :____
pînă la capăt corelarea a- 
nalizelor literare la obiect, 
cum se întîmplă în cazul 
exegezelor asupra operelor 
lui Sadoveanu sau Duiliu 
Zamfirescu. „însemnările" 
sale „despre roman" se în
cheagă însă într-un auten
tic eseu care se parcurge 
cu interes.

Prin ceea ce are mai 
izbutit volumul „Poliva
lența necesară" ne arată că 
Paul Georgescu a înțeles 
dezideratele majore ale cri
ticii literare.

George CHIRILA

ducă întotdeauna

• AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran pano
ramic : SALA PALATULUI (seria de bilete 2067 — 
orele 14, seria 2068 — orele 17,30 ; și seria 2099 — 
orele 20,45).
• SPARTACUS — film pentru ecran panoramic : 
PATRIA — 9 ; 12,45 ; 16,30 ; 20,15.
• CANALIILE — cinemascop : REPUBLICA — 
9,15 ; 11,30 ; 14 ; 17 ; 19,15 ; 21,30 ; FESTIVAL —
9.15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21 la grădină — 20,30, 
GRADINA DOINA — 20,15.
• CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS — ci
nemascop : BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15, STADIONUL DINAMO — 20,15, STA
DIONUL REPUBLICII — 20,15, LUCEAFĂRUL — 
8 ; 10 , 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15.
® DON GABRIEL — cinemascop : CAPITOL —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21 ; la grădină — 20,15. 
® COMISARUL X — cinemascop : GRIVIȚA (com
pletare Cristale fără taine) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 20,45, MELODIA (completare Consfătuirea 
pe țară a lucrătorilor din industria chimică) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, FLAMURA (comple
tare Dialog cu stelele) — 9 ; 11,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30. 
o MARELE RESTAURANT — cinemascop : EX
CELSIOR — 8,30 ; 11,15 ; 14 ; 17 ; 20, FEROVIAR —
9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 21, MODERN — 9 ; 11,30 ; 1'1 ;
16.30 ; 19 ; 21,30 (la toate completarea Vizita cond-o- 
cătorilor de partid și de stat în regiunea Brașov», 
ARENELE LIBERTĂȚII (completare Sesiunea 
Marii Adunări Naționale) — 20,30, ARTA — 15,ă0; 
18.
e COMISARUL MAIGRET SE ÎNFURIE — 9,30 ; 
15 : 18 ; DOMNUL — cinemascop — 12,15 ; 20,45 ; 
CENTRAL.
® MÎNĂSTIREA DIN PARMA : CINEMATECA —
9.30 ; 12,15 ; 15,15 ; 18,15 ; 21
• PENTRU UN PUMN DE DOLARI — cinema
scop : VICTORIA (completare Tradiții) — 8,45 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45, ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE PO
POARE (completare (Omagiu teatrului românesc la 
150 de ani de la primul spectacol în limba română) 
— 10 ; 13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30. PROGRESUL (com
pletare Gimnastul) — 15,30 ; 18 ; 20,15.
® ZODIA FECIOAREI — cinemascop : GRĂDINA 
BUZEȘTI — 20,30, GRĂDINA ARTA — 20,15,
• DINCOLO DE CERCUL POLAR — SCRISORI 
DE DRAGOSTE — POLITEȚE — 9—17 în conti
nuare ; PROGRAM DE SCURT METRAJE ROMÂ
NEȘTI — 17—21 în continuare : TIMPURI NOI.
• DRAGOSTEA MEA : CIULEȘTI (completare 
Gustav, inovatorul) — 15,30; 18; 20,30, BUCEGI 
(completare Gustav, pacifistul) — 16; 18,15; 20,45, 
la grădină — 20,15.
s CHEMAȚI-L PE MARTIN : DACIA (completare 
Escapada) — 8,30—21 în continuare. .<
• JUANA GALLO : BUZEȘTI — 15,30 ; 18.
• PESCARUL DIN LOUISIANA : GLORIA (co^. 
pletare Consfătuirea pe țară a lucrătorilor din in
dustria chimică) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• UNORA LE PLACE JAZUL : UNIREA — 16 ; 
18,15.
• COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR - cinema
scop : TOMIS (completare Dacă treci podul Ponoa- 
relor) — 9,15 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; la grădină — 
20,30. FLOREĂSCA (completare Fotbaliști, nu uitați 
copilăria) — 9 ; 11,15 , 13.30 : 16 ; 18,30 ; 20,45.
O DACII — cinemascop : MUNCA (completare 
Orizont științific nr. 5/1967) — 16; 18.15; 20.30.
8 MAIORUL ȘI MOARTEA — cinemascop : VOL
GA (completare Temă cu variatiuni) — 16; 18,15; 
20,30.
• MOFTURI 1900 : GRĂDINA UNIREA (comple
tare Insula păsărelelor) — 20.
• FANFAN LA TULIPE : GRĂDINA VITAN (com
pletare Surîsul sfinxului) — 20,30.
O UN SURÎS ÎN PLINĂ VARĂ : GRĂDTNA PRO- 
GRESUL-PARC (completare Lecție în infinit) — 
20,30.
s FERNAND COW-BOY : COSMOS — 11; 15,30; 
18; 20.30.
• FRENCH CANCAN : FERENTARI /completare 
Orizont științific nr. 5/19G7) — 15,30; 18; 20,30.

In studiul pe care-1 dezba
tem exista numeroase preve
deri judicioase cu privire la 
restaurarea unor tradiții va
loroase ale învâțămîntului 
nostru superior. Ele ar putea 
fi însă completate cu cel puțin 
încă una. Propun ca examenul 
de stat care se susține la în
cheierea studiilor universitare 
să fie denumit în viitor Exa
men de licență, iar cel care-1 
promovează licențiat, bineîn
țeles, cu specificarea specia
lității. Această denumire ar fi 
de altfel în deplină concor
danță cu măsura luată pentru 
creșterea ponderii lucrării de 
diplomă în aprecierea finală a 
muncii anilor de studenție.

Tot mai variat și bogat ne apare 
astăzi rolul celor care se străduiesc 
a desfășura o activitate cultural 
educativă. Nu-i deloc ușor, mai ales 
în actualele condiții cînd sporul in
formațional dobîndit de omenire, 
ca rezultat al revoluției tehnico- 
științifice moderne, cunoaște o ac
celerare fără precedent să se reali
zeze deplin o veritabilă și eficace 
muncă de răspîndire a cunoștințelor, 
fie în general culturale, fie pe anu
mite ramuri de științe. Sarcinile o- 
glindesc linia de plecare și orientare 
a acțiunii, dar mai ales 
marea cetățeanului de 
o' personalitate fermă, 
rată.

Atingerea acestui țel 
justă înțelegere a tehnicii educative 
precum și a psihologiei celui ce 
predă și a celui ce primește. Esen
țialul este o continuitate, un obiec
tiv comun al celor doi factori ce 
participă la acest proces Cu alte 
cuvinte, primul caută cele mai bune 
căi și metode pentru ca ceea ce 
aduce să fie nu numai primit, dar 
și asimilat, ba chiar să rodească, să 
se amplifice prin inițiative persona
le ale celui ce a primit. Ambii sînt 
animați, sînt dinamizați de impulsul 
unei activități sociale, ei reprezen- 
tînd purtătorii tradiției străvechi a 
oricărei conviețuiri: tradiția conti
nuității omenești în pregătirea pen
tru viața de toate zilele, al dragostei 
pentru munca profesională, al înțele
gerii pentru tot ceea ce este mai 
înalt în omenire — și în omenie — < 
conștiința unui adevărat cetățean 
printre și pentru cei de o seamă cu 
el, pentru omenire îndeobște.

Fundamental, legămîntul de bază, 
între cei doi factori activi în proce
sul de răspîndire a cunoștințelor și, 
de altfel, cheia succesului îl cons
tituie încrederea reciprocă.

Metoda este schimbul de expe
riență — dozînd pedagogic întreaga 
acțiune, astfel îneît cel ce începe

prin a fi condus, să ajungă a se 
conduce singur, și mai ales a con
duce la rîndul lui pe alții. Schimbul 
de experiență începe în doi, trebuind 
cît mai repede să atragă, să cîștige, 
să dinamizeze larg. In acest fel 
sclipirea de simpatie, de apropiere, 
de drumeție tonică și stimulantă, 
iscată de vioiciunea unei minți agere, 
va deveni, prin exemplu și tact, 
imbold mobilizator. Exemple de 
acest fel pot fi întîlnite în bogatele

afișa (eveniment) și, la ora H, trecea 
la catedră și conducea. Mai împru
mutam cărți de la profesori sau de 
la cei din clasele superioare, sau 
din biblioteca școlii. Elevii au cerut 
să meargă împreună la muzee, să li 
se explice.

Desigur, schimbările survenite în 
ceea ce privește gradul de pregătire 
a marelui public și volumul cunoș
tințelor sale odată cu trecerea a șase 
decenii presupun o modificare însăși

Iată un grup de activiști la una 
din frumoasele noastre case de 
cultură. Punînd suflet și pricepere, 
ei realizează un cadru atrăgător, un 
program bine întocmit. Dar cui trec 
ei munca lor de creație ? Nu o pot 
transmite decît celor care, primind 
toate acestea, prind ritmul, cer să 
li se ded cehă de făcut, vin nu 
numai cu propuneri, dar și cu o 
muncă a lor, atrag pe alții în 
acțiune. Ei se dezvoltă și cresc

scopul: for- 
tip nou, cu 
bine contu-

presupune o Suplețe în activitatea
culturală de masă

tradiții de răspîndire a cunoștințe
lor și culturii în țara noastră. Să 
ne aducem aminte ce mult a în
semnat pentru fiecare din noi o 
încurajare la acțiune, la inițiativă, 
și la răspundere.

