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0 probă esențială 
a capacității tehnice

— Consumul de metal în întreprinderile
brașovene

9

Tovarășul Nicolae (kaiișescn 
a primit pe ambasadorul 

Republicii India
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se

cretar general al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român, 
a primit sîmbătă, 16 septembrie 
1967, pe ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al Republicii Iri-

VIZITA PRIMULUI MINISTRU 
AL REPUBLICII TURCIA, 
SULEYMAN DEMIREL

Printre caracteristicile importante 
ale mașinilor și utilajelor fabricate, 
specialiștii includ — concomitent cu 
parametrii lor tehnico-economici — 
suplețea constructivă, greutatea pro
prio. Acestea două din urmă prezintă 
însemnătate nu numai prin rolul lor 
funcțional, ci și prin influența pe 
care o exercită asupra costului pro
dusului, știut fiind că în industria 
constructoare de mașini metalul in
tră cu pondere mare în chel
tuielile de fabricație. Privind prin 
acest unghi, măsurile întreprinse în- 
tr-o serie de uzine din regiunea Bra
șov și din alte părți în vederea gos
podăririi raționale a metalului răs
pund direct sarcinilor trasate în a- 
cest domeniu de Plenara C.C. al 
P.C.R. din decembrie anul trecut.

Primele rezultate ale acestor mă
suri sînt deosebit de importante. Nu
meroase uzine constructoare de ma
șini din regiune — cităm dintre ele 
Fabrica de scule Rîșnov, Fabrica de 
cabluri și radiatoare Brașov, „Inde- 
pendența“-Sibiu ș.a. — au reușit anul 
acesta să reducă sensibil cantitățile 
de oțeluri, laminate, țevi etc. folo
site pentru un produs, realizînd în
semnate economii față de normele 
de consum planificate. Angajamen
tele luate la începutul anului în pri
vința micșorării consumului de me
tal devin astfel o realitate vie, ceea 
ce demonstrează capacitatea de con
cepție, experiența cadrelor tehnice 
și economice din unitățile respective 
în perfecționarea activității produc
tive. în evident contrast cu suc
cesele dobîndite pe ansamblul re
giunii, se află două din marile 
întreprinderi constructoare de ma
șini brașovene : „Tractorul" și 
„Steagul roșu". La Uzina de trac
toare s-au consumat în plus, în pri
ma jumătate a anului, 408 tone me
tal — cantitate din care s-ar putea 
fabrica peste 120 de tractoare U-650 
— iar la Uzina de autocamioane : 
267,7 tone metal. Căutînd să aflăm 
un răspuns la întrebarea : cum se 
explică încălcarea normelor de con
sum la oțel, fontă și laminate, direc
torul general de la „Tractorul", tov. 
Emil Oniga, a adus în discuție evo
luția curbei consumului de metal în 
cursul anului :

— în primele luni, acesta se situ-

Spirală industrială la Bîrsești — Tg 
Jiu

Foto : FI. Roșoga

ează deasupra normei planificate,: 
dar sîntem siguri că în ultima parte) 
a anului vom fi sub această normă,, 
recuperînd pierderile și chiar obți-l 
nînd o economie însemnată de metal.,

Un raționament discutabil. Compa-i 
rativ cu anul trecut, se semnalează; 
o tendință pozitivă de micșotrare aj 
consumului de metal pe un tractor., 
Dar ea este însoțită încă de perpe-i 
tuarea și chiar de amplificarea unor 
neajunsuri în gospodărirea metalu
lui, precum și de volumul ridicat 
de rebuturi din unele secții ale u- 
zinei.

— La noi, ne spunea tov. Constan
tin Suțu, secretarul comitetului de 
partid de la „Steagul roșu", au exis
tat la începutul acestui an păreri) 
care puneau în cumpănă temeinicia 
sarcinilor date de forul tutelar în 
privește reducerea consumului 
metal. în urma unei analize mai 
mănunțite, conducerea uzinei 
ajuns la concluzia că normele 
consum sînt juste, realizabile. Pen
tru fundamentarea lor s-a întocmit, 
în urma unor studii minuțioase asu
pra construcției și 
lor din structura 
un amplu plan de 
organizatorice.

Ceea ce merită subliniat aici este 
că în primele luni ale anului a exis
tat în 
ternic 
taților 
metal, 
ției de partid, s-a 
liză minuțioasă asupra 
de oțel, laminate, tablă pentru prin
cipalele repere, stabilindu-se ce e 
de făcut pentru a înlătura acele 
puncte slabe în construcția sau teh
nologia lor de prelucrare care du
ceau la dimensionarea exagerată a 
consumurilor. Din păcate, realizările 
de pînă acum nu sînt încă la nivelul 
așteptărilor. în loc să se încadreze 
în consumurile normate, uzina folo
sește în continuare cantități mai 
mari de metal la fabricarea princi
palelor sortimente. A greșit 
ducerea uzinei în calculele 
sau și-a supraestimat cumva pro
priile forțe ? Nici vorbă de 
ceva. Calculele au fost bune, numai 
că măsurile preconizate nu s-au a- 
plicat în ritmul și la termenele pre
văzute. La începutul lunii iulie mai 
erau de realizat 17 din cele 63 de 
obiective prevăzute în planul spe
cial elaborat în vederea reducerii 
consumului de metal. Precizăm : pla
nul respectiv, în întregime, trebuia 
să fie îndeplinit în primul semes
tru al anului. Lipsa de finalitate

Ing. Nicolae PANTILIE

tehnologiei piese- 
autocamioanelor, 

măsuri tehnice și

uzină un spirit emulativ pu- 
pentru evidențierea posibili- 
de a micșora consumurile de 
Sub conducerea organiza- 

făcut o ana- 
necesarului

(Continuare în pag. a III-a)
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• Succesul conferinței de 
Ia Kinshasa ® Conferința 
de presă a lui U Thant
• încheierea Congresului 
mondial al orașelor înfră

țite

dia, în Republica Socialistă Româ
nia, Amrik Singh Mehta, în au
diență de prezentare.

Cu această ocazie a avut loc o 
convorbire cordială.

UN MARE

COMPLEX
ai cuDE CRACARE

așa

(Continuare în pag. a III-a)

con-
sale,

(Continuare 
în pag. a IV-a)

se cere a fi considerată 
cu sporită exigență.

Desigur, acumularea 
de cunoștințe privind is
toria și limba poporului 
român are ca principală 
finalitate nu doar o me
canică înscriere de date, 
ci în primul rînd stator
nicirea sentimentelor de 
demnitate națională, de

CATALITICA

■ Xj

A intrat in probe 
de producție

Complexul de cracare catali
tică de la rafinăria Brazi (foto
grafia de sus) construit în 
numai 18. luni — timpul cel 
mâi scurt realizat în țara 
noastră la lucrări de asemenea 
amploare și complexitate — a in
trat în probe de producție la 12 
septembrie. Ing. Florin Șovăială, 
șeful serviciului investiții, ne-a 
relatat pe scurt modul în care 
s-a obținut acest important suc
ces : „Colaborarea fructuoasă 
dintre beneficiari, proiectanți și 
constructori, mecanizarea

Ion ȘTEFAN

VALIJOARA
Traian COȘOVEI

Veneam dintr-o călătorie mai 
lungă prin satele Dobrogei și 
veam vii în minte zeci, sute 
chipuri de oameni minunați — in
gineri, medici, profesori, învăță
tori, tehnicieni, plini de sănătate și 
de robustețe, plini de un optimism 
molipsitor, veseli și încrezători și 
prin toată înfățișarea lor, prin toa
te preocupările lor îmi rămîneau 
ca niște stejari tineri crescînd în 
mijlocul satelor. De la ei aflasem 
o adevărată cronică vie a tuturor 
evenimentelor din sate, a tuturor 
faptelor și situațiilor și probleme
lor ; din vorbele lor prindeau via
ță și foșnetul lanurilor, și aroma li
vezilor, și cîntecele căminelor cul
turale, și mireasma ploilor, și do
goarea 
bucura 
mirația
— era 
pau cu 
telor lor. Erau de acolo — așa spu
neam. Sînt intelectuali, se văd foar
te vrednici și sînt de aici — așa 
spuneam și îi iubeam.

Și acum mă întorceam, cu toată 
această frumusețe umană în mine
— și alături de mine era o doam
nă, tînără, cochetă. .

Valijoâra pe care o ținea lingă 
ea pe banchetă era un magnetofon. 
Mergea la București să înregistre
ze, la niște prieteni, muzică.ușoară; 
mergea să-și aranjeze părul și alte 
cîteva treburi...

împreună cu soțul, făcea medici
nă la țară — erau în al treilea 
an... Erau din regiune.

— Cum o duceți ? Cum 
comodat ?

Am vorbit mult despre 
în satul acela.

— Cum e viața ? Cum 
trați ? Se aduc filme ? Se 
bări la căminul cultural ? Există 
viață culturală ? Ce filme ați mai 
văzut ? Aveți un cerc de prieteni ?

Doamna nu știa nimic. Poate era 
cămin cultural, poate era ceva via

du-
a-
de

soarelui, — și ceea ce mă 
cel mai mult și trezea ad- 
mea pentru acești oameni 
sentimentul că ei partici- 
toată ființa lor la viața sa-

v-ați a-

viața lor
vă dis- 
dau ser-

ță culturală, — dar ei nu se 
ceau.

— Vedeți filme, teatre la 
stanța ?

— Nici la Constanța — a 
Avem magnetofonul : ne luăm mu
zică de la București, de la prieteni, 
avem televizorul. Piese, teatre, fil
me — mergem la București.

— Cișmele bune sînt pe aici ?
— Noi bem ape minerale... N-am 

băut niciodată apa de aici.
Prin urmare — nici apa n-o 

beau din locul în care erau obli
gați (am înțeles) să-și ducă munca 
de medic. Apa — de la Borsec, 
laptele de la un Gostat, carnea de 
la Constanța, muzica de la Bucu
rești, cărțile de Ia București, fil
me, teatre — de la București. Pă
rul, în . mod sigur, și-1 făcea la 
București, se îmbrăca la București. 
Nici măcar la Constanța nu aveau 
ce face — nici Constanța nu sa
tisfăcea gusturile lor. Nimic co
mun cu satul, nimic de. împărțit, 
nici o treabă, nici o grijă, nici o 

. bucurie, nici o supărare, nici o 
nemulțumire, nici apa de băut, nici 
ploaia. Nici o treabă cu regiunea — 
direct cu Bucureștiul lucrau. Și 
casa, de altfel, era în marginea sa
tului la șosea, cu mașinuța gata de 
plecare. Doar consultațiile la dis
pensar — stricta datorie — în gra
bă, în fugă, cu gîndul la Bucu
rești — doar atît cit un scafandru 
coboară în adincul mării să-și facă 
datoria. Atît, cit cufundarea unui 
scafandru, cit incursiunea de opt 
ore pe zi pe o insulă. Viața pe o 
insulă — insulari în mijlocul oa
menilor 1

...Și mi-am adus aminte de zecile 
de medici pe care i-am cunoscut 
în satele dobrogene, în satele lor, 
de mulțimea de învățători, de pro
fesori, de ingineri pe care i-am 
cunoscut în satele lor. Și m-am în
tristat. Atîta înstrăinare mi s-a 
părut imorală.

Con-

spus.

Sîmbătă dimineața, primul minis
tru al Turciei, Suleyman Demirel, 
cu soția, împreună cu ministrul a- 
facerilor externe, Ilisan Sabri Ca- 
glayangil, și soția, și celelalte per
soane oficiale turce au plecat cu 
avionul într-o scurtă călătorie pe 
litoral.

Oaspeții turci au fost însoțiți de 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, și 
Ion Drînceanu, ambasadorul Repu
blicii Socialiste România la An
kara.

La aeroportul orașului Constan
ța, premierul turc a fost salutat 
cordial de Petre Nicolae, președin
tele sfatului popular al orașului și 
de alte persoane oficiale locale. Ti
nere in costume naționale dobro
gene au: oferit oaspeților flori.

Oaspeții au făcut o vizită la Sfa
tul popular al orașului Constanța, 
unde președintele sfatului a făcut o 
scurtă prezentare a orașului și li
toralului. A fost vizitată apoi 
moscheea din Constanța, unde oas
peții au fost întîmpinați de mufti
ul Iacub Mehmet, șeful cultului 
musulman din România.

Muzeul arheologic, cu vestigiile 
sale milenare, a constituit, de a- 
semenea, un loc de popas. Pără
sind cunoscutul așezămînt de cul
tură constănțean, premierul turc 
a adresat prof. Vasile Canarache, 
directorul muzeului, calde felici
tări pentru posibilitatea ce i-a fost 
oferită de a cunoaște, prin interpie- 
dii.il bogatelor exponate, aspe'cte 
ale trecutului îndepărtat al aces
tor meleaguri românești.

Coloana mașinilor s-a îndreptai 
apoi spre stațiunea viticolă Mur- 
fatlar, unde oaspeții turci au fost

salutați de ing. Nicolae Barbu, vi
cepreședinte al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, și de ing. Pe
tre Tomoroagă. directorul stațiu
nii. Dînd o înaltă apreciere felului 
în care munca de cercetare științi
fică îmbinată cu o tehnică moder
nă a reușit să valorifice într-un 
mod intensiv pămînturile dobroge
ne — al căror exemplu edificator 
este Murfatlarul — premierul turc 
a urat gazdelor succese tot mai bo
gate în activitatea lor.

A urmat o vizită cu mașinile Ja 
Mamaia și Eforie Nord. In această 
ultimă localitate, la hotelul „Euro
pa", președintele Sfatului popular 
al orașului Constanța, Petre Nico
lae, a oferit un dejun 
oaspeților. In timpul 
gazda și premierul turc 
pentru dezvoltarea în 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre România și Turcia.

în timpul vizitei pe litoral, nu
meroși localnici și turiști străini au 
salptat călduros pe oaspeții turci.

în cinstea 
dejunului, 
au toastat 
continuare

Vasile DRĂGUȚ

opinii
la Naționalul

(Agerpres)

Plutonul condus de
Bdlăușeri

civilizație

Moiceanu coborlnd serpentinele spre 
Bălăușeri Telefoto : AGERPRES

Argumente pentru 
un studiu sistematic

Seara, primul ministru al Tur
ciei, Suleyman Demirel, cu soția, 
împreună cu președintele Consiliu
lui de Miniștri, Ton Gheorghe 
Maurer, și soția, au asistat la con
certul prezentat, în sala mare a 
Palatului, de orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii române, cu eori- 
cursu! violonistului Isaac Stern, în 
cadrul Festivalului internațional 
„George Enescu".

Au luat parte, de asemenea, per
soane oficiale române și turce.

Concertul s-a bucurat de un fru
mos succes. Au fost oferite flori 
din partea celor doi șefi de gu
verne.

Este un lucru comun 
conștiința națională 

contemporană faptul că 
impetuoasa dezvoltare a 
țării noastre — temeinică
și multilaterală — de
curge firesc din descătu
șarea forțelor de creație 
a maselor, fiind un coro
lar al politicii de partid 
și de stat menită să valo
rifice potentele plenare și 
virtuțile specifice ale 
poporului nostru. In mod 
necesar, un loc important 
în opera de reconstruc
ție materială și spirituală 
a țării este rezervat sis
temului de educație și 
învățămînt, înțeles nu 
numai ca un mijloc de 
pregătire a viitorilor spe
cialiști, ci, deopotrivă, și 
ca o vastă școală pentru 
formarea și consolidarea 
spiritului cetățenesc.

Se știe că, în programa 
analitică a școlilor ele
mentare și medii de toate 
categoriile, istoria po
porului român și istoria 
limbii și literaturii ro
mâne sînt disciplinele de 
bază pentru punerea în 
lumină a tradițiilor de 
luptă și a bogatei moș
teniri spirituale a po
porului nostru. Nume
roase articole, semnate 
de profesori și cadre de 
specialitate au subliniat 
în ultimul timp impor
tanța educativ-patriotică 
a acestor discipline a 
căror prevedere în școală

încredere adine înțeleasă 
în vitalitatea și puterea 
de creație a poporului 
nostru. Analizind această 
problemă în toate impli
cațiile ei, ajungem la 
concluzia că modul tra
dițional de rezolvare, cu 
toate meritele sale care 
nu pot fi contestate, este 
mult prea îngust, inca
pabil să satisfacă pînă la 
capăt misiunea grea și 
de răspundere a valori
ficării largi a patrimo
niului național.

Stagiune nouă 
bucurestean

Teatrul Național „I. L. Caragiale" 
și-a deschis sîmbătă seara stagiunea 
1967—1968. Pe scena sălii Comedia a 
fost prezentată drama istorică „Apus 
de soare" de Delavrancea. Cunoscuta 
lucrare a dramaturgiei românești a a- 
părut într-o nouă montare, datorată 
regizorului Sică Alexandrescu, avînd 
în rolul lui Ștefan cel Mare pe Geor
ge Calboreanu. în sala Studio, activi
tatea va fi reluată la 23 septembrie 
cu o premieră — „Seringa" de Tu-

dor Arghezi, în regia lui Moni Ghe- 
lerter.

în continuare, Naționalul bucu- 
reștean va mai oferi în premieră lu
crările românești : „Martin Bormann1' 
de Marin Preda, „Să nu-ți faci pră
vălie cu scară" de Eugen Barbu, „Jo
cul adevărului" de Sidonia Drăgușa- 
nu, iar din dramaturgia universală, 
„Romeo și Julieta" de Shakespeare și 
„Idiotul" după Dostoievsky

(Agerpres)

SPORT
TURUL ROMÂNIEI 

C. Gri gore a ci ști gat „etapa urcu 
șurilor"; Același lider - Emil Rusu
Astăzi - proba 
dividual

Pe terenurile 
m Derbi de un

(citiți în pagina a
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Normele de
în transportul auto

Pentru cetățeanul mînat la 
de cele mai diverse treburi a 
nit un lucru obișnuit să apeleze la 
serviciile transportului auto. O rețea 
de trasee în continuă dezvoltare și 
un număr tot mai mare de autobuze 
străbat țara în lung și-n lat. între 
cetățeni și unitățile D.R.T.A. se sta
bilesc relații bazate pe obligații și 
cerințe reciproce : existența unor 
orare precise, sincronizate cu con
dițiile locale și cu cerințele speci
fice ale călătorilor ; operativitate și 
respectare strictă a graficelor de 
parcurs ; asigurarea unui confort 
corespunzător în vehicule ; încetă- 
țenirea unei atitudini corecte, civi
lizate atît din partea personalului 
de deservire cit și a călătorului.

Privind lucrurile din aceste 
puncte de vedere, se poate afirma 
că în regiunea Hunedoara s-au fă
cut eforturi reale. Tov ALEXAN
DRU DEVIANU, directorul D.R.T.A.,

drum 
deve-

ne relata că pe harta regiunii sînt 
însemnate trasee de autobuze care 
însumează peste 1 600 km. Cu ex
cepția satelor inaccesibile din munți, 
toate localitățile beneficiază de ser
viciile transportului auto. în paralel, 
s-au adus îmbunătățiri orarelor, au

este în întregime afirmativ ; în rela
țiile dintre cetățeni și unitățile 
D.R.T.A. se mai mențin o seamă 
de anomalii, care dau o notă nesa
tisfăcătoare calității serviciilor pres
tate de transportul auto. Care sînt 
aceste neajunsuri ?

CORESPONDENȚĂ DIN HUNEDOARA

fost evitate în bună măsură întir- 
zierile, iar condițiile de călătorie sînt 
mai apropiate de cerințe.

într-adevăr, îmbunătățirile amin
tite nu pot fi contestate. Din toate 
acestea, s-ar putea desprinde oare 
concluzia că transportul călătorilor 
a fost pus Ia punct ? Răspunsul nu

Primul, și unul din cele mai im
portante, îl constituie diferența din
tre numărul scriptic al mijloacelor 
de transport și al acelora care cir
culă în realitate, ceea ce provoacă 
anularea unor curse, întîrzieri și 
abateri repetate de la programul de 
călătorie. De aici nemulțumiri din

partea călătorilor și, mai ales, a 
salariaților care se deplasează zil
nic cu autobuzele spre locurile de 
muncă și spre casă. Tov. ION LĂ- 
ZĂRUȚ, inginer-șef adjunct al 
D.R.T.A., ne-a prezentat un tablou 
al situației : „Avem un mare număr 
de autobuze, dai- dintre acestea nu 
sînt active decît 270 ; 47 de'autobuze 
stau pe butuci, în așteptarea repa
rațiilor capitale. Alte 48 de mașini 
și-au depășit de mult norma de ru
laj, dar în loc să fie trimise la re
parat, sînt folosite în continuare. în 
aceste condiții, mașinile în circula
ție sînt suprasolicitate, se uzează 
prematur, se accentuează și mai mult 
situația grea în care ne găsim".

L. VISKI
corespondentul „Scinteii"

(Continuare în pag. a Il-a)
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Ruinele cetâfii

fi gindit oamenii de aci despre or
ganizația de partid care l-ar fi pri
mit în rîndurile ei ?

(Din articolul tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
„Rolul conducător al partidului în etapa desăvîrșirii con
strucției socialismului").

i faptul| Autoritatea morală

Opime 
cetățenească

9

Un autobuz de pe linia Păcii-'' 
rari—Bucium din Iași. Spre in
dignarea călătorilor, un individ 
cu capul greu de băutură brus
ca șoferul, provoca scandal. Doi 
pasageri au fost loviți. Ceilalți ce
tățeni, văzînd că huliganul nu se 
domolește cu vorba, au cerut 
șoferului să meargă cu ușile închi
se pînă întâlnesc un milițian. în 
piața Păcurari au cerut unui a- 
gent de circulație să-1 legitimeze 
pe huligan. Se numește Gheorghe 
Gherghelaș, șofer la întreprinde
rea cinematografică regională 
Iași. A fost condamnat la doi ani 
închisoare. Pentru faptele sale 
nici nu se putea să coboare în 
altă stație.

„Creșterea rolului conducător al partidului depin
de in ultimă instanță de activitatea fiecărei orga
nizații de partid, de munca fiecărui membru de par
tid, Autoritatea și influența partidului în mase se 
sprijină pînă la urmă pe autoritatea și influența pe 
care le- exercită fiecare comunist în colectivul unde 
lucrează, in producție și în viața obștească".

Orele
| opaițului
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

La ora cînd crainicul de la ra
dio anunță emisiunea „Noapte 
bună, copii", pe strada Lăzurea- 
nu, raionul Lenin din Capitală, se 
lasă întunericul, pînă către mie
zul nopții. Funcționarii de la 
I.D.E.B. s-au gindit, probabil, să 
vină în ajutorul părinților, obli- 
gîndu-i pe cei mici să se culce. 
O măsură pedagogică. Cetățenii 
trecuți de vârsta preșcolară nu ou 
înțeles însă intențiile educative 
ale distribuitorilor de lumină 
electrică. Ei spun că la această 
oră ar dori să citească, să lu
creze, să privească la televizor. 
Pînă s-or obișnui să se culce o- 
dată cu găinile, s-au gindit să-și 
procure deocamdată niște opaițe. 
Nu se aseamănă ele cu becul 
fluorescent, dar se aprind și se 
sting cînd vrei tu, nu cînd vrea 
I.D.E.B.-ul.

Cu cîntec
înainte,..

„Tot pe drum, pe drum, _ 
drum / După sare și tutun / Pen
tru un Idl de gaz măi frate / Noi 
străbatem șapte sate". Iată și 
motivul de inspirație al acestor 
versuri trimise redacției de un 
grup de locuitori din comuna 
Laza (Vaslui). In urmă cu două 
luni, gestionarul magazinului ali
mentar din comună a ieșit lipsă 
la inventar. Pentru aceasta a fost 
îndepărtat din serviciu, iar maga
zinul închis. Cetățenii merg în 
comunele vecine pentru a se a- 
proviziona cu cele necesare. Ne 
asociem acestor versuri adresate 
tovarășilor de la U.R.C.C. Vas
lui care țin magazinul închis.

pe

pe Nițescu!
Tovarășul Vasile Niță, salariat 

al Spitalului unificat, din Sucea
vă, se află la răspîntie. O vreme 
l-a chemat Nițescu (la nașterea 
sa așa a fost declarat la serviciul 
stării civile de tatăl său). Șt, ca 
atare, actele de studii sînt pe 
numele Nițescu. Buletinul de 
identitate e pe numele de Niță. 
La întreprinderea unde lucrează 
i se cere un act care să precizeze 
că Vasile Niță și Vasile Nițescu 
sînt una și aceeași persoană — 
adică el. Pentru a obține acest 
act. Notariatul de stat Suceava îl 
trimite la tribunal. Tribunalul îl 
trimite la notariat. Cei de la spi
tal îl amenință cu desfacerea 
contractului de muncă, deoarece 
Niță e analfabet, iar Nițescu a 
dispărut. Ce-i de făcut ? Să în
ceapă omul școala de la capăt — 
e cam tîrziu. Și pe ce nume 
se înscrie la școală ?

să

Ascuns!
după hîrtii

deEste interzisă acordarea 
gestiuni celor condamnați pentru 
furt din avutul obștesc. Acest lu
cru îl știu și tovarășii de la în
treprinderea raională „Vinalcool" 
Pitești. Și-l respectă. De aceea 
au numit responsabile la bate
riile de fabricat țuică din comu
na Cocu pe Ioana Radu și Floa
rea Cătănescu. Pînă aici, toate 
bune și la locul lor. Numai că 
adevărații responsabili, cei care 
învîrt toată activitatea acestor 
baterii de fabricat țuică, sînt so
ții lor — Ion Radu și Ion Cătă- 
nescu, condamnați în mai multe 
rînduri pentru delapidare. Tot. ei 
îndeplinesc, și munca de achizi
tori (!). de fructe pentru același 

, „Vinalcool" Pitești. Cei care au 
creat această situație sînt proba- 

I bil liniștiți. La ei în acte totul e 
■ în regulă. Și cred că în dosul 

acestor hîrtii scapă de răspun
dere.

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDĂRIȚA
Ștefan DIN1CĂ 

sprijinul corespondențilorCU ! , 
..Scînteii

După ce îl recunoaștem pe comu
nist ? O întrebare lapidară care 
comportă, desigur, felurite păreri, 
opinii. Pentru, a răspunde acestei 
întrebări, tnspirîndu-se din propria 
experiență de muncă și viață ca și 
din fapte obișnuite întilnite la fiece 
pas, mai mulți oameni cu profesii, 
virste și nivel de pregătire diferite
— cu toții însă membri de partid
— s-au reunit la Comitetul orășe
nesc Arad al P.C.R. unde, printr-un 
schimb de păreri, au încercat să 
contureze chipul moral al comunis
tului.

însemnările de față și-au propus 
să consemneze o parte din discu
țiile purtate..

Prof. Vasile POPEANGA, director 
al liceului pedagogic : Discutăm 
trăsăturile caracteristice care de
finesc personalitatea comunistului. 
După părerea mea, una din particu
laritățile comunistului constă în

încredințat sarcini din ce în ce mai 
grele. Trebuia să le rezolv. Rînd pe 
rînd au rămas în urmă timiditatea, 
lipsa spiritului combativ, moleșala 
care m-au caracterizat într-un timp. 
S-a vorbit aici despre comunist ca 
om, om 
înaintat 
trebuie 
trebuie 
e atras 
madă cu el, care-i împărtășesc ideile, 
convingerile, âu aceeași conduită. 
„Spune-mi cu cine te întîlnești, ca 
să-ți spun cine ești". Totuși, cred 
că am greși dacă am lua prover
bul într-un sens îngust, ca un în
demn la izolare, la ocolirea „celor 
ce pun probleme". Un membru de 
partid are obligația morală de a 
influența în bine pe cei din jur. 
Cine, dacă nu el, trebuie să-i ajute 
să se dezbare de deprinderi și men
talități înapoiate ? El pune la încer
care forța convingerilor, voinței, ca
racterului său prin influența pe care

al idealurilor înalte, ca om 
în toate domeniile. Cum 

să acționeze el ? De cine 
să se apropie 1 Desigur, el 
de oameni de aceeași plă-

viața de partid
aceea că el își făurește propria 
personalitate, este propriul său ar
hitect, situîndu-.ie în toate împre
jurările vieții pe pozițiile cele 
mai înaintate. îl distingem după 
trăsăturile morale, de comporta
ment. Așa cum arăta tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, una din trăsă
turile caracteristice ale comunistului 
este tocmai efortul neobosit pentru 
autoperfecționare, pentru depășirea 
stadiului atins la un moment dat, 
puterea de a privi mereu înainte, 
de a-și fixa obiective tot mai înalte 
în interesul societății. O trăsătură 
esențială a comunistului este și aceea 
că el nu numai visează, întrezărește 
ziua de mîine, dar acționează■••upț un 
militant, se bate pentru a o vedea 
aevea.