La Gimnaziul Cantemir, prin 1906, 
directorul Nicolae Bănescu, cunoscu
tul bizantinolog de mai tîrziu, cu 
Constantin Giurăscu, istoric reputat, 
și Badea Mangîru, cu întinse cu
noștințe de filozofie — au îndemnat 
pe cei din clasa I să facă și ei Socie
tatea lor de lectură, organizată și 
condusă de ei, aducînd în discuție 
lecturile fiecăruia. Pe rînd, unul 
din elevi înjghebă Un program, îl 
discuta cu dirigintele clasei, îl

Prof. Emil C. CRĂCIUN
membru corespondent al Academiei

a metodelor utilizate în activitatea 
de răspîndire a cunoștințelor. Dar 
fenomenul, în esență, a rămas 
același, iar obiectivul principal îl 
constituie tot pregătirea cetățeneas
că, formarea personalității umane cu 
adine simț de răspundere pentru 
înfăptuirea cît mai deplină ii no'i 
societăți.

tocmai pentru că fac ceva care le 
dă și lor sentimentul că sînt de 
folos, că sînt o rotiță care nu merge 
în gol, că au devenit la rîndul lor 
un om printre oameni. Iată prințul 
pas, și cel mai dificil, în formarea 
viitorilor cetățeni cu o puternică 
personalitate, de care are nevoie 
societatea noastră socialistă.

Experiența făcută în primul se
mestru al acestui an la Casa de 
Cultură a Tineretului dirt raionul 
Tudor Vladimirescu, cu „Cercul dis
cuțiilor interesante" arată importan
ța unui cadru foarte plăcut, bine 
organizat, cu un plan judicios, con
ferențiari talentăți și ascultători- 
participanți bine grupați pe proble-

me. A reieșit tocmai acest caracter 
de colaborare cu cercul de tineri 
din diferite sectoare de muncă și 
pregătire profesională, aceleași de-a 
lungul întregii serii de manifestări, 
Cele 7—8 întîlniri-discuții au dovedit 
o dată mai mult cit de importantă 
este buna alegere a conferențiaru
lui.

Să nu se înțeleagă însă îngust a- 
ceastă recomandare. Desigur confe
rențiarul trebuie să fie o personali
tate în domeniul de specialitate pe 
care îl abbrdeăză, dar concomitent 
lui i se cere și Un foarte bun 
tact pedagogic. In intenția noastră, 
la acțiunile amintite el a fost de 
fapt un „moderator" și „modelator" 
al discuțiilor, pe care a știut să le 
centreze pe anumite subiecte, așa 
îneît grupul de ascultători să. djtingă 
logic la concluziile corespunzătoare.

Programul „discuțiilor interesan
te" stabilit anticipat s-a dovedit că 
rtu poate fi un simplu caleidoscop 
„despre toate", Lucrul a devenit 
clar cu prilejul unor teme abordate 
Id care atît prezența fizică cît și 
nivelul discuțiilor nu s-au ridicat la 
nivelul la care speram. De dceea 
pentru viitor Credem ca formulă 
viabilă sistemul ansamblului de ci
cluri, ca program general, lipsit de 
rigiditate, care să primească modi
ficările și dezvoltările propuse jus
tificat de către participanta activi.

Instituțiile de cultură aduc o de
conectare, dar așa cum spunea pro
fesorul de anatomie Francisc Rainer, 
aceasta este o odihnă trecînd de la 
un fel de muncă la alt fel de muncă, 
de la o carte la alta, de la un 
studiu la altul. Odihna nu-i un 
carnet la C.E.C., unde să depui o 
energie necheltuită. „Odihna-C.E.C". 
e rugină timpurie. Legea vieții este 
Că tot ceea ce nu lUCrează ie atro
fiază și dispare, se elimină de la 
sine. Omul nou, omul epocii sale, 
cel care pregătește activ epoca ur
mătoare nu poate rămîne un izolat, 
un „beneficiar, în sens unic".

i f '•ii n
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• în condițiile avîntului cti care oamenii muncii dau viață mărețului pro
gram de înflorire și dezvoltare multilaterală a scumpei noastre patrii.

Continuînd și îmbogățind tradițiile înaintașilor, profund devotați 
patriei, poporului și partidului, marinarii militari își consacră toată 
puterea de muncă perfecționării neîntrerupte a pregătirii lor de luptă, 
politice și de specialitate, întăririi capacității combative a navelor, 
unităților și marilor unități. Ei stau de strajă cu fermitate, împreună cu 
toți militarii forțelor noastre armate, cuceririlor revoluționare ale oameni
lor muncii., independenței și suveranității naționale.

Marinarii flotei comerciale poartă cu cinste pavilionul României 
socialiste peste mări și oceane ; muncitorii, tehnicienii și inginerii din 
porturi și șantiere obțin realizări de prestigiu în construcțiile navale, 
adueîndu-și contribuția la dezvoltarea transporturilor maritime și fluviale.

Cu prilejul Zilei Marinei Republicii Socialiste România, felicit 
întregul personal al Marinei militare, pe marinarii flotei comerciale, pe 
toți cei ce muncesc în porturile și pe șantierele navale și le urez noi 
succese în activitatea pe care o desfășoară.

In cinstea Zilei Marinei Republicii Socialiste România,
ORDON:

La 6 august, în garnizoana Mangalia, se vor trage, în semn de salut, 
21 salve de artilerie.

Trăiască Marina Republicii Socialiste România !
Trăiască Partidul Comunist Român, conducătorul încercat al poporu

lui, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre !
Trăiască și înflorească scumpa noastră patrie, Republica Socialistă 

România !
Ministrul Forțelor Armate 

ale
Republicii Socialiste România 

General-colonel 
ION IONIȚÂ

MARINARII
(Urmare din pag. I)

De la luntrele voievodale la navele 
de azi, pe care electronica și automa
tica sînt la ele acasă, „pe lungul 
drum al Mării de vînturi răscolit",., 
ca să apelăm la Ovidiu, s-au scurs 
veacuri. Timona a trecut din mînă în 
mînă, de la o generație la alta. Lși 
capătul șirului lung de santinele ce 
străjuiesc granițele de apă ale patriei 
socialiste se află oameni la fel de 
cutezători, la fel de legați de viața 
aspră de marinar, ca și înaintașii 
lor. Față de aceștia au puterea spo
rită a științei și tehnicii moderne și 
convingerea că au de apărat o țară 
în care s-au împlinit idealurile de 
libertate națională și dreptate socială 
pentru care au luptat și s-au jertfit 
.-atîția eroi.

Sînt nave care, deasupra punții de 
’comandă, au înscrisă o cifră. Simbo
lul matematic are pentru marinari 
semnificații bine definite : el repre
zintă numărul de mine reale dragate 
și distruse.

De fapt, orice ieșire în larg, la tra
geri și lansări, la aplicații, la alte 
misiuni, constituie o verificare a oa
menilor în fața colectivului și a lor 
înșile. Sînt aici tovarăși ca maistrul 
militar principal Dumitru Dănău, 
care numără mai bine de trei dece
nii de ambarcare, primind în față 
vîntul sărat și tăind valurile care nu 
totdeauna sînt leagăn dulce, și alții 
ca locotenentul Ion Postică, ca mais
trul militar clasa a IV-a Vaier Pop, 
la primii l&'r pași, cînd își confruntă

visele cu realitatea și uneori par ne
dumeriți, dar rămîn mai departe „la 
bord", învățînd să descopere adevă
rata frumusețe a artei și armei lor. 
Marinarii de pe vedete, vînătorii de 
submarine, scafandrii, dragorii, tor
pilorii, mecanicii, o lume cu farme
cul ei, plină de culoare, străbate a- 
pele, deprinzînd un meșteșug vechi 
la noi de cînd lumea și mereu nou. 
Largul e școală și din larg vin cu 
bucuria elevilor care 
note al celor silitori : 
și foarte bune.

Pe căi maritime și
Dunăre, în apele Mediteranei și 
Atlanticului, în Oceanul Indian și în 
Pacific — marinarii flotei comerciale 
transportă mărfuri românești spre 
țări din cele mai îndepărtate colțuri 
ale pămîntului și aduc de acolo măr
furi necesare economiei noastre. în- 
sușindu-și temeinic meșteșugul navi
gației și dovedind dragoste de patrie, 
ei poartă cu cinste pavilionul Româ
niei socialiste pe mările și oceanele 
lumii. în același timp, muncitorii, in
ginerii și tehnicienii de la șantierele 
navale și din porturi obțin succese 
de prestigiu în construcțiile navale, 
contribuind la dezvoltarea transpor
turilor noastre maritime și fluviale.

„...Valul mai bate, același...", scan
da Lucian Blaga.

Valul mai bate, același... Alti oa
meni, alte contingente îl iau în piept 
cu statornica hotărîre a celui ce-șl 
iubește țara și o apără, o apără cu 
bărbăție și iscusință.

au carnetul de 
rezultate bune

fluviale — pe

MINERII
(Urmare din pag. I)

de duhuri și prejudecăți, care popu
laseră pînă atunci viața oamenilor, 
injtrase în panică. Se vorbea foarte 
clar, foarte răspicat, foarte obiectiv, 
despre schimbări, despre mașini, des
pre asistență medicală, despre haine 
și mîncare. Da, duhurile rele intra
seră în panică și fugeau, 
peau în mîlul roșietic, în 
bele fără fund. Lupta a fost lungă 
și grea, mai grea decît în alte 
pentru că aici era vorba de o 
înapoiere. Ce s-a întîmplat apoi, se 
știe. Minerul a ieșit din zodia fantas
ticului primitiv, legendarul său 
eroism, despuiat de mistificări, a că
pătat culoarea umanității moderne, 
s-a deschis marilor primeniri.