Prof. Melania FIȘTIOC, directoarea

Dacă însă ideile mul-

lui multilaterală. Nu se 
membrul de partid să se 

a fi fruntaș în producție, 
tehnician, iar cînd intră

dovedesc nenumărate exemple

liceului nr. 3 : Mulți oameni de seamă 
de-a lungul timpurilor au f03t și 
ei visători.
tora dintre ei n-au putut fi ve
rificate în practică, aceasta se da- 
torețte necunoașterii de către ei 
a legilor care guvernează dezvoltarea 
societății. Marele merit al partidului 
constă în aceea că, folosind ideolo
gia marxist-leninistă ca un instru
ment în construcția noii orînduiri 
sociale, face ca visurile noastre, iz- 
vorîte din realitățile vieții, să prindă 
contururi reale.

Vasile Fopeangă: Socot că una 
din trăsăturile definitorii ale mem
brului de partid o constituie dez
voltarea 
poate ca 
limiteze 
excelent
în librărie să se intereseze numai 
de cărți tehnice. Comunistul este 
acela care vibrează la tot ce înfru
musețează viața — copiii, florile, 
arta, frumusețile naturii.

Petru CRESTICI, membru de partid 
din ilegalitate : într-adevăr, așa este. 
O
pe care le întîlnim în jurul nos
tru. în același timp, trebuie subliniat 
că membrul de partid este purtător 
al acestor calități, oriunde s-ar afla. 
Și, aș adăuga, potențialul sufletesc al 
comunistului este să se manifeste în 
funcție de împrejurări : la locul de 
muncă, pe stradă. într-o adunare, în 
mijlocul prietenilor. Manifestările să 
fie adecvate situației, condițiilor con
crete.

Gheorghe IGRIȘAN, secretar al 
Comitetului de partid de la nodul 
C.F.R. Arad : S-a spus : comunistul 
este propriul lui constructor. Aceasta 
înseamnă că el acționează în per
manență pentru a se auto- 
depăși. în felul acesta el ajunge la 
o structură politico-morală unitară. 
Iar aceasta înseamnă că el este 
același la locul de muncă, în familie 
și societate — în sensul că este un 
om cinstit, demn, înaintat, modest, 
luptă pentru promovarea noului.

loan DEMETER, muncitor la nodul 
de cale ferată, nou membru de par- 

partidul l-am 
spune, trep- 

unei perioade 
putut cunoaște

o exercită asupra celor din jur, prin 
schimbările pe care le determină în 
conștiința lor.

Petru MOȚ, secretar al Comitetului 
orășenesc Arad al P.C.R. : Se știe 
că în partid sînt primiți cei mai 
buni oameni ai muncii, care se 
disting dintre ceilalți, dar aceasta nu 
înseamnă că membrii de partid ar 
avea trăsături înnăscute; calitățile 
se formează, se cultivă, se desăvîr- 
șesc, organizația de partid avînd 
tocmai rolul de școală a educației 
comuniste. Instaurînd o nouă orîn- 
duire, exercitîndu-și rolul de forță 
conducătoare a societății, transfor
mând societatea, partidtil comunist 
cere membrilor săi șa-și îndepli
nească exemplar obligațiile pe de- 
deauna în avangarda progresului. De 
aici necesitatea ca comuniștii să as
pire mereu la mai mult. Și aș mai 
adăuga un amănunt : comunistul nu 
este, cum cred unii, un om sobru 
din cale afară, rigid, cu fruntea me
reu încrețită. El te oucerește prin 
dragostea sa de viață, prin optimis
mul său sănătos, molipsitor.

Gheorghe Igrișan : Este vorba cred 
și despre felul cum se realizează pro
cesul neîntrerupt de dezvoltare a ca
lităților comunistului. Organizația de 
partid răspunde pentru fiecare din 
membrii ei, pentru calitățile și de
fectele lui. Dar, după părerea mea, 
primul responsabil este însuși mem
brul de partid. Lui i se cere să aibă 
capacitatea și voința de a se autode- 
păși și autoperfecționa. Dar să nu ui
tăm că exigența față de calitățile co
munistului trebuie să se manifeste în 
primul rînd la primirea in partid, 
cînd organizației i se cere o maximă 
responsabilitate partinică. în acest 
an, organizația de partid de la nodul 
de cale ferată a primit peste 40 
membri de partid. A fost însă și un 
caz deosebit. Hotărîrea adunării ge
nerale de primire în partid a lui 
V. V. a trebuit să fie infirmată. 
Despre activitatea lui la locul de 
muncă s-au făcut aprecieri frumoase, 
dar organizația de bază nu l-a cu
noscut și în afara orelor de lucru. 
Or, în satul unde locuiește, toată 
lumea cunoaște comportarea sa ne
demnă față de soție șl copii. Ce-ar

Simion SELEJAN, procuror șef: 
Aici apare și un alt aspect. E 
vorba de atitudinea neprincipia
lă a acelora care, din diferite 
considerente, admit abateri de la 
îndeplinirea obligațiilor de ser
viciu, de la normele de conduită. 
Din dorința de „a nu strica relațiile" 
admit tacit diferite abuzuri și în 
felul acesta acționează, vrînd, ne- 
vrînd, ca factori de încurajare a 
acestora. Fermitatea principială, in
tervenția fermă asigură combaterea 
abaterilor încă din faza incipientă, 
înainte de a fi prea tîrziu...

Petru Moț : Aceasta depinde însă 
de cultivarea unei atmosfere perma
nente de exigență, nu manifesta
rea ei ocazională ; important este ca 
exigenta să nu se manifeste numai 
față de cei în comportarea cărora 
se sesizează anumite neajunsuri, ci 
să constituie o trăsătură 
ristică a întregii activități 
nizației de partid. Numai 
acesta se poate asigura 
ridicare a „ștachetei" > 
morale.

Simion Selejan : Rolul educativ al 
organizației de partid, climatul mo
ral pe care-1 creează au o deosebită 
importanță în această privință. Mă 
gîndesc, de pildă, la ceferiștii din 
Arad. într-un timp s-au reclamat 
spargeri de vagoane. Stațiile, bene
ficiarii au anunțat că le sosesc va
goane cu marfă lipsă. Membrii de 
partid ne-au ajutat să dăm de urma 
răufăcătorilor. Simțul dreptății, al 
cinstei i-a determinat să ia atitu
dine intransigentă față de cei ce 
atentau la avutul obștesc.

Gheorghe ROȘU, muncitor la Uzina 
de vagoane : S-a pus la un moment 
dat întrebarea : după ce îl distingem 
dintre alți oameni pe comunist ? După 
mine, răspunsul e simplu : întotdea
una să fie cu un pas înaintea celor
lalți. Dacă într-un loc de muncă 
apare o greutate, vine un utilaj nou, 
mai complicat, el sare primul. îl ca
racterizează o mare sete de a în
văța și neastâmpărul de a se în
trece pe sine. Ca să reușim a ajunge 
din urmă țări cu un nivel tehnic 
înaintat, trebuie să ne însușim în 
cîțiva ani ceea ce alții au cîștigat 
în decenii. Eu aș primi cu unele 
rezerve cele spuse de tovarășul Po- 
peangă despre muncitorul care intră 
în librărie. Pentru mine beletristica 
își are rostul și locul ei, dar cartea 
tehnică mi-e pîine, apă, aer. Cînd 
eram mic doream să construiesc un 
robot pentru a mă scuti de treburile 
gospodărești cu care eram împovă
rat. Acum năzuiesc să construiesc 
mașini perfecționate care să-1 scu
tească pe om de eforturi, să-i înze
cească forțele, îmi plac pictura, mu
zica, florile, excursiile, dar nici o 
clipă nu uit de principala mea 
datorire.

Petru Moț : Cu alte cuvinte, 
litățile morale ale comunistului 
definesc în primul rînd prin atitudi
nea lui față de muncă. Din modestie, 
tovarășul Roșu nu ne-a vorbit despre 
succesele sale. Cu ani în urmă era 
un muncitor cu calificare medie, as
tăzi cel care lucra odinioară cu pila 
și ciocanul stăpînește o mașină elec
tronică.

Petru Crestici : Ascultând cele spu
se în cadrul discuțiilor referitor la 
profilul moral, la îndatoririle co
munistului, mi-au răsărit în memorie 
multe momente din anii ilegalității, 
în august 1930, un utecist a arborat 
un drapel roșu pe coșul Uzinei de 
vagoane. Drapelul a fluturat pînă 
la prînz ca o chemare la luptă, ca 
o sfidare a dușmanului. Copoii Si
guranței au făcut totul pentru a afla 
numele făptașului, dar n-au reușit, 
el â rămas anonim. Mă uit la dvs., 
cei din jur și auzindu-vă vorbind 
despre idealurile mărețe simboli
zate și prin acel drapel roșu mă 
gîndesc că poate printre cei de față 
sau în organizațiile unde activați 
s-o fi găsind tânărul de atunci, ute- 
cistul anonim. De fapt tot ce s-a 
spus pînă acum despre morala co
munistului înseamnă dăruire, devo
tament, putere de sacrificiu.

Constantin MORARU

medievale Șina din raionul Arad

RECENZIE
caracte- 

i a orga- 
în felul 
continuă 

calităților

în-

ca
se

Prin obiectul său, istoria fi
lozofiei este o știință care se 
ocupă cu descifrarea proce
sului milenar de naștere și 
dezvoltare a filozofiei. Deși 
epoca noastră dispune de o 
foarte bogată literatură de 
specialitate în acest domeniu, 
problematica și mai ales le
gile dezvoltării filozofiei de-a 
lungul istoriei nu sînt, încă, 
pe deplin soluționate. Exa
minată mai îndeaproape, 
o mare parte a acestei lite
raturi suferă de vicii esen
țiale : arhaizează sau moder
nizează concepțiile despre 
care vorbește ; uneori se re
produc cu maximă corectitu
dine concepțiile filozofilor, 
dar lipsesc încercările de des
lușire a sensurilor legice ale 
procesului ; cînd tind, totuși, 
spre asemenea sensuri, unii 
autori se mulțumesc doar cu 
aspectele pur logice etc.

Pentru ca istoria filozofiei 
să devină știință deplin con
stituită se cere o muncă prea
labilă de-a dreptul uriașă : 
luarea în stăpînire a întregu
lui proces istoric de dezvol
tare a societății, cunoașterea 
ansamblului vieții filozofice 
dintr-o epocă sau alta, stabi
lirea științifică a textelor etc. 
Dacă legile dezvoltării socia
le sînt evidențiate de mar
xism, dacă istoriografia oferă 
date despre viața filozofică în 
diverse epoci istorice, la di
ferite popoare, dacă, în fine, 
alte discipline științifice oferă 
aparatura necesară stabilirii 
textelor, apoi problemele le
gate de principiile și crite
riile valorificării moștenirii fi
lozofice, legile procesului is
toric de constituire și dezvol
tare a filozofiei mai sînt încă 
insuficient fundamentate.

Cu această din urmă pro
blemă ar trebui să se ocupe, 
— după părerea prof. univ. 
Ion Banu — istoriologia filo
zofiei, adică teoria istoriei fi
lozofiei. Preocupat, de aproa
pe două decenii, de elabora
rea imperativelor pe care le 
ridică o cercetare științifică a 
procesului istoric de apariție 
și dezvoltare a filozofiei, el a 
pus la îndemîna publicului ro
mânesc — pe lîngă studiile 
publicate în revistele de spe
cialitate din țară și de peste 
hotare — cîteva lucrări, din
tre care menționăm „Introdu
cere în istoria filozofiei" 
(1957), monografia „Heraclit 
din Efes" (1963) și, recent, în- 
fîiul volum al lucrării „Sen
suri universale și diferen
țe specifice in filozofia o- 
rientului antic" apărut în 
Editura Științifică.

Cu acest din urmă prilej, 
autorul arată că va încredința

curțnd tiparului o lucrare des
pre filozofia epocilor greco- 
române, iar apoi va aduna în
tr-un volum cercetările asupra 
filozofiei antichității din India, 
Palestina, Iran și din America 
precolumbiană.

Hotărîndu-se să descifreze 
procesul de naștere a filozo-

El caută în Cercetarea, amplă șl adîn- 
cifă, pe care o face autorul’, 
'duce la infirmarea unor pă
reri cu circulație în lucrările 
de istoria filozofiei. Astfel, a-

tare a filozofiei, L ___
„individualele" acestei epoci,' 
„universalele" istoriei filozo
fiei, Din acest punct de vede
re, ni se pare sygesfiv, de 
exemplu, tabloul sintetic re- . na liza faptelor; nu adeverește 
zultat din cercetările asupra.
temei ontologice.

Cartea pune în evidenfă 
faptul esenfial că gîndirea u- 
mană a cunoscut un proces 
complex de trecere de la e- 
tapa imaginilor „filozofice" 
la etapa abstracțiilor filozo-

LA ORIGINILE
ABSTRACȚIILOR
FILOZOFICE
— 0 valoroasă contribuție roma
nească la cercetarea științifică a 

filozofiei antice —

fiei pe o întindere, spațială 
atît de vastă, autorul este si
lit, prin natura lucrurilor, să se 
mărginească în timp la epoca 
antică. Din această limitare în 
timp și extindere în spațiu, 
publicul cititor se alege cu un 
dublu cîștig : pe de o parte, 
ia cunoștință mai îndeaproa
pe de produsele spirituale ca
racteristice existente în cele 
mai însemnate civilizații ale 
antichității, iar, pe de altă par
te, pătrunde în laboratorul is
toric al formării ideilor, cate
goriilor și concepțiilor filozo
fice, puțind distinge, împre
ună cu autorul, nu numai pro
cesul în ansamblu, ci și legi
tățile lui.

Gîndirea prefilozofică și 
apoi filozofică esfe dezvăluită 
prin cercetarea directă, criti
că, a textelor literare, istorice, 
juridice și de științe ale na
turii. După largi și amănunțite 
incursiuni în materialul sume- 
ro-babilonian, a celui egip
tean și apoi a celui chinez, 
privit totdeauna în evoluția 
sa istorică, autorul fixează cî
teva „repere provizorii" pen
tru viitoare concluzii asupra 
legilor generale și diferențe
lor specifice proprii procesu
lui de apariție și de dezvol-

fice. Spre deosebire de mulți 
cercetători, profesorul Ion 
Banu prezintă și rolul pe care 
l-au avut formațiunea socială, 
luptele politice, opoziția din
tre materialism și idealism în 
constituirea și evoluția gîndi- 
rii filozofice. Autorul aduce 
un însemnat material faptic 
care dovedește că gînditorii 
antichității și-au elaborat con
ceptele filozofice nu atîf sub 
impulsul religiei, cit mai ales 
sub impulsul atitudinii față 
de statul despotic, față de 
cîrmuifor, înfățișîndu-ne mo
dul în care au căpătat sem
nificații cosmice, divine, atît 
statul cit și cîrmuitorii lui.

feza ontologică a creației 
lumii ex-nihilo. Nu se confir
mă nici pretinsa religiozitate 
specifică popoarelor antice. 
Pare cam grăbită și teza sus
ținută în unele lucrări, potri
vit căreia ideea de substanță 
inițială (apa) ar fi prin ea în
săși o idee filozofică ; mate
rialul existent pînă acum în
dreptățește doar o distincție 
între materialitate și corpora- 

. Jitate în cazurile cînd atît spi
ritul, cît și natura sînt privite 
de cei vechi în mod corpo
ral ; decorporalizarea spiritu
lui este, în toate cazurile, o 
realizare relativ tîrzie.

Ar fi fost necesară — după 
părerea noastră — examina
rea mai minuțioasă în lucrare 
a datelor istoriei matematicii 
pentru înfățișarea mai consis
tentă a rolului tor în procesul 
de trecere către abstracțiile 
filozofice. Credem, de ase
menea, că autorul a insistat 
prea mult asupra semnificații
lor grafice, mai ales în ca
zul gîndirii chineze, unde dis
punem de texte bogate și 
concludente. Era, poate, util 
să se fi făcut o distincție 
ceva mai clară între civili
zația și cultura sumeriană și 
cea babiloniană. Comportă 
încă unele aprofundări și pre
cizări și noțiunea de ,,mod de 
producție tributar’ etc.

Desigur) înțelegem prea 
bine amploarea dificultăților 
ce trebuie biruite atunci cînd 
se abordează o problemă fun
damentală, cum e cazul în lu
crarea de față. Și pentru că 
avem conștiința dimensiunilor 
efortului depus de autor, con
siderăm că lipȘa momentelor 
sau a aspectelor pe care 
le-am fi dorit aprofundate, 
dezvoltate, nu Impietează a- 
supra faptului că prezentul 
volum constituie o valoroasă 
contribuție românească la is
toria științifică a filozofiei an
tice și a întregii ișforii a fi
lozofiei.

P. LUCACIU

IN TRANSPORTUL
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Plante exotice în apele termale de la Băile Felix

Foto : Gh. Vințiiă

(Urmare din pag. I)

tid : Contactul cu 
realizat, aș putea 
tat. De-a lungul 
în cursul căreia am 
diferite tipuri de oameni, mentali
tăți, atitudini și am avut timpul să 
caut calea pe care s-o urmez în viață. 
Gîndurile mele sînt cel mai bine ex
primate în cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu : „Spre comuniști 
se îndreaptă privirile pline de dra
goste și simpatie ale oamenilor mun
cii. Spre ei priveso generațiile tinere 
care își caută un model de viață, 
Întruchiparea înaltelor virtuți umane, 
a celui mai fierbinte patriotism". 
Am avut colegi foarte bine pregătiți 
profesional, politic. Am văzut în a- 
cești oameni, cei mai mulți membri 
de partid, exemple de urmat, un 
imbold de a-mi îmbunătăți munca. 
Mi-am dorit să 
Mă simțeam legat 
zația de partid di 
membru de partid. Am fost ales 
comitetul U.T.C. pe secție. Mi s-au

ca ei. 
organi- 

eram 
în

Lucrurile sînt cunoscute 
de către Direcția generală 
a transporturilor auto, dar 
măsurile practice întîrzie. 
întârzie mai ales ajutorul 
în domeniul reparațiilor, al 
asigurării pieselor de 
schimb necesare. Astfel, 
I.R.A. București și Tg. Mu
reș amină la nesfîrșit repa
rația capitală a autobuze
lor. Pe de altă parte, se 
împuținează tot mai mult 
numărul autobuzelor T.V. 
7 — mult apreciate de
călători pentru rapiditate, 
siguranță și confort — pur 
și simplu datorită inexis
tenței pieselor de schimb. 
Este adevărat că D.G.T.A. 
a făcut și face mereu pro
misiuni în acest sens, dar, 
cum bine se știe, ele nu pot 
înlocui mijloacele de trans
port scoase din funcțiune.

Consecințele acestui mod 
de a trata lucrurile se re
percutează nemijlocit și 
vizibil asupra condițiilor de 
călătorie ale cetățenilor. 
Dificultăților amintite Ia 
începutul acestor rînduri li 
se adaugă altele, întîmpi- 
nate de un număr impor
tant de muncitori mineri de

la exploatările Barza, Mun- 
cel, Zlatua, Certej, Almaș, 
Haneș etc. Aceștia sînt ne- 
voiți să călătorească zilnic 
ou'camioane în loc de auto
buze.

Vorbind despre transpor
tul auto, este nimerit să 
zăbovim puțin și la capito
lul drumuri. Este o ade
vărată plăcere să călăto
rești spre Sibiu, Cluj, Tg. 
Mureș, spre Hunedoara sau 
Petroșeni. Drumurile sînt 
moderne, autobuzul se aș
terne lin pe panglica de 
asfalt. Dar nu toate drumu
rile arată la fel. Ing. RO
MULUS MUNTEANU, șeful 
inspecției regionale auto, 
care ne-a însoțit pe mai 
multe trasee, ne-a prezen
tat o situație deloc tranda
firie : regiunea Hunedoara 
dispune de 380 km drumuri 
modernizate, de 460 km 
drumuri bune și de 770 km 
drumuri proaste. Din curio
zitate, am ales o porțiune 
de drum așa-zis bun, pe 
ruta Alba Iulia-Benic. Nici 
nu parcursesem 2 km, că 
autobuzul se umpluse de 
praf în așa hal incit îți era 
greu să respiri, iar din cau
za hopurilor se zguduia 
din toate încheieturile.

Ne-am pus atunci întreba
rea : dacă așa se călătorește 
pe un drum „bun", cum va 
fi arătînd o călătorie pe 
drumurile proaste ? Iar o 
simplă socoteală ne arată 
că, anual, mai bine de 15 
milioane de călători supor
tă asemenea „plăceri", din
tre care cel puțin jumătate 
gustă călătoria cu autobu
zul în fiecare zi. Tov. Ro
mulus Munteanu ne spune : 
„Sîntem într-un permanent 
duel cu sfaturile populare 
asupra drumurilor. Noi le 
avertizăm că suspendăm 
cursele, dacă nu se repară 
drumurile, sfaturile popu
lare ne amenință, la rîndul 
lor, cu contramăsuri. Este 
o dispută foarte veche, de 
pe urma căreia cei păgubiți 
sînt călătorii". într-adevăr, 
așa stau lucrurile : disputa 
continuă și nici una din 
„părți" nu dă înapoi. Dar 
în regiune există foruri res
ponsabile, care nu numai că 
au posibilitatea, ci chiar o- 
bligația de a pune capăt 
disputei, impunînd măsuri 
care să aibă în 
înainte de toate, 
general.

Nu putem trece 
te alte necazuri ale călăto-

vedere, 
interesul
nici pes-

riei în comun. Multe din 
autogările și stațiile din re
giune 
rii în 
fiind 
caluri 
La Deva, de 
gara primește zilnic peste 
8 000 de oameni ; numai di
mineața, între orele 5 și 7, 
vin ori pleacă 54 de auto
buze. Sala de așteptare este 
arhiplină, îmbulzeală la 
casa de bilete : nu este 
nici spațiu, nici bună or
ganizare. La Brad, punct 
de legătură cu întreaga 
Țară a Moților, miile de că
lători au la dispoziție mai 
puțin de 10 mp de încă
pere. O situație și mai cri
tică este la Simeria, loc 
unde vin și pleacă zilnic 
peste 130 de autobuze. Aici 
nu există un punot de in
formare și dirijare, iar că
lătorii se întind 
din spatele gării cu mal
dăre de bagaje.
rea D.R.T.A. a cerut și cere 
de foarte multă vreme so
luționarea acestei proble
me, dar se lovește de lipsa 
de înțelegere și ajutor a 
sfaturilor populare orășe
nești Deva și Simeria. Lu
crurile nu stau mai bine

nu-și primesc călăto- 
condiții civilizate, 

amplasate în lo- 
necorespunzătoare. 

pildă, auto-

în piața

Conduce-

nici 
see. 
zile, _ 
și nu am 
un loc de refugiu, cu 
cepția cîtorva barăci, inca
lificabile din punct de ve
dere funcțional și estetic.

Tovarășul director Ale
xandru Devianu ne-a spus : 
„Unitatea noastră, care a- 
duce anual statului zeci 
de:milioane lei beneficii, nu 
are la dispoziție pentru 
modernizarea autogărilor 
și stațiilor decît sume in
fime. Cunoaștem bine si
tuația, dar fără sprijin din 
partea forurilor centrale și 
locale n-o putem rezolva".

Grija pentru educarea 
personalului, pentru stabili
rea unor relații civilizate 
cu călătorii nu stă, din pă
cate, pe un plan central al 
preocupărilor organizațiilor 
de transport. în multe ma
șini, de la primul contact 
cu taxatorii, cu șoferii, te 
izbește impolitețea : „Unde 
te duci ?“, „Unde cobori?", 
„Na restul 1“ sînt expresii 
folosite în mod curent, cu 
toată lumea. Este adevărat 
că se iau măsuri drastice 
împotriva incorectitudinii, 
a „ciupelii", a atitudinii

cu stațiile de pe tra- 
Am parcurs, în aceste 
peste 500 km de șosele 

întîlnit nicăieri 
ex-

Numai în'
an, pentru aseme- 

abateri s-au desfă-

'• t ‘‘ 111 r t, tfi •

necivilizate, 
acest 
nea 
cut contractele de mun
că
iar alți 15 au fost trimiși în 
fața instanțelor de judeca
tă ; s-au mai dat peste 100 
de mustrări și avertismen
te. Aceste măsuri sînt. fă
ră îndoială, justificate- și 
necesare, dar ele nu pot în
locui munca permanentă 
de educație și disciplinare 
a personalului, pe care con
ducătorii autobazelor, or
ganizațiile de partid și sin
dicat o lasă, după cum se 
vede, la periferia preocu
părilor lor.

Subliniind deficiențele e- 
xistente în acest sector al 
deservirii, considerăm fo
lositor să repetăm un lu
cru spus și cu alte prile- 
juri și anume eă, dincolo 
de indicatorii cifrici de 
plan, conducerea D.R.T.A. 
Hunedoara, direcția gene
rală de resort din ministe
rul tutelar trebuie să vadă 
în permanență zecile de 
milioane de călători, satis
facerea cerințelor lor fiind 
cel mai important indica
tor de apreciere.

la 68 de taxatori,
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Acum jn- 
rentabilă, 

dotafii de 
beneficii, 
acest salt

dintre aceste 
furnizat teme 
Colective spe-

0 experiență instructivă

a- 
au 
a-

g* te
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Uzina de fire și fibre sintetice Săvinești — vedere generală
Foto : Agerpres

îndelungată, între
prinderea minieră din Comă- 
neșfi a fost nerentabilă. Nu
mai în anul trecut, de pildă, 
s-au consemnat pierderi de 
4 milioane de lei, iar pen
tru 1967 era prevăzut să se 
consume 3 634 000 lei 
dotajiile de stat, 
treprinderea este 
nu mai devorează 
la stat, ci obține 
Cum a fost posibil 
la antipod, de la pierderi la 
beneficii ? Ne răspunde tov. 
loader Ster, directorul între
prinderii.

— „Miracolul" își are iz
vorul în acțiunea de rentabi
lizare, ca și in cea de orga
nizare științifică a producției

și a muncii. Ambele au des
cătușat intense inițiative și au 
creat un larg cîmp de afir
mare a capacității specialiști
lor și minerilor noștri. între
gul colectiv a pornit, într-un 
front compact, să găsească 
rezervele capabile să asigu
re reducerea cheltuielilor de 
producție. A fost cercetată 
galerie cu galerie, întregul 
flux de producție, descope- 
rindu-se cu acest prilej des
tule anomalii, care, mai îna
inte erau considerate fatale 
și, de’ce să n-o spunem, con
stituiau adevăratele cauze 
generatoare de pierderi pla
nificate.

— Ați înfățișat sugestiv 
declanșarea celor două ac
țiuni. De aceea, v-am ruga 
să prezentați Unele dintre 
cauzele.considerate fatale.

—? O precizare. Toate a- 
ceste cauze „obiective", 
nquă, celor de la Comănești 
ne aparțineau,, fiind îmbră
cate în haina deficiențelor de 
natură organizatorică și con
cretizate în cheltuirea inutilă 
a unor fonduri de producție, 
depășirea exagerată a consu
murilor de materiale, folosi
rea incompletă a timpului de 
lucru, lipsa de operativitate 
în luarea măsurilor energice 
și cîfe altele. Dau un exem-

Din cauza comodității 
a rutinei, a falsei inevi

tabilități, transportul cărbune
lui de la silozul central la 
termocentrala Comănești se 
făcea, de ani de zile, pe 
calea ferată și nu cu mijloa
ce auto, cum ar fi fost mai 
economicos. Ca urmare, în
treprinderea noastră pierdea 
anual aproape 400 000 lei.

— Și cum ați biruit ru
tina, falsa inevitabilitate, în
tr-un cuvînf, 
live ?"

— Fiecare 
probleme a 
pentru studii, 
cial organizate au analizat și

Iiî cooperativele

agricole din

zona de deal

Numeroase cooperative agricole din 
raioanele Rădăuți, Gura Humorului, 
Fălticeni sînt așezate în zona de 
deal. Este normal ca și profilul pro
ducției să corespundă condițiilor na
turale ale acestei zone. Pentru a ve
dea în ce măsură este respectată a- 
ceastă cerință, am cercetat mai mul
te planuri de producție ale unor coo
perative agricole din raioanele Gura 
Humorului și Rădăuți, am ascultat 
părerile unui mare număr de specia
liști, președinți de cooperative, con
tabili, brigadieri, țărani cooperatori.