Un medic sau un asistent însoțind 
în subteran echipele de lucru este 
azi un fenomen obișnuit. Că pentru 
apărarea vieții și sănătății minerului 
s-au legiferat măsuri de protecție a 
muncii, iarăși se știe bine. Mi s-a 
întîmplat să văd tineri sancționați 
pentru că-și scoteau masca în timpul 
lucrului sau preferau perforajul us
cat, scontînd un randament relativ 
sporit, dar uitînd de primejdia sili
cozei. S-au schimbat fundamental și 
condițiile vieții lor la suprafață, lo
cuința, odihna, folosirea rațională și 
rodnică a timpului liber. S-au născut 
orașe minerești, Uricani, Motru sau 
Ostra și este impresionant să vezi 
răsărind din păduri, în creierul mun
ților, blocuri cu încălzire centrală si 
apă curentă, cluburi, policlinici, școli. 
In aceste condiții nu surprinde co
municarea făcută recent de ministe
rul de resort, anume că pe întregul 
sector minier al tării planul de pro
ducție a fost îndeplinit în perioada 
scursă din anul acesta cu 103,2 la 
sută.

în anii aceștia s-au așezat teme
liile unei noi orînduieli în viața mi
nerilor...

se to- 
hru-

părți, 
mare

Cînd vorbim de mineri ne gîndim 
de obicei la cei care scot minereuri și 
cărbune, aur, cupru... Dar se cu
vine să amintim că ei au adus o con
tribuție hotărîtoare și în construcția 
hidrocentralelor noastre. Zeci de ki
lometri de galerie au fost săpați de 
ei pentru a deschide drum apelor 
Bistriței și ale Argeșului.

Am fost martorul unui episod de 
mare dramatism pe șantierul de la 
Argeș. în sectorul Rotunda, straturi 
adinei de rocă au refuzat luni de 
zile să se supună voinței omului și 
puterii betonului. Noapte de noapte, 
ceas de ceas, se reedita legenda meș
terului Manole și au fost destule mo
mente în care îndoiala a pus stăpî- 
nire pe oameni. Se vorbea în șoapte 
despre o mare primejdie, specialiști 
străini, cu vastă experiență, au dat 
din umeri și ai noștri au rămas sin
guri în fața uriașei cerbicii a pămîn
tului. Și atunci s-a petrecut minu
nea. Minune pentru noi profanii, dar 
pentru Tudor Moraru, pentru Pavel 
Oțet și ortacii lor actul avea semni
ficația și dimensiunile firești ale unei 
victorii necesare. Nu e locul să spu
nem aici cum au prgcedat șl cîte ore 
de veghe s-au cheltuit, cum s-au 
luptat într-o noapte de Anul nou cu 
dușmănoasa ofensivă a rocilor, dar 
este sigur că faptele lor pot consti
tui substanța dramatică a unui mare 
roman sau a unui mare film.

Acum, de ziua lor, mi se perindă 
prin minte sute de chipuri de mineri, 
îi văd în abataje, în suitori, la sute 
de metri sub pămînt, aud tunetul 
astralitei și simt mirosul ei înțepă
tor, văd miile de ochi ai pămîntului 
deschizîndu-se după miliarde și mi
liarde de ani.

Să ne gîndim că ne mișcăm zilnic 
între o sumedenie de obiecte meta
lice, că toate au fost Ia început bul
gări cenușii de minereu, scoși la lu
mină și dăruiți lumii de către mineri. 
Să le exprimăm admirația și recu
noștința noastră.

(Urmare din pag. I)

evo-
de-

vin drumurile pe care au 
luat, rămînînd neînțeleși și 
venind dușmani ai propriei lor pro
fesiuni, de care caută să-i în
depărteze pe cei ce îi urmează. 
Sînt părinți care insuflă copiilor 
disprețul pentru meseria pe care 
o practică și de care nu sînt mul
țumiți din diferite motive mai mult 
sau mai puțin întemeiate. Mergînd 
pe această linie, ei cultivă deseori 
un simțămînt dăunător : sila de 
orice efort, sila de muncă. Unii se 
străduiesc să sădească în mintea 
celor tineri preferințe și ambiții de 
care aceștia se simt total străini. 
Un părinte care dorește ca fiul sau 
fiica sa să-și pună pe deplin în va
loare calitățile — și acesta este de 
iapt cazul celor mai mulți dintre el—

Sîmbătă seara, președintele Comi
tetului Executiv al Sfatului popu
lar al orașului Constanța, Petre 
Nicolae, a oferit un dineu în sa
loanele Cazinoului, în cinstea vice
cancelarului și ministru al afaceri-

lor externe al R. F. a Germaniei, 
Willy Brandt. Au participat repre
zentanți ai organelor locale de stat 
și persoanele oficiale care însoțesc 
pe oaspete.

în vederea stimulării creației de 
noi piese de teatru într-un act, 
pentru tineret, școlari și pionieri 
și pentru teatru de păpuși, care să 
îmbogățească repertoriul formații
lor artistice de amatori de la orașe 
și sate, Comitetul de Stat pentru 
Cultură și Artă organizează Con
cursul „V. Alecsandri" pe anul 
1967.

La concurs pot participa atît scri
itori, cît și alte persoane cu aptitu
dini literare. Se pot trimite una sau 
mai multe piese în limba română 
sau în limbile naționalităților con-

locuitoare. Se primesc numai lu
crări inedite, care n-au fost achizi
ționate, tipărite, reprezentate sau 
premiate la alte concursuri. Piesele 
vor fi trimise în plic închis sub un 
motto sau un pseudonim, pe adresa 
Casei centrale a creației populare, 
București, strada Snagov 21—23, 
raionul 30 Decembrie, cu mențiunea 
„Pentru concurs". Termenul de 
predare a lucrărilor este 1 noiem
brie 1967.

Cele mai bune piese selecționate 
la concurs vor fi premiate.

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele 
de 7, 8 și 9 august. In țară : 
vreme ușor instabilă la început, 
apoi în general frumoasă. Ce
rul va fi schimbător. Vor cădea 
ploi locale în prima parte a in
tervalului. Vîntul va sufla slab, 
pînă la potrivit. Temperaturile 
minime vor fl cuprinse între 11 
și 22 de grade, iar maximele 
între 22 și 32 de grade. în Bucu
rești : vreme frumoasă, cu cer 
variabil. Ploi de scurtă dtirată 
vor cădea lă începutul interva
lului. Vîntul Va sUfla sjâb. Tem
peratura ușor variabilă.

studenți 
de înal-

Ge-

Grupul de doctoranzi și 
de la Institutul universitar 
te studii internaționale din 
neva, care ne vizitează țara la in
vitația Ministerului Afacerilor Ex
terne, a fost primit sîmbătă la a- 
miază de Mircea Malița, adjunct al 
ministrului afacerilor externe. în 
aceeași zi, adjunctul ihinistrulu: a- 
facerilor externe a oferit în cinstea 
oaspeților un cocteil.

In timpul șederii în țara noastră 
grupul de doctoranzi și studenți a 
vizitat instituțiile social-culturale

din București și din țară, mînăstiri 
din Nordul Moldovei, Delta Dună
rii, litoralul Mării Negre, 
„Tractorul“-Brașov și 
„Brazi“-Ploiești.

★
John Marsh, director 

Institutului britanic de 
al „British Industrial

uzinele
Rafinăria

general al 
conducere 

Manage
ment", împreună cu un grup de
specialiști care au vizitat România 
timp de o săptămînă, a părăsit 
sîmbătă Capitala.

IN ORAȘELE REGIUNII ARGEȘ

nu poate rămîne însă indiferent în 
fața înclinațiilor acestora. El urmă
rește cu atenție felul în care gîn- 
desc și se manifestă încă de mici, 
încercînd să le descifreze aptitudi
nile și preferințele, să-i îndrume pe 
acel făgaș care să permită o reală 
împlinire a personalității lor. O 
profesie nu se potrivește oricui. Nu 
există idealuri stereotipe, și totuși 
mai sînt destui cei care își în
chipuie că sînt singurii care cu
nosc idealurile potrivite pentru ge
nerațiile noi. Ne trezim, din acest 
motiv, cu oameni care s-ar pricepe 
să facă una, dar care o viață în
treagă au fost determinați să facă 
altceva, pentru că tata a vrut, pen
tru că mama a sperat, peniru că 
un educator nu a avut suficientă 
atenție și spirit de pătrundere și 
n-a observat ceea ce era esențial 
de observat.

I

(Agerpres)

LOCUINȚE PROPRIETATE
PERSONALĂ PE CREDIT
Oficiul pentru construirea de locuințe proprietate personală din 

regiunea Argeș anunță pe cei interesați că pune în vînzare aparta
mentele din următoarele blocuri : în orașul Rm. Vîlcea : blocurile 
nr. 2 și 3 de pe str. V. I. Lenin ; în orașul Drăgășani — un bloc de 
40 de apartamente situat pe str. Tudor Vladimirescu ; în Olănești 
—■ un bloc cu 12 apartamente. Costul unui apartament cu două 
camere și dependințe este de 58 000 lei ; al unui apartament cu 
trei camere și dependințe — circa 75 000 lei, iar al unui apartament 
cu patru camere și dependințe aproximativ 90 000 lei.

Pentru informații suplimentare cei interesați se pot adresa ser
viciilor de arhitectură și sistematizare ale sfaturilor populare ale 
orașelor respective sau Oficiului pentru construirea de locuințe 
proprietate personală din Pitești, str. 1 Mai nr. 44.

produse de C. I. L Bacău

SPORT

în Capitală
MOTOCROS — Prima etapă 

a „Motocrosului balcanic" 
(clasa 250 cmc), la care parti
cipă alergători din Bulgaria, 
Iugoslavia, Turcia și România, 
este programată pe traseul 
Complexului sportiv Panteli- 
mon, începînd de la ora 10.

FOTBAL — Pe Stadionul 
Republicii, la ora 20, se întîl- 
nesc într-un meci amical echi
pele Ț.S.K.A. Sofia — semifi- 
nalistă în ultima ediție a „Cu
pei campionilor europeni" — și 
Steaua București — deținătoa
rea „Cupei României". Stadio
nul Giulești găzduiește, înce
pînd de la ora 10, partida a- 
micală Rapid—F. C. Argeșul 
(fostă Dinamo Pitești).

ÎNOT — La Ștrandul Tine
retului, dimineața de la ora 
9,30 și după amiază de la ora 
17, au loc ultimele întreceri 
ale campionatului republican 
de juniori.

Sportivi romani peste hotare
Țiriac și Năstase 
victorioși la Riccione

juca luni cu Belgia, miercuri cu 
R. F. a Germaniei, joi cu Ungaria 
și sîmbătă cu Cehoslovacia.

în turneul internațional de tenis 
de la Riccione (Italia), jucătorul 
român Ilie Năstase a realizat o ma
re surpriză învingîndu-1 în două 
seturi, cu 6—3, 6—2, pe renumitul 
campion italian Nicola Pietrangeli. 
Ion Țiriac, campionul României, 
s-a calificat, de asemenea, pentru 
turul următor întrecîndu-1 cu 6—4, 
6—4 pe italianul Maioli.

Revanșa meciului de fotbal 
Fenerbahce-Dinamo

Echipa de volei (feminin) 
învingătoare în „Turneul 
speranțelor olimpice"

Astă seară, începînd de la ora 
20,30 (ora Bucureștiului), pe sta
dionul central din Ankara, va a- 
vea loc revanșa întîlnirii de fot
bal Dinamo București—Fenerbahce 
Istanbul. După cum se știe, primul 
meci s-a terminat la egalitate: 
0—0.

In „Turneul speranțelor olimpi
ce" la volei (feminin), de la Sofia, 
echipa României a învins, sîmbătă, 
cu 3—0 pe cea a Ungariei. R. D. 
Germană a învins cu 3—0 Ceho
slovacia. Polonia a întrecut cu 3—1 
Iugoslavia.

Sîmbătă la Berlin, într-un meci 
amical de fotbal, echipa locală 
Vorwărts a învins cu 2—0 (2—0) pe 
Petrolul Ploiești. Punctele au fost 
marcate de Wruck (min. 28) și Ha
mann (min. 34).

Linia modernă, furnirul de 
calitate, pelicula de lac cu care 
sînt acoperite piesele, tapiseria 
în diferite modele și culori 
conferă mobilei produse de 
C.I L. Bacău un aspect elegant 
și plăcut. In secțiile combina
tului, dotate cu utilaje mo
derne. se realizează din mate
riale de calitate superioară gar
nitura complexă modulată 
„Galaxia" Această garnitură 
este compusă din 31 de piese, 
între care 24 cu funcțiuni de 
depozitare : noptiere, comode, 
bufete, hiblioteci-etajere, du
lapuri, fiecare grupă conți- 
nînd cîteva variante estetice de 
compartimentare, paturi de 
1—2 persoane, masă extensi
bilă, măsuță, oglindă suspen
dată. Cu piesele garniturii

„Galaxia" se poate mobila 
orice încăpere ; cameră de zi,~ 
cameră combinată, sufragerie, 
cameră de tineret. Panourile 
„Galaxia" sînt făcute din PAL 
Hidrofugat (tratat special îm
potriva apei), iar accesoriile 
metalice sînt executate din a- 
liaje și oțeluri speciale. Piesele 
garniturii „Galaxia" se vînd 
ambalate in carton special, on
dulat

C.I.L. Bacău produce și gar
nituri de mobilă „Ilva" com
puse dintr-un dulap cu trei uși, 
un divan de colț cu ladă pen
tru așternut și noptieră, toaletă 
cu oglindă, masă pentru șase 
persoane Construcția din PAL, 
furnirul de nuc, precum și fini
sajul cu peliculă de lac plieste- 
ric dau acestei garnituri o în
fățișare atrăgătoare.

MĂRFURI
TRANSPORTATE
IA DOMICILIUL
CUMPĂRĂTORILOR

Sînt unele categorii de măr
furi care, datorită volumului 
lor, sînt destul de dificil de 
transportat la domiciliu. Pentru 
a veni în ajutorul cetățenilor 
care cumpără frigidere, mașini 
de spălat rufe, televizoare și 
aparate de radio, întreprinde
rea comerțului cu ridicata pen
tru produse metalo-chimice și 
materiale de construcții — 
I.C.R.M.-Suceava a organizat 
transportul acestor mărfuri la 
domiciliu. în felul acesta, cum
părătorii sînt scutiți de bătaia 
de cap pe care o comportă 
găsirea mijloacelor de trans
port, căratul pînă în aparta
ment etc.

«S 3

Nu 
cum 
exemple care ne subliniază rolul 
familiei în formarea personalității. 
De cele mai multe ori, munca pen
tru determinarea unei calități duce 
la dezvoltarea unor aptitudini sub
sidiare și niciodată un bun cîștigat 
nu devine un balast, nu devine 
inutil. învățînd pianul, nu este 
obligator să devii solist pe una 
din scenele de concert. îți rafinezi 
însă auzul, te obișnuiești cu o anu
mită disciplină, capeți noțiuni de 
cultură muzicală. Aceste însușiri 
nu sînt necesare numai unui artist, 
ci oricărui om. învățînd mecanis
mul unor mașini, nu ești obligat 
mai tîrziu să lucrezi doar pe aceste 
mașini, dar e sigur că aptitudini 
astfel dezvoltate își vor găsi mai 
tîrziu nenumărate întrebuințări. Cel 
ce face sport nu trebuie să devină

putem însă să nu apreciem 
se cuvine acele frumoase
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In atenția

de la sate
In orice gospodărie se string 

sticle și borcane goale care o- 
cupă spațiul prin bucătării și 
cămări. Cooperativele de cori- 
sum vin în ajutorul gospodine
lor din localitățile pe care le 
aprovizionează achiziționînd, 
cu plata pe loc, orice cantități 
de sticle și borcane prin uni
tățile care desfac produse ali
mentare, prin centrele speciale 
pentru achiziții de sticle și 
borcane, cît și prin achizitorii 
care se prezintă la domiciliul 
cetățenilor.

Sticlele și borcanele goale 
se cumpără atît de la populație 
cît și de la instituții sau în
treprinderi (spitale, creșe, can
tine etc.).

neapărat sportiv de performanță, 
iar cel ce este sfătuit de mic să 
deseneze, rareori ajunge în viață 
pictor. Insă, în fiecare din aceste 
preocupări omul și-a dezvoltat 
anumite însușiri, anumite facultăți, 
a învățat să gîndească într-un 
anumit domeniu, iar acest lucru 
este fundamental.

A învăța o anumită meserie în
seamnă, în primul rînd, a învăța să 
ai idei, să poți gîndi într-un anumit 
fel, să poți fi capabil să compari, 
să asociezi, să observi cu atenție 
fapte deseori mărunte, dar semni
ficative, să obții o viziune proprie.

în familie, grație schimbului con
tinuu de elemente ce se face între 
generații, grație nivelurilor diferi
te, activităților diferite, procesul de 
gîndire poate fi continuu stimulat, 
îndrumat și accelerat. Și mulți din
tre tineri beneficiază de suportul 
familiei, de stilul ei propriu de ac
țiune și gîndire, de observațiile 
care se fac în acest colectiv re- 
strîns, în această celulă a socie
tății. Chiar dacă membrii fami-

f r’"

POLO — Bazinul Dinamo 
găzduiește, începînd de la ora 
9,30, etapă finală a campiona
tului republican pentru juni
ori. în continuare se vor întîl- 
ni echipele de categoria A 
Dinamo București și Mureșul 
Tg. Mureș ; tot în cadrul ca
tegoriei A, la Ștrandul Tinere
tului vor avea loc, începînd 
de la ora 11,30, partidele 
Steaua—Industria linii Timi
șoara și Rapid—I.C.F.

Voleibaliștii evoluează 
în Belgia

Orașul belgian Ostende găzdu
iește, începînd de astăzi, o atrac
tivă competiție masculină de volei 
la care participă și reprezentativa 
României. Iată programul primei 
zile : România—Bulgaria, R. F. a 
Germaniei—Belgia și Cehoslova
cia—Ungaria. Echipa României va

„Premiul Olimpic" la ciclism a 
continuat cu desfășurarea unei pro
be pe circuitul din apropiere de 
Lubben. Cele mai multe puncte au 
fost realizate de Gonsiorek (R.D.G.) 

fcbnoronometrat pe 58,500 km în 
>lh 15’10”. El a fost urmat de Patzig 
și Richter, de asemenea din echipa 
R. D. Germane. Primul dintre ci
cliștii români a sosit Ardeleanu, pe 
locul 18.

în cîteva rînduri
ÎNOTĂTOAREA SUEDEZĂ ELI

SABETH LJUNGREEN a stabilit un 
nou record al Europei în proba de 
800 m liber : 9’53”7/10. Vechiul record 
— 9’55”6/10 — aparținea compatrioa
tei sale Jane Cederquist.