Față de anii din urmă se observă 
o orientare mai bună atît în ce pri
vește producția vegetală, cît și dez
voltarea zootehniei. Au crescut mult 
suprafețele destinate cartofului, plan
telor furajere, care au eficiență mai 
mare, iar în zootehnie raportul între 
specii a fost schimbat corespunzător 
condițiilor concrete existente. Totuși, 
așa cum reiese din planurile de pro
ducție și cum afirmă majoritatea celor 
cu care am stat de vorbă, se mai în- 
tîlnesc încă unele anomalii în ce pri
vește orientarea producției. Conclu
dent in această privință 
piui raionului 
Aici, toate 
agricole sînt 
deal. După 
ing. Constantin

este exem-
Gura Humorului, 

cele 16 cooperative 
situate în zona <le 

cum ne afirmă tov.
Motrescu, vice-

I

|

I

definitivat la locul de muncă 
măsurile ce trebuiau luate 
pentru înlăturarea tuturor a- 
nomaliilor. Unul dintre aces
te studii, care și-a găsit a- 
plicarea chiar în timpul în
tocmirii lui, se referă la utili
zarea forței de muncă. Foto
grafierea și cronometrarea o- 
perațiilor tehnologice au de
monstrat că se iroseau, în 
medie, de către fiecare mun
citor 30 de minute pe zi. Și 
aceasta, datorită unor defec
țiuni de organizare a apro
vizionării frontului de lucru 
cu materialele necesare (che
restea, lemn de mină, bolțari 
din beton), a evacuării pro
ducției și a aerajului după 
pușcare. O dată depistate a- 
ceste obstacole, care frînau 
bunul mers al producției in 
subteran, s-au aplicat și mă
surile pentru înlăturarea lor. 
Nu ar avea rostul să le în
șir. Fapt este că acum brigă
zile de mineri folosesc 
timpul numai pentru produc
ție. Calculele arată că cele 
30 de minute recuperate în
seamnă, într-un 
11 000 tone de 
tras și livrat în 
mentar.

— După cum 
numite studii s-au ocupat de 
perfecționarea procesului 
tehnologic.

— Este adevărat, 
încărcarea și transportul ma
nual al cărbunelui în abataje 
se iroseau foarte mult timp 
și tortă de muncă. Ca urma
re, s-a trecut la mecanizarea 
transportului. Acum, în toate 
minele transportul se face cu 
vagoneji. La principala hală 
de steril, de la mina Asău, s-a 
pus în funcțiune un funicular 
autodescărcător, economisin- 
du-se mutica a 10 oameni și 
un volum de cheltuieli anu- 
ale de producție de circa ' lui de, lemn de mină. Cu aju

torul Institutului de cercetări 
miniere, confecționăm in pre
zent un știlp metalic care va 
fi folosit’ în abatajele cu 
structuri subțiri. In felul a- 
cesta, vom realiza o econo
mie de circa 10 metri cubi 
de lemn de mină 
tone de cărbune.

Lista studiilor și 
rămîne deschisă la 
unitate a industriei 
Neîndoielnic, ele vor fi com
pletate cu alte aefiuni izvo- 
rîte din aprofundarea orga
nizării științifice a produc
ției și a muncii. In aceste 
conplifii, rentabilitatea va 
urca noi trepte.

nuarea stocurilor supranorma- 
■five, micșorarea rețelelor de 
lucrări în subteran.

— Ce eficiență au avut mă
surile intreprinse pină acum 
în cadrul întreprinderii ?
— Numai în 8 luni din 

cest an, minerii noștri 
scos la lumină, peste plan,
proape 5 000 tone de căr
bune. Prețul de cost a fost 
redus cu 1,3 milioane lei. In 
consecință, bilanțul primu
lui semestru s-a încheiat cu 
un beneficiu de 1 250 000 
lei. Tot în această perioadă, 
nivelul cheltuielilor de pro
ducție, la 1 000 lei producția 
marfă a fost cu 60 de lei mai 
mic dpcit anul trecut. Merită 
sublir.jt faptul că întregul 
spor de producție obținut în 
cele 8 luni a fost realizat pe 
seama creșterii - productivității 
muncii, indicator esențial al 
activității economice, a că
rui sarcină de sporire pla
nificată a fost depășită cu 3,7 
la sută.

— Cum e și firesc, alît în 
acțiunea de rentabilizare, cit 
și în cea, mai largă, de orga
nizare științifică a producției 
și a muncii, s-au preconizat 
măsuri care să fie aplicate în 
lunile 
în ce 
fecte

consiliului agricol 
care reușesc cel mai

L. '

la

am

în unitățile co

NATURA
PE CEI
președinte al 
raional, culturile 
bine în condițiile de climă și sol din 
raion sînt : cartoful, inul fuior, plan
tele furajere, secara și sfecla de za
hăr. In zootehnie, cel mai bine merg 
bovinele și ovinele. Multe terenuri 
nemecanizabîle, mai ales cele cu ex
poziție sud-vestică (circa 1 500 ha), se 
pretează a fi cultivate cu pomi fruc
tiferi.

Cum se prezintă situația de fapt ? 
Din totalul terenului arabil, cea mai 
mare suprafață este ocupată nu de 
cartof, cultura care ar avea cea mai 
mare eficiență economică, ci de grîu 
și secară (ponderea O deține grîul). 
în acest an, suprafața cultivată cu 
grîu reprezintă 33,9 la sută, iar cea 
ocupată cu cartof numai 19,1 la 
sută. Chiar și suprafețele destinate 
porumbului pentru boabe, care în 
mulți ani nu ajunge la maturitate din 
cauza perioadei scurte de vegetație, 
întrec pe cele cu cartof. De ce a- 
cest lucru ? Dau rezultate mai bune 

și porumbul decît cartofii ? 
la consiliul agri

și .
demonstrat că un 
cartofi, calculat la

grîul
Nicidecum. Atît 
col raional, cît 
operatiste ni s-a 
hectar cultivat cu 
o producție minimă, ar aduce un ve
nit mai mare cu cel puțin 2 500—3 000 
lei, față de un hectar cu porumb

an, circa 
cărbune ex- 
mod supli-

tehnică la Constanta

următoare. Pe scurt, 
constau ele și pe ce e- 
economice scontaji ?
In atenjia imediată a 

noastră stă îmbunătățirea 
continuă a proceselor tehno- , 

Pentru logice de tăiere și transport 
în abataje. De aceea, vom în
cepe chiar în acest an, cu 
concursul forului de resort, 
experimentarea tăierii și tran- \ 
sportului în abataje a unui 
plug-screper. Potrivit studii
lor făcute pînă acum, cu acest 
utilaj vom realiza o produc
tivitate de 3—4 ori mai mare 
și, bineînțeles, un pref de 
cost mult redus. O altă mă
sură pe care o preconizăm se 
r.eferă Ifl. reducerea consumu- •

am aflat, a-

consiliile agricole raionale și cel re
gional. Tov. ing. Teofil Mada, pre
ședintele Consiliului agricol raional 
Rădăuți, a făcut următoarea propu
nere : „Să se mărească suprafețele cu 
plante furajere valoroase (îndeosebi 
trifoliene), precum și numărul efec
tivelor de animale. în același timp 
să se creeze loturi semincere nu nu
mai pentru nevoile proprii ale coo
perativelor, ci și în vederea valorifi
cării semințelor pentru alte unități".

Tov. ing. Eduard Gafițeanu, pre
ședintele Consiliului agricol raional 
-.Gura' Humorului, ne spunea : „Intr-a
devăr, proporția culturilor nu este 
satisfăcătoare, nu oglindește posibili
tățile reale de valorificare a terenu
lui. Situația existentă ar putea fi re
mediată dacă ar exista o sistemă de 
mașini corespunzătoare pentru execu
tarea lucrărilor atît la cultura cartofu
lui, cît și la recoltarea și conservarea 
furajelor".

Ce a întreprins consiliul agricol re
gional în această direcție, cum a cău
tat să sprijine și să îndrume unită
țile cooperatiste din zona de deal 
jrentru întocmirea unor planuri de 
producție judicioase ? „Noi am lăsat 
la latitudinea consiliilor de conduce
re, a specialiștilor din unități să sta
bilească planuri corespunzătoare, spe
cifice zonei și fiecărei unități — ne-a 
declarat tov. ing. Samoil Barbă, vi
cepreședinte al consiliului agricol re
gional. Pentru a fi ajutați să întoc
mească aceste planuri au fost trimi
se colective de specialiști care să a- 
nalizeze la fața locului ce se poate 
face. S-a indicat să se introducă în 
planurile de producție culturile care 
merg cel mai bine : cartoful, inul 
pentru fuior, grîul pentru consumul 
propriu, iar porumbul numai pe a- 
cele suprafețe unde găsește condiții 
optime. în zootehnie, s-a recoman
dat să se dezvolte numai fermele de 
bovine și ovine".

Desigur, recomandările date 
consiliul agricol regional au 
bune, numai că ele nu au fost
pectate. In multe unități, chiar dacă 
au fost însămînțate suprafețe cu fu
raje pentru masă verde, acestora li 
s-a schimbat destinația. De ce acest 
lucru ? Pentru faptul că uniunile ra
ionale și uniunea regională a coope
rativelor agricole de producție nu de
pun suficient interes pentru aplicarea 
în viață a normelor în vigoare cu pri
vire la organizarea schimbului de 
produse agricole între unitățile coope
ratiste.

Atît consiliile agricole raionale, cît 
și cel regional, uniunile cooperatiste 
trebuie să sprijine în mod efectiv 
cooperativele agricole în vederea în
tocmirii unor planuri de producție 
judicios- gîndite, care să prevadă însă- 
mînțarea. acelor culturi care dau ma
ximum de randament.

100 000 lei. S-au introdus, 
totodată, dispozitive perfec
ționate pentru recuperarea 
armăturilor metalice din ga
lerii. Un lucru deosebit de 
important pe care l-am reali
zat este unirea prin galerii de 
coastă a celor trei mine prin
cipale : Rafira, Asău și Lu
mina. în acest mod, com
plexul de deservire la supra
față a devenit unic. Silozu
rile, parcurile de locomotive, 
atelierele sînt folosite acum 
în comun, numărul muncito
rilor neproductivi fiind redus 
cu peste 300. Numeroase 
alte măsuri se referă la îm
bunătățirea aprovizionării cu 
materiale, piese de schimb 
și vagonete goale, la dimi-

măsurilor 
această 

miniere.

său grîu, calculat la o producție o- 
bișnuită. Un calcul estimativ, făcut 
de către tov. ing. C. Motrescu arată 
că, datorită faptului că în raion su
prafețele ce ar trebui ocupate de car
tof sînt destinate altor culturi, mai 
puțin eficiente, cooperativele agrico
le pierd anual cel puțin 20 milioane 
lei. Dacă s-ar schimba numai desti
nația suprafețelor în favoarea cartofu
lui, s-ar realiza un spor la valoarea 
zilei-muncă de circa 10 lei.

Sînt însă cooperative în care de
zechilibrul între culturi este și mai 
evident. în cea din Marginea, raio
nul Rădăuți, de exemplu, din supra-’ 
fața arabilă, cartoful deține numai 1-1 
la sută, în timp ce porumbul ocupă 
18 la sută, iar grîul — 37 la sută. 
Situații asemănătoare se petrec și în 
celelalte cooperative din raion. La 
Vicovu de Sus, bunăoară, tov. Bobu 
Petru, președintele cooperativei, ne 
spunea : „în trecut, dintre păioase 
se cultiva doar secara. De grîu nici 
nu se pomenea. Deși grîul și po
rumbul nu dau rezultate, noi
introdus în plan 138 ha cu grîu de 
toamnă și 52 ha cu porumb boabe, 
la care avem planificat să realizăm 
cîte 1 100 kg boabe la hectar". De 
ce s-au extins culturile mai puțin a- 
vantajoase în dauna celor rentabile ? 
Atît în cooperativele din raionul Ră
dăuți, cît și în cele din raionul Gura 
Humorului am primit cam același 
răspuns : „Cartoful cere un volum 
mult mai mare de muncă, atît la în
treținere, cît mai ales la recoltare și 
sortare ; noi ducem lipsă de brațe 
muncă".

Analizînd însă situația forței 
muncă în cooperativele agricole de 
producție din zona de deal se vede 
clar că nu este vorba de lipsa brațe
lor de muncă, ci de slaba organizare 
a muncii cooperatorilor. La coope
rativa agricolă din Cajvana, raio
nul Gura Humorului, deși există 
un efectiv de 2 056 brațe de mun
că, din acestea, 
relatat tov. ing. 
realizează minimum 
că stabilit cel mult 
meni. „Atunci — a 
terlocutorul — sîntem 
troducem în planul de producție cul
turi cu eficiență economică mai scă
zută pentru această zonă, însă care 
nu cer un volum mare de brațe de 
muncă și lucrările agricole se pot e- 
xecuta în mare parte mecanizat".

Participarea la muncă a țărani
lor cooperatori este legată strîns de 
valoarea zilei-muncă, care în unități
le amintite se menține la un nivel 
necorespunzător. Nu s-ar putea oare 
să se realizeze o valoare a zilei-mun
că mai ridicată ? Desigur că da. Dar 
atunci ar trebui introduse în planul 
de producție culturile cu cea mai 
mare eficiență economică.

Soluția ieșirii din acest cerc vicios 
o cunosc atît specialiștii din unită
țile agricole cooperatiste, cît și de la

Interior la Uzina de sîrmâ și produse din sîrmâ Buzău
Foto : Agerpres

Gh. BALTĂ
corespondentul „Scînteii"
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(Urmare din pag. I) cedeu modern optim pentru o rafinărie care fabrică în 
mare parte combustibil de calitate superioară, se va 
dubla valoarea produselor rezultate prin prelucrarea 
distilatului de vid. Produsele obținute în noile instalații 
vor fi benzina cu cifră octanică ridicată ca și cea ob
ținută în instalațiile de reformare catalitică, dar cu o 
densitate mică, ceea ce îi conferă calități superioare, 
motorină pentru motoare Diesel și o bogată gamă de 
materii prime pentru industria petrochimică, printre 
care și butilene folosite la fabricarea cauciucului sinte
tic. Această nouă unitate va mări producția globală a 
rafinăriei Brazi cu 33 la sută.

Pentru a defini mai precis mărimea complexului de 
pracare catalitică, este suficient să arătăm că producția 
globală a acestuia este aproape egală cu cea realizată 
de rafinăriile Cîmpina și Ploiești nord la un loc. Aici 
vor lucra numai 90—95 de salariați. dintre care patru 
ingineri. 16 maiștri și restul muncitori cu înaltă califi
care. Ei au fost, pregătiți minuțios, pentru că instalațiile 
de cracare catalitică sînt considerate de rafinori drept 
cel mai greu de condus. Operatorul care lucrează aici la 
tabloul de comandă sau în oricare alt punct din insta
lații trebuie să înlăture eventualele defecțiuni în 
minimum de timp cu maximum de eficacitate.