LA VEJLE (DANEMARCA) S-A 
ÎNCHEIAT „CRITERIUL EURO
PEAN DE TENIS DE MASĂ PEN
TRU JUNIORI". în finala masculină 
de simplu, Eglitis (U.R.S.S.) l-a învins 
cu 21—19, 21—18 pe Strelnikov
(U.R.S.S.), iar în cea feminină, Resler 
(Iugoslavia) a învins-o cu 22—20, 
21—12 pe Vostova (Cehoslovacia). în 
sefiminalele de dublu feminin, Er- 
menko, Ivanova (U.R.S.S.) au între
cut cu 16—21, 21—15, 21—15 pe Cri- 
șan, Corodi (România). La dublu 
masculin a învins perechea Varta
nian, Eglitîs (U.R.S.S.), iar la dublu 
mixt Vostova și Turay (Cehoslova
cia).

ECHIPA DE FOTBAL VEST-GER- 
MANA EINTRACHT a jucat la So
fia cu formația T.S.K.A. Cerveno 
Zname. Meciul s-a încheiat la egali
tate : 1—1.

A 5-A ETAPĂ a Turului ciclist al 
Iugoslaviei, Tuzla-Sarajevo (130 km), 
a revenit iugoslavului Valencic cro
nometrat în 3hl0’21”. în clasament 
conduce Skerl (Iugoslavia), urmat la 
3’35” de colegul său Cubric și la 
4’06” de italianul Sanantonio.

REZULTATE DIN „OPTIMILE" 
CAMPIONATELOR INTERNAȚIO
NALE DE TENIS ALE R. F. A 
GERMANIEI: Santana (Spania) — 
Mulligan (Australia) 1—6, 6—2, 8—6, 
6—1 ; Emerson (Australia) — Maud 
(Republica Sud-Africană) 6—3, 6—2, 
6—3 ; Pilici (Iugoslavia) — 
(Cehoslovacia) 6—3, 6—4, 6—1 ; 
(Australia) — Elsenbroich (R. 
Germaniei) 6—1. 6—0, 6—1.

LA VICHY (FRANȚA) ÎN 
NEUL FINAL AL COMPETIȚIEI DE 
TENIS PENTRU „CUPA GALEA" 
(tineret). Franța conduce cu 2—1 în 
meciul cu Italia și R. F. a Germa
niei cu același scor în meciul cu An
glia.

Kukai
Roche
F. a

TUR-

lie! se află pe poziții opuse, 
chiar dacă împărtășesc gusturi și 
preferințe deosebite, ba aș spune 
că mai ales atunci, dezvoltarea și 
circulația ideilor pot fi mai in
tense și adevărul poate scăpăra 
mai viu din contradicții.

Aspirînd la ceea ce este nou, 
viabil, modern, perfecționat după 
ultimele date ale științei, tehnicii, 
artei, gustului, cei ce vin din urmă 
trebuie să cunoască ceea ce au 
făcut înaintașii lor, să beneficieze 
de experiența lor, să-și întindă an
tenele prin ei dincolo de limitele 
prezentului, în trecut, pentru a ex
trage de acolo învățăminte și fapte 
care aruncă lumină asupra reali
tății imediate. Cei tineri trebuie să 
tindă spre o armonioasă dezvol
tare în familie, spre cultivarea ap
titudinilor moștenite, spre un climat 
cît mai încurajator, 
ce au la îndemînă 
loare, cîștigîndu-și 
hică fără de care
în viață nu poate fi frumos șl atră
gător.

preluînd ceea 
bun și de va- 
substanța psi- 
nici un drum

IȚP. ’“V:

DIALOGURI CULTURALE
LA ISTANBUL

La aproximativ 15 minute de piața 
Taksim, în mijlocul căreia se înalță 
vestitul Monument al Independenței, 
se află cartierul scriitorilor și publi
ciștilor din Istanbul.

Și cît de mare îți este satisfacția 
atunci cînd întîlnești în acest cartier 
oameni ce îți vorbesc cu simpatie des
pre România, în care cu drept temei 
văd o țară vecină prietenă. Un ase
menea prilej ne-a fost oferit de dl. 
Yașar Nabi Nayir, cunoscut scriitor, 
redactor șef al revistelor „Verlik" și 
„Cep Dergisi’. Dl. Nayir, un inte
lectual erudit, vădind profunde cu
noștințe despre literatură și nu pu
ține despre cultura românească, ne-a 
vorbit cu patos despre opera lui Pa- 
nait Istrati, pe care personal a tra
dus-o în limba turcă. Pe biroul său 
de lucru am remarcat colecția revis
tei „Fereastră deschisă către lume", 
în care am întîlnit un amplu eseu 
despre vizita sa în România cu oca
zia centenarului lui Coșbuc, iar în 
alte numere — schițe i 
Pop Simion și Teodor 
mărul revistei aflat sub 
și o schiță a lui D. R.

Intențiile editorului
Nayir nu se opresc însă aci. Dintr-o 
mapă scoate cîteva zeci de pagini dac
tilografiate, pe coperta căreia aveam 
să citim în limba română : Zaharia 
Stancu — „Jocul cu moartea". Tra
ducerea romanului a ajuns la jumă
tate. Ideea traducerii romanului a 
pornit de la dl. Yașar Nabi Navir, 
care a izbutit să-i însuflețească pe 
doi cunoscători ai limbii române, dl. 
Yahya Benekay, poet, autor a mai 
multor volume, și pe d-ra Mefkure 
Tamer, lector la catedra de limbi ro
manice a Universității din Istanbul.

împărtășindu-și impresiile despre a- 
cest roman românesc, Yașar Nabi 
Nayir ne declară : „Romanul d-lui 
Zaharia Stancu este cu adevărat re
marcabil. Cartea este bine scrisă, iz
butind să comunice o imagine vigu
roasă a României din timpul războiu
lui. Cred că dintr-o asemenea lucrare 
cititorul turc poate afla extrem de 
mult despre viața, frămîntările și nă
zuințele dintotdeauna ale românilor...".

înclinația pentru literatura română 
poate fi socotită, credem, o constantă 
a preocupărilor d-lui Nayir. în anul 
1937 d-sa a scris o carte de eseuri 
„Balcanii și turcii", în care nume
roase pagini sînt închinate României. 
Scriitorul turc, la scurgerea a 30 de 
ani, după ce a luat cunoștință de 
noile realități, intenționează să publi
ce o nouă carte „Balcanii și turcii”, 
în care să descrie fața contemporană 
a peninsulei, iar în paginile ce vor 
fi dedicate României să consemneze 
realizările dobîndite în ultimii ani. 
„Doresc să realizez un ciclu de eseuri 
care să constituie un volum cu va-

ale scriitorilor 
Mazilu. Nu- 

i tipar conține 
Popescu.
Yașar Nabi

loare atît documentară cît și de sin
teză socială. De aceea, sper că, fie 
la sfîrșitul acestui an, fie în prima 
parte a anului viitor, voi reveni în 
România, (ară de care mă leagă amin
tiri, prietenii, afecțiuni".

Cuvinte asemănătoare aveam să le 
auzim exprimate și de către Sabri 
Esat Siyavușgil, președintele Pen-Clu- 
bului turcesc, întors de curînd din 
Franța, unde a primit Legiunea de 
Onoare pentru merite în domeniul 
cultural. D-sa locuiește în același car
tier și n-au trebuit să treacă decît 
cîteva minute de la invitația telefo
nică pe care amfitrionul nostru Yașar 
Nabi Nayir a făcut-o d-lui Sabri Esat 
Siyavușgil, pentru ca acesta să se afle 
împreună cu noi. De cum a pătruns 
în încăpere, am avut senzația că a- 
vem înainte un fel de patriarh al cul
turii turce, un om în vîrstă, pleșuv, 
cu ochii sclipitori, neliniștiți, dove
dind cunoștințe uluitoare în toate do
meniile și — deosebit de important 
pentru noi — antrenîndu-se cu multă 
plăcere în discuție Cînd a auzit că 
sîntem din România, a încercat o a- 
devărată 
prietenii 
adresat
„Știți, cred, că în România am doar 
atît de multe cunoștințe și prieteni... 
oameni de teatru, scriitori, poeți, a- 
cademicieni, cadre didactice". Dom- 
nia-sa a vizitat de-a lungul a trei 
decenii, în mai multe rînduri, țara 
noastră. S-a interesat pînă la detaliu 
de viața și spiritualitatea popomlui 
român, pe care îl apreciază ca avînd 
virtuți nobile.

Kemal 
națiunile 
decît în 
ele însele . __ ,__ .____
alte popoare și alte națiuni. De a- 
ceea, dl. Siyavușgil apreciază mult 
lucrări de artă create și în Româ
nia : „Există o preocupare majoră 
pentru ca sufletul poporului român, 
viziunea națională asupra lumii să 
constituie plămada din care acestea 
sînt create".

Și astfel din nou discutăm despre 
România. Ultima dată dl. Siyavușgil 
ne-a vizitat (ara cu prilejul Festiva
lului și Concursului international al 
teatrelor de păpuși și marionete ce 
s-a desfăștuat în anul 1985 la Bucu
rești. Membru al juriului, nu s-a mul
țumit doar cu aprecierea sa de eru
dit. A participat activ la festival.

Nu peste multe zile dl. Siyavușgil 
va porni într-o nouă călătorie. De 
data aceasta pe un traseu european 
mai lung. După cum ne informează, 
va face o călătorie de stridii de șase 
luni prin mai multe țări din Europa. 
„Evident, in proiect am și vizitarea 
României Este voi ba de o afecțiune, 
și afecțiunile nu le uiți ușor...".

satisfacție, 
din țară ?“ 
familiar dl.

„Ce-mi fac
— ni s-a 

Siyavușgil.

Ataturk a 
nu servesc 
măsura în 
pentru a se

subliniat că 
umanitatea 

care rămîn 
armoniza cu

Caro! ROMAN
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Khartum

ÎNCHEIEREA 
REBiW 

ministeriale
KHARTUM 5 (Agerpres). — Mi

niștrii de externe ai țărilor arabe care 
au participat la conferința de la Khar
tum au hotărît să se reunească din 
nou la 26 august în capitala sudane- 
ză, se arată în comunicatul dat publi
cității sîmbătă seara la încheierea lu
crărilor de primul ministru al Suda
nului și președinte al Conferinței, Ah
med Mahgoub. în comunicat se spu
ne că miniștrii de externe arabi au 
studiat sub toate aspectele situația ac
tuală din Orientul Apropiat și au ho
tărît să-și unească eforturile în rezol
varea problemelor apărute în această 
regiune în urma conflictului militar 
izraeliano-arab.

Comunicatul informează, de aseme
nea, că miniștrii participanți la con
ferință au făcut recomandările nece
sare pentru îmbunătățirea atmosferei 
din sînul lumii arabe și pentru luarea 
de măsuri militare, politice și econo
mice care se impun în actuala situa
ție. Aceste recomandări vor fi supuse 
conferinței suveranilor și șefilor de sta
te arabe.

Miniștrii de externe au căzut de a- 
cord ca miniștrii arabi ai economiei, 
finanțelor și petrolului să se întru
nească la Bagdad la 15 august pentru 
„a evalua și preciza rolul economiei a- 
rabe", adaugă comunicatul. în încheie
re, se arată că s-a hotărît ca la reu
niunea care va începe la 26 august, 
miniștrii afacerilor externe să studieze 
recomandările conferinței miniștrilor 
economiei, finanțelor și petrolului și 
să definitiveze ordinea de zi a con
ferinței la nivel înalt.

★

Delegația saudită la conferința mi
niștrilor de externe arabi l-a informat 
sîmbătă pe premierul sudanez Moha
med Ahmed Mahgoub că regele Ara- 
biei Saudite, Fcisal, a acceptat pro
punerea făcută de R.A.U. la această 
conferință în legătură cu repunerea în 
vigoare a acordului de la Djeddah, 
din 1965, cu privire la reglementarea 
situației din Yemen. Totodată, preci
zează agenția France Presse, citind 
presa egipteană, regele saudit a accep
tat crearea unei comisii alcătuite din 
patru țări (Algeria, Tunisia, Kuweit și 
Sudan), care să supravegheze aplica
rea acordului.

★

AMMAN 5 (Agerpres). — Nils Gu- 
ssing, reprezentant special al secreta
rului general al O.N.U., U Thant, 
pentru Orientul Apropiat, a sosit sîm
bătă în capitala Iordaniei. El între
prinde în prezent un al doilea turneu 
în țările arabe, în virtutea rezoluției 
Consiliului de Securitate din 14 iunie, 
referitoare la prizonierii de război și 
la populația civilă afectată de recen
tele evenimente din Orientul Apro
piat.

ALEGERILE PARLAMENTARE 
DIN IRAN

TEHERAN 5 (Agerpres). — în 
Iran au avut loc vineri, 4 august, 
alegerile pentru o nouă Cameră in
ferioară a Parlamentului și pentru 
jumătate din numărul deputatilor 
în Senat. Parlamentul, în noua sa 
componență, are sarcina de a modi
fica constituția, în sensul de a da 
dreptul șahului Reza Pahlavi să 
numească un regent, pînă cînd 
prințul moștenitor, actualmente în 
vîrstă de 7 ani, va atinge vîrsta de 
20 de ani, la care poate fi procla
mat șah,.

Jumătate din membrii Senatului, 
respectiv 30 de deputați, sînt nu
miți de șah, pe o perioadă de 6 ani, 
iar cei 219 deputați ai Camerei in
ferioare sînt aleși pe termen de 
patru ani.

Observatorii din Teheran au pro
nosticat victoria partidului de gu
vernământ „Iran Novin“. Au mai 
participat la alegeri Partidul popu
lar (Mardom), cel mai puternic 
partid de opoziție, Partidul pan-ira- 
nist, precum și independenți.

Conferința de la Havana
ț

HAVANA 5 — Corespondentul 
Agerpres, Victor Stamate, transmi
te : După încheierea ședințelor ple
nare, Conferința latino-americană 
de solidaritate și-a continuat dez
baterile în cele patru comisii de 
lucru. în comisia nr. 1 sînt discu
tate „experiențele formelor dis
tincte de luptă revoluționară și in
surecție armată în procesul de eli
berare națională în America Lati
nă"; în cea de-a doua comisie este 
discutat raportul cu privire la dife
ritele forme ale intervenției politi-

co-militare și penetrației economice 
și ideologice a imperialismului în 
America Latină, precum și cu pri
vire la politica represivă împotriva 
mișcărilor de eliberare ; comisia 
nr. 3 se ocupă de problemele soli
darității popoarelor latino-america- 
ne cu lupta de eliberare națională 
și discută diferitele forme de mani
festare a solidarității antiimperia- 
liste; cea de-a patra comisie este 
însărcinată să discute și să elabo
reze statutul Organizației latino- 
americane de solidaritate (O.L.A.S.).

Comunicat 
iugoslavo- 

etiopian
BELGRAD 5 (Agerpres). — în 

comunicatul cu privire la convor
birile avute de președintele R.S.F. 
Iugoslavia, Iosip Broz Tito, cu îm
păratul Etiopiei, Haile Selassie I, 
se arată că acestea s-au referit la 
situația internațională și la relații
le bilaterale. în ceea ce privește 
relațiile bilaterale, părțile au sub
liniat evoluția lor pozitivă, expri- 
mîndu-și dorința extinderii lor în 
continuare.

Examinînd probleme legate de 
criza din Orientul Apropiat și de 
războiul din Vietnam, cei doi șefi 
de state au constatat că este ne
cesar să se depună eforturi ma
xime în vederea menținerii păcii.

Sîmbătă, împăratul Haile Selassie 
a părăsit Iugoslavia, îndreptîndu-se 
spre patrie.

0 hotărîre a P. C. II. S. 
și guvernului sovietic 
privind dezvoltarea 
metalurgiei feroase

MOSCOVA 5 (Agerpres). — C.C. 
al P.C.U.S. și Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S. au adoptat o hotărîre 
privind asigurarea unor ritmuri 
înalte de dezvoltare a metalurgiei 
feroase în conformitate cu directi
vele trasate în acest domeniu de 
Congresul al 23-lea al partidului, 
în hotărîre este făcută o trecere în 
revistă a succeselor înregistrate de 
această ramură a industriei sovieti
ce. Cu toate acestea, subliniază ho- 
tărîrea, necesitățile economiei na
ționale în domeniul metalelor fe
roase nu sînt satisfăcute pe deplin, 
ceea ce impune accelerarea dezvol
tării acestei ramuri, intensificarea 
ritmului construcțiilor capitale, ri
dicarea nivelului tehnic al între
prinderilor. Hotărîrea preconizează, 
de asemenea, măsuri în vederea 
asigurării întreprinderilor și șantie
relor cu cadre calificate.

Succesul 
„Rapsodiei 
Române" la Kiev

KIEV 5 (Agerpres). — Trimisul 
nostru Grigore Cuza transmite: 
în marea sală a Palatului Sportu
rilor din Kiev, in fața a peste 8 000 
de spectatori, Ansamblul folcloric 
„Rapsodia Română" a prezentat 
primul spectacol din cadrul turne
ului pe care il întreprinde in Uniu
nea Sovietică. Programul artiștilor 
români a cuprins scenariul co
regrafic „Tablouri din Galeria 
Națională", pe muzica Rapso
diei I-a de George Enescu, 
„Nunta de pe Someș", „Călușarii" 
și numeroase alte dansuri specifice 
diferitelor regiuni ale țării noastre. 
De o remarcabilă primire s-au 
bucurat piesele orchestrale precum 
și cintecele populare interpretate 
de artistele emerite Angela Moldo
van și Aurelia Fătu Răduțu și de 
Benone Sinulescu. întregul specta
col al „Rapsodiei Române", primit 
cu aplauze la scenă deschisă, a lă
sat o impresie deosebită.

în pauza spectacolului, Igor Dra
go, secretar al Uniunii Compozito
rilor din R. S. S. Ucraineană, mi-a 
declarat : „Cunosc de mult muzica 
poporului român și o iubesc tot a- 
țit de mult. Sînt fermecat de pros
pețimea, de vitalitatea, de optimis
mul și temperamentul viu al dansu
lui și muzicii românești. Este plă
cut pentru mine să remarc păstra
rea fidelă a tradițiilor populare. 
Formația de muzică populară este 
excepțională, instrumentiștii vir
tuoși. Nu sînt specialist în core
grafie, dar dansurile sint minuna
te. Aplauzele furtunoase primite 
de dansatori sint cea mai bună do
vadă".

Gleb Taranov, vicepreședinte al 
Uniunii Compozitorilor, a declarat: 
„Spectacolul este foarte viu, foarte 
proaspăt. M-a impresionat nivelul 
înalt al realizării artistice".

ÎN COMPETIȚIE- GAZUL NATURAL
(Urmare din pag. I)

coastelor britanice a căpă
tat forma grafică a unei 
pagini dintr-un caiet de 
aritmetică: un număr de 
348 de pătrățele, fiecare 
din ele reprezentînd o par
celă cu o suprafață de o 
sută de mile pătrate. Com
paniile respective și-au ales 
diferite parcele pe care 
le-au concesionat pe un 
prim termen de șase ani, 
plătind peste 6 000 lire de 
parcelă.