Deși rafinăria Brazi devine, prin intrarea în funcțiune 
a acestui complex, una dintre cele mai mari întreprin
deri din țară în ce privește volumul producției globale, 
ea continuă să șe dezvolte. Constructorii nreluînd din 
mers ștafeta au început să contureze un alt complex de 
instalații pentru majorarea producției de xileni, care 
este prevăzut să intre în funcțiune în prima parte a 
anului 1969.

maximum a .operațiilor de montaj, prefabricarea în ate
liere a conductelor si apoi fixarea acestora în compli
catele poziții cerute de proiect, ca si evitarea tencuieli
lor la putinele clădiri ridicate aici, prin utilizarea co- 
frajelor bacnelitizate sînt cîteva 
site".

Pe lîngă instalația de cracare 
în care se produce o rupere a 
de vid și alte fracții petroliere grele la temperatura de 
circa 480 de grade C. în prezența unor catalizatori, com
plexul mai cuprinde instalații de tratare a benzinelor, 
hidrdfinare a motorinelor, fracționare a gazelor, demine- 
ralizare a apei necesară in procesul tehnologic. Toate in
stalațiile sînt construite în aer liber si ocupă un spațiu 
foarte mic : un hectar. Un înalt grad de automatizare 
face posibilă conducerea procesului tehnologic, cu mul
țimea sa de parametri, de la un tablou central de co
mandă. <

Printre momente de emoție. specifice oricărei „pre
miere" am aflat de la șeful complexului, ing. Adrian 
Stoica, și alte amănunte semnificative.
argintii împlîntate în fundații solide de beton, așezate 
ca tuburile unei orgi uriașe, se vor prelucra anual 
1 100 000 tone de produse petroliere grele, rezultate din 
distilatia în vid â păcurei în instalațiile rafinăriei. în 
acest fel. rafinăria Brazi va supune prelucrării aceeași 
cantitate de titei. dar valoarea produselor obținute prin 
intrarea în. funcțiune a cracării catalitice va crește , cu 
10,86 la sută pe rafinărie, iar prin aplicarea acestui pro-

de 
fost 
res-

In sala sporturilor din Constanța a fost deschisă sîmbătă după- 
amiază o expoziție de informare tehnică privind organizarea știin
țifică a producției și a muncii. Prin numeroase planșe, grafice, foto
grafii și machete sînt prezentate aspecte ale preocupărilor colecti
velor din principalele unități economice din Dobrogea în acest dome
niu : organizarea locului de muncă, pregătirea tehnică, programarea 
și urmărirea operativă a producției, folosirea rațională a suprafețelor 
de producție, valorificarea superioară a materiei prime și reducerea 
consumului de metal, ridicarea calificării și specializarea cadrelor, 
creșterea productivității muncii etc.

Expoziția, organizată sub egida comitetului regional de partid, 
este menită să contribuie la generalizarea experienței pozitive a unor 
unități economice din regiune în domeniul organizării științifice a 
producției și a muncii.

r. cum ne-adupă
Vasile Munteanu, 

de zile-mun- 
300 de oa- 
continuat in- 
nevoiți să in-

dintre metodele folo

catalitică propriu-zisă, 
moleculelor de distilat
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In coloanele

Nistor ȚUICU 
corespondentul „Scînteii
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(Urmare din pag. I)

de barft 
opt luni 

asemenea

Pentru concepția și' calitatea înal
tă a produselor' pe’care le livrează..

nivel ridicat, 
din cele două

tați de metal, prin capete 
șpan, ștraifuri de tablă. în 
pierderile datorate unor

T
I

într-o acțiune de asemenea însemnă
tate majoră a micșorat, prin urmare, 
eficienta măsurilor preconizate și a 
răsturnat temeinicia calculelor fă
cute de conducerea uzinei.

Tărăgănarea traducerii în viață a 
propriilor decizii se îmbină în cazul 
relatat cu o evidentă inerție în in
troducerea procedeelor moderne de 
prelucrare a metalelor, precum și 
cu o lipsă de coordonare, în acest, 
domeniu, a eforturilor cadrelor din 
diferite secții și ateliere, din com
partimentele de concepție. Tov. Mi
hai Rogoz, secretarul organizației 
de partid de la. turnătoria de fontă.

ne-a relatat că. în urma propuneri
lor din secțiile de u?inaj, s-a modi
ficat tehnologia de turnare a nume
roase repere, urmărindu-se reduce
rea adaosurilor de prelucrare, a ma- 
selotajului și rețelei de turnare. Dar 
noile tehnologii 
integral. In 
torul", aici se 
mele luni, un efort 
pentru a fructifica 
reale amintite de micșorare a con
sumului de metal. Dacă efectul 
eforturilor depuse în acest dome
niu nu este îndeajuns de sub
stanțial, aceasta se datorează nu 
atît lipsei de inițiativă și curaj 
în promovarea noului, cît mai ales

nu se aplică_încă 
ce privește

vădește,
mai .

posibilitățile

„Trac- 
în ulti- 
sustinut

tărăgănării creării condițiilor favo
rabile aplicării metodelor moderne 
de lucru. Ne referim, de exemplu, 
la procedeul de matrițare a pieselor 
prin extruziune, ultima noutate în 
tehnologiile aplicate în secția de for
jă a uzinei. Eficienta lui a fost ve
rificată pe la sfîrșitul anului trecut 
Ia un reper de serie, la care consu
mul de otel s-a redus cu peste 20 la 
sută. în acest an serviciul metalur
gic a elaborat tehnologia de matri- 
tare după această metodă la alte 
cîteva repere. Ea nu se aplică. însă, 
fie datorită neexecutării matrițelor, 
fie tergiversării experimentărilor.

Evident, toate acestea aduc și pot 
aduce o contribuție mult mai impor
tantă la gospodărirea rațională a 
metalului. Dar, există un factor cu 
o influentă incomparabil mai mare 
în domeniul pe care-1 discutăm. Si 
acesta este rebutul, o plagă a pro
ducției, care constituie pentru cele 
două uzine brașovene sursa cea mai 
importantă de irosire a metalului.

Turnătoria de fontă de la „Tracto- aceeași stare de „somnolență" teh- 
rul“, forja și îndeosebi turnătoria de 
fontă de la „Steagul roșu" sînt și azi 
sectoarele care excelează prin pro
centul ridicat de producție rebutată, 
creînd astfel dereglări pe întregul 
flux al fabricației de tractoare și 
autocamioane. Insistăm asupra acelor 
elemente care generează produse de 
scăzut nivel calitativ la turnătoria 
de fontă a Uzinei de autocamioane. 
Aici, rebutul nu a coborît anul a- 
cesta sub 10 la sută din volumul to
tal al producției, ceea ce înseamnă 
că lunar se irosesc pe această cale 
140—160 tone piese turnate. Modelele 
uzate, calitatea uneori necorespunză
toare a fontei, întreruperile frecven
te ale producției din lipsa unor ma
teriale, neglijențele în muncă și ca
lificarea insuficientă a unor forma
tori și turnători sînt tot atîtea cauze 
care provoacă rebut. Avem impresia 
că conducerea uzinei a scăpat de sub 
control activitatea acestei secții, 18- . _ ______
sînd cadrele de aici să se zbată în ’continuă 'de scădere, el se menține

în continuare la un
Cadrele de concepție
uzine își- pot face un titlu de mîn- ..______  ______  ___
drie- din a se apropia- cît mai mult cauze se ridica în uzina noastră la 
de realizările pe plan mondial în ce peste 500'tone metal.
privește consumul de metal.

O influentă substanțială, asupra

nică care tolerează slaba disciplină 
în economisirea metalului.
. Am insistat asupra posibilităților 
pe care tehnologia și micșorarea re
butului le oferă în vederea economi
sirii metalului întrucît, așa cum bine _ ............. ....................................unlc ,v Ilvrara.
se cunoaște, ele au o eficiență ime- utilizării raționalg. a . metalului are .. .colectivele uzinelor de autocamioane

..... ,ș. ds tractoare- din Brașov merită
toată stima și aprecierea. Dar ca
dențele care se mențin în aceste urii- 
tați în. domeniul gospodăririi meta
lului sînt păgubitoare și, tocmai de 
aceea, se cer întărite eforturile pen
tru reducerea consumurilor specifice 
de oțel, fontă, laminate și tablă — 
prin finalizarea măsurilor preconi
zate în acest sens. Alături de lărgirea 
și diversificarea producției, aceasta 
este o cale sigură pentru creșterea 
eficientei activității economice a ce
lor două întreprinderi, caie nu tre
buie să mai rămînă pe ultimul plan 
ca pînă acum.

diată și stau la îndemîna cadrelor 
din fiecare din cele două uzine. Nu 
trebuie neglijate însă acele resurse 
de perspectivă, legate de reproiec- 
tarea produselor în ansamblul lor și 
asimilarea de noi mașini și utilaje 
cu parametri tehnico-functionali su
periori și cu un consum mai redus 
de metal. Or, în acest domeniu, atit 
la uzina de tractoare, cît și la uzina 
de autocamioane, se pot face pași 
mai mari înainte. Cu toate că consu
mul de oțel, fontă și laminate pe 
unitatea de putere : a tractorului și 
autocamionului prezintă o tendință

aprovizionarea cu materiale în sor
timentele și la dimensiunile cerute de 
producție. Cele două Uzine reclamă 
și azi,' ca și în- anii trecuți,’ lipsa de 
solicitudine a combinatelor siderur
gice fată de străduința constructori
lor de camioane și tractoare pentru 
diminuarea sistematică a normelor 
de consum la metal.

— întrucît acestea nu livrează la
minate și țevi la lungimi fixe ori 
multiple, iar tabla în formatele strict 
necesare — ne-a spus ing. Constan
tin Voina, șeful serviciului pregă
tirea fabricației de la uzina „Trac
torul" — pierdem însemnate canti-

XI



SClNTEIA - duminică 17 septembrie 1967PAGINA 4

Puterea de atracție

a
r e

în preajma în- 
nou an de

cinema
@ AGONIE ȘI EXTAZ — film pentru ecran panoramic : PATRIA (comple
tare Permanențe) —■ 9 ; 12 ; 15 ; 18 ; 21.
• CASTELANII : REPUBLICA - 9,30 ; 11,45 ;
DE STAT — 18 ■ 20,30 (la ambele
9 TAR ȘI GENERAL : CAPITOL (completare
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,15, la grădină U.T.
9 MEANDRE : LUCEAFĂRUL — 10 ; 12 ; 14 ;
3 SURCOUF, TIGRUL CELOR ȘAPTE MĂRI — cinemascop : BUCU
REȘTI — 8,45 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 
14 : 16,15 ; 18,30 ; 20,45. TOMIS — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30. GRĂDINA 
DOINA — 19.30, ARENELE LIBERTĂȚII — 19,30.
• SINGUR PE LUME : FESTIVAL (completare Nota zece la sport) — 8,45 ; 
11,15 ; 13,30 ; 15 ; 18,30 ; 21. la grădină — 19,30. GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13.30 ;
15.30 ; 18 ; 20,30. MELODIA — 9 ; 11,45 ; 15,15 ; 18 : 21 STADIONUL DI
NAMO — 19,15.

completarea
— 20,30.

14 ; 16.45 ; 19 : 21,15, CIRCUL 
Tovarășa).
Scoarțe din Rodope) — 9,15 ;
16,30 ; 18,30 ; 20,30.

cinemascop :

Sîntem 
ceperii unui 
activitate la universitățile 
populare, formă de învă
țămînt ce interesează un 
public foarte numeros. 
Este suficient să mențio
năm că numai la Univer
sitatea populară din 
București se înscriu circa 
10 000 de persoane.

Ar putea să fie un mo
tiv de satisfacție și creș
terea considerabilă a nu
mărului universităților de 
învățămînt popular în în
treprinderi, centre raiona
le și orășenești, 
ții. In toamna 
și-au deschis 
230 de universități. Con
statăm însă că 
dintre ele nu 
pund la apel 
s-au destrămat 
cursul anului. 
Pentru că unele 
în special adresate tine
retului — de regulă ba- 

unor

ce
La 

ales 
noi 

cul-
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Kj Festivalul și concursul

internațional „George En@sculs

inștitu- 
trecută 

cursurile

o parte 
mai răs- 
deoarece 
pe par- 
De ce ? 

cursuri,

zate pe reluarea 
conferințe pe niște teme 
mult dezbătute in ultima 
vreme — s-au dovedit 
neinteresante și nu au 
mai avut auditoriu ; la 
altele — cum a fost cel 
intitulat „Lumea azi" pro
gramat la Uzina „23 Au
gust" — nu s-au găsit 
lectori, sau nu au exis
tat săli în care să se țină 
lecțiile. Apare astfel evi
dent că organizatorii — 
comitetele de cultură și 
artă și sindicatele, în 
special — nu asigură 
reale condiții de activita
te tuturor universităților 
pe care le inițiază.

Problematica propa
gandei politice, cultura
le, științifice, tehnice este 
extrem de bogată. Uni
versitățile populare din 
orașele Cluj, Timișoara, 
Constanța au obținut re
zultate remarcabile prin 
cursuri care răspundeau 
cerințelor reale ale publi
cului.

Dar sondarea opiniei 
publice este unul din as
pectele care preocupă 
cel mai puțin pe unii or
ganizatori ai învățămîn- 
tului popular. Iar 
unde > — ------
cuprinde un număr 
oameni mult prea mic 
raport cu al celor pe 
care vor să-i atragă 
cursuri, iar întrebările 
sînt prea generale, une
ori vizînd mai mult bio
grafia celui chestionat 
decît preferințele sale, în- 
cît nu poate servi pentru 
a trage concluzii valabi
le. Și atunci programele 
se stabilesc de regulă 
după cum crede grupul 
restrîns 
de 
lui 
de 
ră 
care aleg cîteva cursuri 
din tematicile trimise de 
la centru sau se „inspiră" 
ad-literam după progra
mele Universității popu
lare București.