Pe coordonatele mării, 
cele mai întinse concesii (89 
parcele) le deține „Shell", 
care operează aici în con
sorțiu cu ESSO. Și-au sta
bilit la Lowestoft pe malul 
mării, o bază operativă și 
de aprovizionare pe care 
am vizitat-o. De la ingine
rii și specialiștii cu care 
am vorbit acolo, am aflat 
unele detalii interesante 
despre forajul submarin. 
De fapt, principiile sînt a- 
proape identice cu cele a- 
plicate la obișnuitul foraj 
terestru, cu deosebirea că 
se efectuează de pe o plat
formă, un fel de insulă ar
tificială plasată în mare, 
deasupra unui anumit 
punct geografic calculat cu 
precizie. Puntea platformei, 
care are în medie circa 500 
metri patrați, susține sche
la sondei, diferite maca
rale, depozite de țevi și de 
alte materiale, mici pavi
lioane care adăpostesc un 
echipaj de 50—60 oameni, 
precum și un spațiu pentru 
aterizarea elicopterelor. Se 
lucrează în schimburi — 
două săptămîni pe mare —■ 
două săptămîni pe uscat.

Acolo unde apa este mai 
puțin adîncă, platformele 
sînt de obicei susținute de 
piloni fixați în fundul mă
rii, iar uneori au picioare 
telescopice, puțind astfel 
deveni semimobile. Pentru 
adîncimi mai mari, sînt fo
losite platformele plutitoa
re, bine ancorate și prevă
zute cu tancuri pentru ba
last plasate în partea de 
jos, submersibilă, a masive
lor picioare. Mi s-a spus că 
în general platformele sînt 
în prealabil calculate să 
poată rezista la marile

furtuni ale Mării Nordului, 
unde vîntul atinge uneori 
peste 150 km. pe oră, iar ta
lazurile peste zece metri 
înălțime. Catastrofa plat
formei „Sea Gem", căreia 
furtuna i-a rupt un picior 
provocînd moartea a nu
meroși membri ai echipa
jului, a arătat că nu în
totdeauna primează crearea 
condițiilor de maximă 
securitate. P. Spencer, un 
reprezentant al societății 
„Shell", mi-a arătat ma
cheta unei platforme noi, 
cu multe picioare, o adevă
rată bijuterie a tehnicii 
moderne, care urmează să 
foreze în largul coastelor 
scoțiene. „Shell" a desco
perit pînă acum, după cum 
se crede, cele mai mari de
pozite de gaze și își pregă
tește instalațiile submarine 
de producție. Pe terenul 
bazei de la Lowestoft am 
văzut stive de țevi — multe 
din Republica Federală a 
Germaniei — care aștep
tau să fie încărcate pe șle
puri și apoi scufundate pe 
fundul mării, pentru a for
ma o conductă lungă de 
circa 80 de km. Altă socie
tate, „British Petroleum", 
din al cărei capital circa 
jumătate aparține statului, 
a și început recent să fur
nizeze gaze naturale în re
țeaua națională, cu un de
bit care poate atinge peste 
30 milioane metri cubi zil
nic. „Shell" speră să poa
tă livra la sfîrșitul anului 
viitor circa 170 milioane 
m.c. zilnic. Nu de mult, 
un grup american, „Sig
nal", a anunțat descoperi
rea unor zăcăminte bogate 
de gaze, la 45 de mile de 
coastă.

Deocamdată numai „Bri
tish Petroleum" a căzut de 
acord cu Departamentul 
gazelor asupra prețului — 
5 pence pe unitate termică, 
ceea ce reprezintă dublu 
față de oferta făcută con
sorțiului „Shell-Esso". A- 
cesta, cît și alte com
panii, s-au declarat pro
fund nemulțumite, consi- 
derînd că prețul ar fi mult 
prea scăzut. Intr-o formă 
vecină cu avertismentul, 
acești furnizori potențiali 
au afirmat chiar că se vor 
simți cît se poate de descu-

rajați a mai continua alte 
explorări.

Poate tocmai de aceea 
atenția prospectorilor se 
îndreaptă în ultimul timp 
mai spre nord, în bazinul 
dintre Scoția și Norvegia, 
unde companiile speră să 
găsească de data aceasta 
petrol. Afacerea ar fi cu 
mult mai avantajoasă. In
tr-adevăr, dacă gazele nu 
pot fi vîndute decît Depar
tamentului gazelor, unicul 
client, în schimb, societăți
le petroliere ar putea dis
pune de petrolul descoperit 
după bunul lor plac și — 
mai ales — la prețul pe 
care îl fixează de obicei ma
rile monopoluri. Circulă 
de altfel insistente zvonuri 
că sondele anumitor com
panii ar fi dat peste zăcă
minte de petrol. Cea mai 
recent vizată, „Amoseas", 
cu capital american, a re

fuzat să confirme sau să 
infirme aceste știri. Secre
tul învăluie operațiunile 
de forare, consiliile de ad
ministrație respective aș- 
teptînd ca mai întîi să se 
reglementeze problema pre
țului pentru gazele natu
rale. Nu este însă exclus 
ca tocmai lansarea zvonu
rilor cu privire la exis
tența petrolului să ur
mărească exercitarea anu
mitor presiuni indirecte în 
vederea obținerii unui preț 
mai mare la gazele natu
rale. Jocul culiselor fiind 
o cunoscută îndeletnicire a 
monopolurilor, unii econo
miști se întreabă dacă nu 
cumva petrolul de sub Ma
rea Nordului ar fi numai 
un produs al imaginației 
și interesului. Probabil 
însă că nu va trece mult 
timp pînă cînd cărțile vor 
trebui date pe față.

In cadrul campaniei de combatere a epidemiilor și bolilor sociale, organi
zată de autoritățile din Kenya, populația este supusă unor vizite medicale, 
în fotografie: locuitorii satului Ndumber se prezintă la un control cinti- 

tuberculos

GRECIA DEMISII Șl EPURĂRI 
ÎN APARATUL DE STAT

ATENA 5 (Agerpres). — Potrivit 
agenției France Presse, Xenophon 
Zolotas, guvernatorul Băncii Națio
nale a Greciei și Jean Pesmatzoglu, 
prim-subguvernator al acesteia, 
și-au prezentat sîmbătă dimineața 
demisia președintelui Consiliului de 
Miniștri, Constantin Kollias, care 
le-a acceptat-o. Amintind că încă în 
urmă cu două luni el și-a mai pre
zentat demisia dar i-a fost respin
să, Pesmatzoglu a arătat că „între 
el și guvern există un dezacord".

Pe de altă parte, se anunță că 
guvernul grec continuă epurările în 
sînul aparatului de stat. La 5 
august, presa greacă a anunțat tre
cerea „la dispoziția ministerului", 
pentru o perioadă de șase luni, a 55 
de funcționari ai organelor fiscale 
și ai Ministerului de Finanțe. Se

subliniază că practic această mă
sură înseamnă înlăturarea persoa
nelor respective din posturile pe 
care le dețineau.

"A
După cum relatează agenția France 

Presse, ziariștii greci și-au reafiimat 
cu ocazia realegerii Comitetului aso
ciației ziariștilor intenția lor de a face 
totul pentru restabilirea libertății pre
sei, suspendată în Grecia după lovi
tura de stat militară de la 21 aprilie 
a.c. Comitetul asociației care demisio
nase recent în semn de protest îm
potriva măsurilor antidemocratice lu
ate de actualul guvern a fost reales 
cu o mare majoritate. El a prevăzut 
în programul său de activitate „sta
bilirea rapidă a libertății presei și 
suprimarea cenzurii".

INDIA 

INAUGURAREA 
UNUI
MARE BARAJ

La 4 august, în India a fost 
inaugurat oficial un mare ba
raj de pe rîul Krishna din sta
tul Andhra Pradesh (sudul 
(arii). Barajul, a cărui piatră 
fundamentală a fost pusă în 
urmă cu aproape 12 ani de 
J. Nehru, formează cel de-al 
treilea lac artificial ca dimen
siune din lume. Noua con
strucție va juca un rol însem
nat în sporirea producției a- 
gricole. După cum se știe In
dia duce o lipsă acută de ce
reale. In timp ce populația 
crește într-un ritm extrem de 
rapid, atingînd în prezent 
512 000 000 locuitori, producția 
de cereale variază de 10 ani 
între 70 și 80 milioane de tone 
Seceta face adevărate rava
gii. Statul Bihar, largi porțiuni 
din statele Uttar-Pradesh și 
Bengal care alcătuiesc cea 
mai dens populată regiune a 
tării — n-au mai cunoscut de 
75 de ani o secetă ca aceea 
de anul irecut. Barajul inau
gurat vineri pe rîul Krishna 
va permite irigarea unei su
prafețe de teren de aproxi
mativ 2 milioane de hectare.

La festivitățile care au avut 
loc cu prilejul inaugurării ba
rajului a luat parte primul mi
nistru al Indiei, Indira Gandhi

Actualități 
tehnîco-științifice
Un turn de 360 m 
pentru radiotelevi- 

ziunea poloneză

în localitatea Zț/gra, si
tuată la 40 km de Lodz, 
se construiește un turn de 
radiotele viziune înalt de 
360 m, care va fi cel mai 
mare din Polonia. Con
structorii turnului au a- 
juns cu lucrările de mon
taj la înălțimea de 180 m. 
Aici vor fi instalate emi
țătoare de televiziune și 
emițătoare de unde ultra
scurte

Turnul este construit din 
tuburi și corniere de oțel, 
are fundația în formă de 
triunghi echilateral, iar 
de la 300 m în sus se pre
zintă ca un dreptunghi.

Centrală electrică 
geolermică

De zece ani geologii ja
ponezi studiază posibilita
tea folosirii energiei vul
canilor și a izvoarelor de 
ape termale pentru obți
nerea de energie electrică. 
Cercetările au fost con
centrate în regiunea Ma- 
tukava, zonă cu o bogată 
activitate seismică.

Săpăturile pînă la o a- 
dîncime de 1 000 de metri, 
efectuate cu ajutorul unei 
sonde, au dat naștere la 
o puternică erupție. Co
loana de abur alb atinge

temperatura de 300 grade 
C și are o mare presiuni», 
capabilă să producă ener
gie de ordinul a cîțorva 
mii de kilowați. Un prim 
generator de curent de 
9 500 kW a și fQst insța- 
lat în zona erupției. Â- 
ceastă centrală electrică 
geotermică trimite curen
tul în rețeaua companiei 
„Tohoku", aflată la o dis
tanță de 21 km. Prețul 
său este cu 10—20 la sută 
mai scăzut decît cel obiș
nuit. în curînd, capacita
tea centralei electrice va 
ajunge la 20 000 kW, iar 
peste trei ani la 60 000 
kW.

„Fabrică" 
de tricograme

La Institutul pentru 
protecția plantelor din i 
Leningrad a fost elabo- | 
rat proiectul unei fa- j 
brici pentru cultivarea i 
tricogramelor — insecte i 
care distrug dăunătorii , 
agricoli. în lunile de 
vară, sectorul agricol • 
din U.R.S.S. va fi apro- l 
vizionat zilnic cu 50 mi- | 
lioane tricograme. Prac- | 
tica a arătat că tricogra- , 
mele distrug 90—100 la 
sută din ouăle insectelor : 
dăunătoare. Tricogra- | 
mele masculi, cu dimen- , 
siunea de jumătate mm, I 
sînt dușmanul cel mai I 
de temut a 80 specii de I 
insecte dăunătoare. I

Conferențiari• i 
electronici

Calculatoarele electronice 
și-au făcut intrarea și în sălile 
universităților, devenind con
ferențiari. La Universitatea din 
California studenții pot audia 
cursurile predate cu aseme
nea aparate. Pe un ecran de 
televiziune sînt transmise in 
scris expunerile calculatorului. 
Aparatul este capabil să dea 
explicații și să facă demonstra
ții la nivel universitar, progre- 
sînd in expunerea materiei pe 
măsură ce studentul dovedește 
o însușire temeinică a cunoș
tințelor deja predate. Lecțiile 
de economie, psihologie și isto
rie predate de calculator se a- 
daptează automat nivelului de 
cunoștințe ale cursanților, re- 
petîndu-se anumite lucruri din 
expunere ori de cite ori este 
necesar. Iată cum se desfășoară 
conversația dintre student și 
originalul aparat: calculatorul 
își explică mai întîi propria 
funcționare, recomandă o res
pectare deplină a textului 
transmis, cere specificarea ma
teriei pe care trebuie să o pre
dea, apoi își începe expunerea 
pe bază de intrebări și răs
punsuri. Aparatul poate relua 
lecția exact din punctul unde 
s-a întrerupt; studentul, așezat 
in fața ecranului transmițător, 
se face recunoscut printr-o cifră 
personală — calculatorul îl 
identifică astfel, predindu-i in 
continuare lecția.

I-------------------------------- ---------- -------
l a9enWle de presă transmit :

Guvernul peruvian a anulat severele restricții în 
comerțul CU țările socialiste imPuse în 1953 și a autorizat reluarea 
relațiilor comerciale cu aceste țări „în interesul dezvoltării economiei naționale, 
extinderii și diversificării exporturilor peruviene“ (U.P.I.).

Sydney-ul nu va avea duminică decît un singur ziar, 
ca urmare , a grevei declarată de cei 800 de ziariști din acest oraș, în semn 
de protest împotriva retrogradării unor colegi ai lor. Începînd de vineri, 
ziariștilor li s-au alăturat și tipografii care au declarat grevă pe termen nede
finit și au hotărît să-i ajute pe gazetari să-și tipărească, începînd de luni, un 
ziar propriu. Luni după-amiază urmează să aibă loc un miting al ziariștilor din 
Sydney.

Marșul pentru pace New 
York-Montreal organizat de Co
mitetul pentru acțiuni neviolente din 
New York se pronunță pentru dezvol
tarea cooperării între state și lichidarea 
armelor nucleare. Ei urmează să so
sească la Montreal la 6 august, cînd

După acordurile 
cehoslovac© —
vest-germane

CORESPONDENTA DIN PRAGA 
DE LA EUGEN IONESCU

După cum s-a mai anun
țat, între R. S. Cehoslovacă 
și R. F. a Germaniei a fost 
încheiat zilele trecute un 
acord cu privire la schim
bul de mărfuri și plăți pe 
perioada 1967—1969. Totoda
tă, a fost semnat acordul 
privitor la înființarea unei 
reprezentanțe . comerciale 
cehoslovace în R.F.G. și a 
unei reprezentanțe comer
ciale vest-germane in Ce
hoslovacia.

In comentariile presei 
cehoslovace se relevă că a- 
ceste acorduri sînt primele 
de acest gen intervenite 
între guvernele celor două 
țări în perioada postbelică. 
„Relațiile noastre cu veci
nul din vest, care este, în 
același timp, și cel mai im
portant partener comercial 
al nostru în Occident, sînt 
prin aceasta puse pe bază 
contractuală" — scrie zia
rul „Rude Pravo". Același 
ziar adaugă că în acest fel 
sint create totodată condi
ții pentru dezvoltarea ulte
rioară a relațiilor econo
mice reciproce.

începute în decembrie 
1964 și întrerupte după 
patru luni, tratativele eco
nomice cehoslovaco—vest- 
germane au fost reluate la 
20 iulie a.c. După cum ara
tă presa din capitala R. S. 
Cehoslovace, de această 
dată ele au fost reînnoite 
în condiții mult mai priel
nice, în unele probleme li
tigioase fiind găsite dinain
te soluții acceptabile pen

tru ambele părți. „Astfel — 
scrie „Rude Pravo" — cu 
toate că în timpul tratati
velor au existat destule 
momente critice, s-a reușit 
să se îndepărteze punctele 
litigioase și să se ajungă la 
o asemenea rezolvare /ac
ceptabilă pentru aml'yle 
părți". f

Referindu-se la acordul 
privind schimbul de măr
furi și plăți, agenția C.T.K. 
apreciază că acesta „creea
ză premise comerciale și 
politice pentru creșterea 
exportului cehoslovac în 
R.F.G., export care în ulti
mii ani a crescut foarte 
puțin, în timp ce importul 
din R.F.G. a crescut mult 
mai rapid".

Subliniind interesul ma
nifestat de cele două țări 
pentru încheierea acordu
lui comercial, „Rude Pra
vo" scrie: „corespunzător 
principiilor politicii noas
tre, noi tindem spre dez
voltarea comerțului cu toa
te țările, fără deosebire de 
regimul lor social. Se în
țelege că sîntem interesați 
și în dezvoltarea comerțu
lui cu R.F.G. ...La rîndul lor, 
cercurile economice vest- 
germane sînt destul de in
teresate în reglementarea 
contractuală a relațiilor co
merciale între R. S. Ceho
slovacă și R.F.G." Ziarul 
„Mlada Fronta" apreciază, 
la rîndul său: „încheierea 
pozitivă a tratativelor con
stituie un progres incon
testabil în relațiile dintre 
statele noastre".

Centru de calcul la Bra
tislava. unna unor convorbiri

în cadrul expoziției sînt organizate 
zilele tineretului și Hiroșimei.

Prima conferință a miniș
trilor de informații din tările 
membre ale Organizației comune afri
cane și malgașe (O.C.A.M.) s-a deschis 
vineri la Abidjan, capitala Coastei de

Fildeș. Este studiată posibilitatea rea
lizării unei agenții de presă comune 
denumită „Inter-Afrique Presse“. Par- 
ticipanții vor discuta și o serie de 
probleme legate de schimburi cultu
rale, în domeniul informațiilor, pre-, 
cum și dezvoltarea cooperării în do
meniul comunicațiilor între aceste 
state.

Vizita delegației parla
mentare cambodgiene în 
R. P. Chineză. DuPă cum anun*ă 
agenția China Nouă, Cen I, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze a primit delegația parlamen
tară cambodgiană condusă de Phy 
Thien Lay, prim-vicepreședinte al A- 
dunării Naționale, care întreprinde o 
vizită în această țară..

purtate la Praga între reprezentanți 
ai Secretariatului O.N.U. și ai Direc
ției statistice de stat a R. S. Ceho
slovaco s-a hotărît înființarea la Bra
tislava a unui centru de calcul, care 
urmează a fi construit cu ajutorul 
O.N.U. El va fi înzestrat cu cel mai 
nou tip de mașină de calcul și va 
desfășura o amplă activitate de cer
cetare științifică în domeniul prelu
crării automatizate a informațiilor sta
tistice și economice.

Crearea unei companii 
naționale libaneze de trans
porturi aeriene a fost aProbată> 
în principiu de guvernul libanez. Tot

odată, proiectul preconizează fuziona
rea firmelor „Middle East Airlines Li
ban" și „Lebanese International Air
ways" într-o singură societate cu un 
capital la care statul libanez va par
ticipa într-un procent ce va fi stabilit 
ulterior.

Comitetul Executiv al Fe
derației republicanilor inde
pendenți a f°st convocat pentru 17
august pentru a-și preciza poziția față 
de politica guvernului francez, a anun
țat Valery Giscard d’Estaing, liderul 
acestui partid. Independenții dețin 42 
din cele 245 de mandate ale majori
tății guvernamentale.

Mii de tone de muniții — cartușe, obuze și bombe — 
au continuat să explodeze timp de trei ore, în urma unui incendiu 
izbucnit sîmbătă la baza celei de-a treia divizii de pușcași marini ame
ricani de la Phu Bai — Vietnamul de sud. Depozitul de muniție cuprins 
de incendiu se întinde pe o suprafață de mai multe hectare și este 
situat la 1,6 kilometri de aeroportul american de la Phu Bai. Coman
damentul american a anunțat că nu sînt cunoscute cauzele incendiului.
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