Multe din cursurile in
troduse în 
învățămînt 
auditoriul 
teresat să 
pentiu că 
popularizate. Peste cîteva 
săptămîni urmează să 
înceapă cursurile. Cu ex
cepția Universității popu
lare București, aproape 
că nu se mai află în 
țară o altă instituție care 
să fi început populariza
rea programelor. Timpul 
scurt, și mai ales extrem

popular. Iar acolo 
■se face, ancheta 

de 
în

la

de organizatori 
la comitetul sindicatu- 
de întreprindere, sau 
la comitetul de cultu- 
și artă al orașului,

programele de 
nu-și găsesc 
realmente in
ie urmărească 
nu sînt bine

de sumara informație — 
doar titlurile cursurilor și 
ale lecțiilor, a căror for
mulare nu-ți spune tot
deauna prea mult — nu 
înlesnește cursantului 
să-și facă o imagine pre
cisă asupra a ceea 
urmează să audieze, 
multe cursuri, mai 
cele care abordează 
domenii ale științei și
furii, ar trebui să se a- 
rate și ce probleme se 
vor dezbate în lecții, unde 
se vor desfășura lecțiile, 
ce material intuitiv se va 
folosi, cine sînt lectorii.

Cum procedează însă 
în multe locuri organiza
torii universităților popu
lare ? In rapoartele lor, 
cînd e vorba de a arăta 
de ce unele universități 
populare schioapătă, de 
ce își pierd auditorii, se 
aruncă vina deseori a- 
supra deficiențelor de co
laborare între comitete
le de cultură și artă, 
comitetele 
comitetele 
U.T.C., comisiile 
mei și așa mai depar
te, pentru că acestea 
nu au... mobilizat pu
blicul la cursuri. Este un 
mod birocratic de a con
cepe metodele de lucru 
ale universităților popu
lare : dorințele publicu
lui, interesul acestuia de 
a se cultiva ar trebui să 
fie unul din obiectivele 
principale ale colaboră
rii și nu „mobilizarea". 
Nu e mai puțin adevărat 
că în multe cazuri orga
nizatorii universităților 
populare nu știu cum să 
se descurce în sonda
rea opiniei publice. Ar 
trebui pusă la îndemîna 
lor o metodologie practi
că care să le înlesneas
că posibilitatea de a lu
cra științific, eficient.

Se pare însă că se cei 
modificate și criteriile 
privind locul unde să fie 
organizate aceste univer
sități. De obicei se spu
ne așa : nu se poate să 
nu avem universități 
muncitorești în combina
te, în marile întreprin
deri. Practic însă, nu 
peste tot în aceste locuri 
există solicitanți și săli 
corespunzătoare pentru 
lecții. Procedînd formal, 
se ajunge la situația ab
surdă, ca oamenii să fie 
înscriși din oficiu (ca la 
Uzina „23 August") pen
tru a se „completa 
mărul* de cursanți, 
lecțiile să fie ținute 
spații improvizate și 
ore neconvenabile, 
asta în timp ce localurile 
arjume create pentru ac
țiuni culturale sînt insu
ficient folosite. Dintre nu
meroasele case de cultu
ră existente în Capitală, 
numai la două sînt orga
nizate universități popu
lare. Nu ar fi oare mai 
rațional și mai eficient 
ca învățămîntul popular 
să-și aibă sediul în pri
mul rînd în casele de 
cultură și cluburile caro 
au condiții bune de acti 
vitate ?

Ținînd seama de reale
le cerințe spirituale ale 
publicului, va crește me
reu numărul universi
tăților populare viabile, 
eficiente, și nu al celor 
improvizate care devin o 
povară și pentru organi
zatori și pentru auditori.

sindicatelor, 
organizațiilor 

de fe-

nu- 
iar 
în 
la 
Și

I. CIUCHI

Comori folclorice 
în lumina Festivalului

o

AGENDA
FESTIVALULUI

Cea de-a doua duminică a festivalului este boga
tă în manifestări. Kurt Masur, la pupitrul Filarmo
nicii „George Enescu", dirijează în Studioul de 
concerte al Radioteleviziunii Concertul pentru or
chestră de coarde de Sigismund Toduță, Concertul 
în do major pentru violoncel și orchestră de Haydn 
și Simfonia I în do minor op. 68 de Brahms. Parti
tura solistică în lucrarea lui Haydn va fi susținută 
de violoncelistul Radu Aldulescu.
' Tot astăzi, va avea loc concertul Filarmonicii din 
Los Angeles, dirijat de Zubin Mehta, care va pre
zenta Rapsodia română nr. 2 în re major de Geor
ge Enescu, „Meditațiile Medeei" și „Dansul răzbu
nării" de Samuel Barber, Concertul în mi bemol 
major pentru pian și orchestră de Liszt, (solist An
dre Watts), poemul „ O viață de erou" de Richard 
Strauss. în cadrul concertelor de muzică de came
ră, Cvartetul „Tatrai" va oferi în Sala mică a Pa
latului audiția unor cvartete de Haydn, Bartok, 
Schubert. La ora 11, va avea loc la Operă reprezen
tarea baletului „Prinț și cerșetor" de Laurențiu 
Profeta, iar seara, la ora 20, opera „Lohengrin" de 
Richard Wagner. Din distribuția, capodoperei wag
neriene : Claire Watson, Nicolae 
Spiess, David Ohanesian, Zenaida 
Konya.

mai

for
mai

Florei, Ludovic 
Pally, Dionisie

■pentru CulturăPreședintele Comitetului de Stat 
și Artă, Pompiliu Macovei, a oferit sîmbătă la amia
ză un cocteil participanților la. cel de-al IV-lea 
Concurs și Festival internațional „George Enescu". 
Erau prezenți Ion Pas, președintele Comitetului de 
.organizare a Concursului și Festivalului.'. Vasile Cli
pa, adjunct al ministrului afacerilor externe, și alte 
persoane oficiale.

zaurul uriaș al folclorului ce-l avem de 
exploatat, fără însă a ne atinge cu lă
comie prea mare de el. Bucățile de fol
clor sînt giuvaeruri în sine, capodopere 
definitive, de sine stătătoare, care tre
buiesc respectate în candoarea și cu
rățenia lor întreagă".

Succesul continuu de care se bucură 
ansamblul folcloric „Ciocîrlia" atît în 
țară cît și pest- hotare, își găsește expli
cația și în virtuțile interpreților din 
formația de dansuri și instrumentală cît 
și prin cîteva prezențe prestigioase cum 
sînt folcloristul și creatorul Constantin 
Arvinte, dirijorul principal Viorel Doboș, 
dirijorul orchestrei populare Victor Pre- 
descu, maestrul de dansuri Gheorghe 
Popescu-Județ, creatorul de costume 
Ion David, Angela Moldovan, precum 
și vigurosul călușar llie Ion, iar 
ca o prezență feminină de mare 
grație și sensibilitate inepuizabilă în ro
lul miresii din „Nunta 
solista Ileana Tîrcolea.

Publicul Capitalei ar 
ofere o micro-stagiune 
„Ciocîrlia" pentru a admira — nu nu
mai la ocazii festive — acest mănunchi 
de

de pe Someș"

merita să i se 
de spectacole

talenfafi arfișfi.

Ștefan CARAPANCEAMU

ansamblului
(Agerpres)

» CUM SA FURI UN MILION — cinemascop : VICTORIA — 9,30 ; 12,30 ;
15.30 , 18,30 ; 21,15, AURORA — 8,30 ; 11,30 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,15 la grădină —
19,15, GLORIA (completare Costumul de ceremonie) — 9 ; 11,15 ; 13,45 ;
16,15 ; 18,30 ; 20.45. FLOREASCA — 10,30 ; 13,45 ; 16 : 18.30 ; 21, FLAMURA 
(completare 23 August 1967) - 9 ; 11,45 ; 14,45 ; 17,45 ; 20,45, GRĂDINA
PROGRESUL-PARC - 19,30
® FEMEIA NECUNOSCUTĂ ; UNION — 10,30 : 15,30 : 18 , 20,30.
® PROGRAM PENTRU COPII : DOINA — 9 ; 10.
• JAZZ ÎNTR-O ZI DE VARĂ : CINEMATECA — 10 ; 12 ; 14 ;
18,45 ; 21.
© INSPECTORUL ȘI NOAPTEA : ÎNFRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE 
pletare Triptic de artă populară) — 10 ; lfi ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
9 CANALIILE : GIULEȘTI (completare Copilărie furată) — 15,30; 18.
© MONDO CANE (ambele serii) : TIMPURI NOI (completare Permanențe 
— E mai bine așa ?) — 9—20 in continuare.
9 SPARTACUS — cinemascop (ambele serii) : FEROVIAR — 8,30 ; 12 J
15.30 ; 19. EXCELSIOR — 9,45 ; 13,15 ; 16,45 ; 20,15.
0 PANTERA NEAGRĂ — cinemascop : DACIA (completare Cancerul me« 
talelor) — 7,45—21 în continuare.
• PRIZONIERA DIN CAUCAZ : BUZEȘTI (completare Mărășești 1917— 
1967) — 15,30 ; 18. la grădină (completare Hanoi de la răsărit la asfințit) — 
20,30.
« SĂ-MI FACEȚI UNA CA ASTA ! • BUCEGI — 16 ; 18,15 ; 20,30. la gră
dină — 19,30.
0 LADY MACBETH DIN SIBERIA — cinemascop: UNIREA — 16 ; 18,15.
• UNDE ESTE AL TREILEA REGE ? : TOMIS (completare Costumul de 
ceremonie) — 20,30, la grădină — 19,15.
9 PRINTRE VULTURI — cinemascop : FLACĂRA (completare Cancerul 
metalelor) —15,30 ; 18 ; 20,30.
® EROUL DE LA CONG LY : VITAN — 15,30 : 18.
e CU BĂRBAȚII E O ALTĂ POVESTE : MIORIȚA (completare Muzeul 
pompierilor) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30, VOLGA (completare Cancerul me
talelor) - 10 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
® JANDARMUL LA NEW YORK — cinemascop : POPULAR — 10,30 ;
15.30 ; 18 : 20,30.
« CĂUTĂTORII DE AUR DIN ARKANSAS - cinemascop : A.RTA (com
pletare Fantezie cu... șuruburi) — 10,30 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină — 19,30. 
® COMPARTIMENTUL UCIGAȘILOR — cinemascop : MUNCA — 10 ; 16 ; 
18 ; 20. GRĂDINA VITAN — 19,30.
® UN HECTAR DE CER — cinemascop : MOȘILOR (completare Copilărie 
furată) — 15,30 ; 18, la grădină — 19.30.
® VIAȚA LA CASTEL : COSMOS (completare Vizita conducătorilor de 
partid și de stat în regiunea București) — 11 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 FRENCH CANCAN : PACEA — 15,45 ; 18 ; 20,15.
9 CIOCÎRLIA : COLENTINA (completare Mîinilc pictorului) — 16 ; 18,15, 
Ia grădină — 20,30.
® COMISARUL X — cinemascop : LUMINA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30; 
20,45. RAHOVA (completare Tovarășa) — 15,30 ; 18. la grădină — 20.
O CRĂCIUN ÎNSÎNGERAT : VIITORUL (completare Orizont științific nr. 
6/1967) — 15.30 ; 18 ; 20.30.
0 PROCESUL DE LA VERONA : CENTRAL — 9.30 ; 12,15 ; 15 ; 18 ; 20,45. 
® CĂLĂTORIE FANTASTICĂ : PROGRESUL - 20,15.
ffi ZODIA FECIOAREI — cinemascop : PROGRESUL (completare Dacă 
treci podul Ponoarelor) — 15,30 ; 18, COTROCENI (completare Io, Ștefan 
voievod ctitor) — 15,30 ; 18 : 20,30.
• DON GABRIEL — cinemascop : LIRA — 15.30 ; 18.
® DRAGOSTEA MEA : DRUMUL SĂRII (completare Neglijența se plă
tește) - 11 ; 15 ; 17,30 ; 20, GRĂDINA LIRA — 20.30.
0 MOMENTUL ADEVĂRULUI — cinemascop : CRÎNGAȘI
20,30.

t V
c

16,30 J

(corn-
; 20,30.

15,30 ; ÎS ;

9,00 — Cum va fi vremea ? 9,02 — Gimnastica de înviorare. 9,10
— pentru copii și tineretul școlar. 10,00 — Emisiunea pentru sate. 11,20
— Al IV-lea Concurs și Festival internațional „George Enescu“. Con
certul orchestrei Filarmonice de Stat „George Enescu" — Transmi
siune din studioul de concerte al Radioteleviziunii. 14,15 — Fotbal ; 
Rapid — Farul. Transmisiune de la Stadionul Republicii ; Steagul 
Roșu Brașov — Dinamo București. Transmisiune de Ia Brașov. In 
pauze : — Atletism : Cupa Europei. Transmisiune de la Kiev. 18,15 — 
Magazin 111. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Interpretul prefe
rat. 20,10 — Teatrul în studio : — „Cocoșul cu două creste" — comedie 
de Gh. Vlad. 21,20 — Varietăți pe... 16 mm. 21,30 — „Escală obligato
rie" de Yves Jamiaquc. (Film artistic de scurt metraj). 22,00 — „Cînd 
felinarele se aprind" — Emisiune muzicală de Stefania Dorian. 22,30
— Telejurnalul de noapte. 22,40 — Telesport.

Un studiu sistematic al culturii românești

teatre
• TEATRUL NATIO
NAL „I. L. CARAGIALE" 
(sala Comedia) : CASTI- 
LIANA — 10 ; REGINA 
DE NA VARA — 19,30.
• TEATRUL GIULEȘTI 
da sala Teatrului de co
medie) : NEÎNCREDERE 
ÎN FOIȘOR — 19.30.
• TEATRUL „C. TĂNA- 

(la Grădina Boema):

SCANDAL LA BOEMA 
~ 20.
O TEATRUL EVREIESC 
DE STAT :
LITERAR (Din 
clasicilor literaturii
— 11 ; UMOR DE
— 20.
« TEATRUL DE
DE OPERETĂ :
VIENEZ — 19,30.

MATINEU 
creația 
. idiș) 
VARA

STAT
SÎNGE

Filele agendei manifestărilor artistice 
ale festivalului „George Enescu" atît 
de variate în conținut, modalități de 
exprimare și interpretare, concretizate 
în concerte simfonice, de cameră, 
corale, recitaluri și spectacole de operă, 
la care își dau concursul reputați inter
pret din țară și străinătate, sînt com
pletate cu spectacole folclorice prezen
tate, de asemenea, de cele mai apreciate 
formații de gen din țara noastră, mani
festări care le-am fi dorit mult 
bogate în aceste zile.

Adeziunea unei săli receptive, 
mată atît din spectatori români, cît
ales din invitați ai concursului, de peste 
hotare, a subliniat spectacolele Ansam
blului „Ciocîrlia", oglindă a artei folclo
rice românești în toate splendorile 
care-i sînt caracteristice.

Simbolică ni s-a părut deschiderea 
programului, înfrucît scenariul core
grafic „Tablouri din Galeria Naționaiă" 
a avut ca partitură celebra „Rapsodie I" 
de George Enescu care inaugura prin a- 
ceastă operă de tinerețe drum larg în 
universalitate nestematelor folclorice, 
genial înmănuncheate.

Suita de jocuri, țesută magistral pe 
fluidul melodic enescian, scoțînd în va
loare fantezia marii artiste Floria 
Capsalf Dumitrescu, s-a încadrat perfect 
în atmosfera de sărbătoare și de bucu
rie spirituală, caracteristice zilelor fes
tivalului.

Orientarea generală a
folcloric „Ciocîrlia", demn reprezentant 
al cîntecului și dansului românesc ne 
oferă odată mai mult, prilejul să medi
tăm cu seriozitate asupra transpunerii 
scenice a genului spectacolului popular, 
menit să transfigureze prin evoluția sa 
valorile autentice ale acestui folclor, 
care pe bună dreptate, constituie mîn- 
dria noastră. Intorcîndu-ne la sentimen
tele și responsabilitatea ce au caracteri
zat pe marele George Enescu, vom 
aminti ce scria el însuși în 1927, refe- 
rindu-se la crezul său artistic, legat in
disolubil de valorile folclorice : „Avem 
un folclor admirabil, dar cine vrea să 
se atingă de el trebuie s-o facă cu 
multă băgare de seamă, ca nu cumva 
să-i scoată parfumul particular prin 
înnăbușirea în convenționale formule de 
dezvoltare simfonică... Din ce în ce în
cepem să devenim mai conștienți de te-

(Urmare din pag. I)

Foto : AgerpresSpectacol folcloric

într-adevăr, dacă trecem în revistă 
manualele de școală de toate catego
riile, constatăm că locul rezervat feno
menelor de cultură este restrîns, avînd 
pretutindeni un caracter de generali
tate neconvingătoare. Dacă sumarele 
referiri, din manualele de istorie, la 
dezvoltarea literaturii autohtone, pot fi 
motivate prin aceea că. există o disci
plină separată care se ocupă cu această 
problemă, cum poate fi oare justificată 
prezentarea atît de superficială a știin
ței și artei românești ?

Studiul atent al izvoarelor scrise, dar 
mai ales a materialelor arheologice și 
a monumentelor care ni s-au păstrat 
vor îngădui întocmirea unei istorii a 
culturii românești, în variatele ei as
pecte, incomparabil mai bogată și mai 
profundă decît îndeobște se crede, 
chiar de către unii specialiști. Școla
rului grăbit și fără putere de aprofun
dare, s-ar putea ca începuturile litera
turii române, mereu strivite de vicisitu
dinile istoriei, să-i apară neconcluden
te. Dar tabloul apare incomparabil mai 
bogat și mai complex, dacă modestelor 
mărturii literare din secolele XIV-XVI 
le sînt alăturate, de exemplu, splendo
rile de arhitectură și pictură care fac 
gloria domniilor basarabești și mușa- 
tine. Pentru că — și acest lucru trebuie 
cu insistență subliniat— deși ridicate 
în împrejurări grele, aceste monumente 
nu reprezintă doar valori de importanță 
locală, ele fiind recunoscute drept con
tribuții de seamă la patrimoniul artei 
europene. Marele istoric de artă spa
niol Puig y Cadafalch a arătat, în re
petate ocazii, că arhitectura din Mol
dova în epoca lui Ștefan cel Mare con
stituie un aport original, deosebit de 
valoros, la istoria arhitecturii europene

yi că picturile exterioare din vremea 
lui Petru Rareș marchează un moment 
de virf din istoria universală a frescei. 
Vorbind despre toate aceste lucruri, 
ar fi o greșeală ca analiza lor să se 
restrîngă doar la aspectele de ordin 
artistic. înainte de a fi mărturii ale 
geniului artistic, ele sînt dovezi ale 
științei de a construi, a capacității de 
organizare a șantierelor. Faptul că 
Ștefan cel Mare reușea, într-o singură 
campanie de lucru, din primăvară pînă 
în toamnă, să reconstruiască cetatea 
Chiliei, folosind mina de lucru a 18 000 
de salahori și 800 de meșteri zidari, 
este o dovadă grăitoare a resurselor 
umane ale Moldovei și a unei reduta
bile experiențe în organizarea lucrului 
pe șantier. Că aceasta este realitatea 
o dovedesc în continuare pisaniile nu
meroaselor biserici construite în numai 
cîteva luni, din mai pînă în septem
brie. Vor trebui de asemenea conside
rate soluțiile constructive îndrăznețe, 
rezolvările ingenioase în plan și ele
vație, proprii arhitecturii românești, 
atît din Moldova, cît și din Muntenia, 
de asemenea subtila folosire a mate
rialelor pentru a se realiza, chiar din 
faza de construcție, plastica monu
mentală a edificiilor.

în aceeași suită de idei, în legătură 
cu pictura, se impune nu numai su
blinierea valorilor de ordin artistic 
profund originale și proprii acestui 
pămînt, datorate unor mari artiști, ca 
Gavriil, Toma și Dragoș, în Moldova, 
ca Dobromir, Dumitru și David în 
Țara Românească, ca Ștefan și Mihu 
în Transilvania. Se cer deopotrivă re
levate virtuțiile de meșteșug, excep
ționala rezistență la intemperii a pic
turilor exterioare care nu poate fi ex
plicată decît recunoscînd că școala de 
pictură din Moldova deținea secrete 
necunoscute chiar celebrilor freschiști

italieni, ale căror opere, deși adăpos
tite, au fost deseori alterate de tre
cerea timpului.

Nu mai puțin utile pot fi cunoștin
țele cu privire la minerit și la tehnica 
prelucrării fierului la români. Cercetă
rile istoricilor au dovedit nu numai o 
neîntreruptă activitate în acest dome
niu, din antichitate pînă în prezent, 
terminologia latină fiind în acest sens 
concludentă, dar și faptul că modul 
autohton de prelucrare, adaptat con
dițiilor naturale specifice, a avut, de 
timpuriu, un caracter propriu de ne
confundat, recunoscut ca atare de că
tre călătorii străini. Prin conjugarea 
metodică a eforturilor de cercetare, 
pot fi întregite capitole de istoria me
dicinii, de istorie a dezvoltării mește
șugurilor, de istorie a muzicii și așa 
mai departe.

în mod necesar, întregul fond de 
fapte de cultură autohton va trebui 
privit prin prisma mișcării istorice ge
nerale și în legătură cu programul 
spiritual mai vast pe care îl îndepli
neau domnii români. Respiră în toa
te aceste fapte un mod propriu de 
a gîndi, bazat pe echitate și omenie, 
în care recunoaștem o trăsătură ca
racteristică întregului nostru popor.

în cele de mai sus nu am făcut 
decît să schițez cîteva argumente pen
tru constituirea unui studiu sistematic 
al culturii românești în ansamblul său. 
Ca disciplină universitară și, cu pre
cădere, ca materie generalizată în șco
lile medii, istoria culturii românești 
poate și trebuie să devină un instru
ment eficace în formarea temeinică 
a- conștiinței cetățenești, contribuind 
totodată la stabilirea unui dialog ar
monios între științele umanistice și 
cele reale.
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Intervenția medicala
i de ridicarea 

viață al omu- 
dovedește a fi 

un „sensibil" 
acestuia în a- 
durerilor fizice.

Preocupată 
nivelului de 
lui știința se 
totodată și 
sprijinitor al 
meliorarea < 
Contracararea acestora pre
zintă o neasemuită im
portanță și pentru practica 
medicală, ce urmărește să-și 
facă intervenția-i necesară 
cît mai ușor de suportat. 
Noua ramură a științelor me
dicale — anesteziologia 
are sarcina nu numai de 
insensibiliza organismul la 
durere, ce se realizează as
tăzi relativ ușor, ci și de a 
regla diferitele funcții ale 
acestuia în timpul diverse
lor tratamente sau interven
ții chirurgicale, precum și 
în perioada imediat urmă
toare operației, cînd orga
nismul încă se mai resimte.

Aparatura modernă per
mite anestezistului ca, în 
cazuri mai grele, să poată 
întrerupe respirația bolnavu
lui și să procedeze la ven
tilație pulmonară artificială, 
să poată spori sau micșora 
tensiunea arterială, să poată

a

azde biologice ate
în absența durerii

Prof. A, A. Kovanev
U.R.S.S.

opri pentru cîtva timp pînă 
și inima pentru a o repune 
apoi în funcțiune. Totodată, 
acesta posedă mijloace me
dicamentoase cu care poate 
imobiliza sau, dimpotrivă, 
să redea din nou mobilitate 
unor mușchi etc.

Preocupările de combate
re a durerii în asemenea 
situații sînt izvorîte din do
rința de a ușura în cît mai 
mare măsură starea pacien
tului și din nevoia impe
rioasă de a elimina pe cît 
posibil eventualele complica
ții pe care aceasta i le poa
te provoca. Se știe, de pildă, 
că senzațiile de durere 
determina o sensibilă 
greunare a respirației 
navului, creînd condiții

pot 
în- 

bol- 
pen-

tru apariția unor pneumonii 
postoperatorii.

De aceea, unul din aspec
tele cercetărilor și experien
țelor noastre se referă la 
căutarea unor mijloace cil 
mai eficiente de anestezie 
postoperatorie fără ca prin 
aceasta 
cumva, 
cundar, 
cauză, 
te că 
scutit de senzația 
rere, îndeosebi în 
le trei zile de după o- 
perație, care sînt cele 
mai critice. în acest scop, 
se produce la sfîrșitul opera
ției o insensibilizare a rădă
cinii spinale, un blocaj al 
impulsurilor dureroase care 
provin din rană și care

să se influențeze 
pe un plan 
starea celor

Astăzi, se 
bolnavul

se
in 

cunoaș- 
trebuie 
de du- 
prime-

nu-și mai pot urma cursul 
prin măduva spinării spre 
scoarța cerebrală. Acest blo
caj lichidează în întregime 
durerea, fără să inhibe însă 
cunoștința și respirația bolna
vului, acesta putîndu-se miș
ca, alimenta și chiar prac
tica gimnastica respiratorie.

în prezent cercetările 
noastre urmăresc elaborarea 
de noi metode de anestezie 
în special pentru copii îri 
care scop căutăm să eluci
dăm particularitățile diferi
telor procedee de anestezie, 
în condițiile unei deconec
tări de lungă durată a ini
mii, a efectelor unei anes
tezii de lungă durată nu nu
mai după operație, ci și în 
unele maladii grave, cum 
ar fi infarctul miocardic etc.

Studierea tot mai apro
fundată a organismului u- 
man, împinsă pînă la cerce
tarea comportării celulelor 
în condițiile administrării 
de anestezice constituie o 
contribuție, credem, bine
venită la dezvoltarea aces
tei importante științe — a- 
nesteziologia.

Pentru a pătrunde în pro
funzimea tainelor adaptabi
lității — acest aspect ce 
ilustiează în mare măsură 
rafinamentul și complexita
tea funcțiilor vitale ale or
ganismului uman — proble
ma trebuie studiată și din 
punct de vedere general 
biologic. Cum se prezintă 
această însușire la diferi
tele rase de viețuitoare, în 
cadrul diferitelor etape ale 
evoluției lor ? Ce factori 
concură, de pildă, în prin
cipal, la realizarea adaptă
rii la frig a diferitelor ani
male ?

în experiențele de labora
tor, biologului îi vine greu 
să țină sub observație în
treaga multitudine de fac
tori ce pot interveni conco
mitent în desfășurarea feno
menelor vitale, cu prilejul 
adaptării la temperaturi re
duse. Pentiu aceasta urmă
rim pe grupuri diferiții fac
tori : astfel, tema care mă 
preocupă în mod deosebit 
în momentul de față, se re-

adaptării la frig
Olivier HEROUX

(Ottawa-Canada)

feră Ia modul de acțiune, 
în cadru] adaptării la frig, 
a regimului alimentar, tem
peraturii și umidității exte
rioare. condițiile vieții izo
late sau în grup, în raport 
cu specia animală în studiu.

în ultimele decenii, re- 
curgîndu-se la utilizarea u- 
nor mijloace experimentale 
din ce în ce mai ingeni
oase, se ajunsese la consta
tarea că, la mamiferele mici 
(șobolani și mai ales șoa
reci albi), producerea de 
căldură de către organism, 
în vederea adaptării la frig

este întotdeauna însoțită 
o creștere a activității tiroi- 
diene. Examenul mai atent 
critic al diferiților factori 
implicați a dus însă recent 
la concluzia că aceasta nu 
este valabil în toate cazu
rile, că e posibilă sporirea 

capacității metabolice a șoa
recilor, fără a li se 
tivitatea tiroidiană. 
monstrat astfel că, 
anumite condiții,
activității tiroidiene este in
contestabilă, ea nu consti
tuie decît un fenomen se
cundar, căruia nu i se poa-
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de

ac-mări
S-a de- 

deși 
creșterea

în

te atribui răspunderea esen 
țială pentru adaptarea me
tabolică Ia 
mului.

întrucit 
periențelor 
rea la frig a fost făcută pe 
șoareci de laborator, se ve
rifică în prezent dacă ace
lași mecanism fiziologic 
poate fi regăsit și la alte 
specii. Cercetările, cel puțin 
cele efectuate pînă în pre
zent, nu au putut pune în 
evidență un astfel de meca
nism la alte specii. Devine 
deci un obiectiv important 
descoperirea motivului a- 
cestei deficiențe, care limi
tează, în mod surprinzător, 
rezistența la frig a celorlalte 
specii, comparativ cu extra
ordinarele capacități meta
bolice existente la șoarece.

Dezvăluirea esenței aces
tor fenomene ar putea oferi 
cheia care ne-ar permite să 
mărim capacitatea metabo
lică a omului pentru a-i 
permite să trăiască și să lu
creze cu ușurință în climele 
unde predomină frigul in
tens, așa cum există în re
giunile polare ale t-ămîn- 
tului sau chiar în alte pla
nete.

frig a organis-

majoritatea ex- 
privind adapta-
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în ziua de Sîmbătă, 16 
brie, a avut loc La Palatul 
Adunări Naționale ședința comună 
a Comisiei pentru cultură și învă- 
țămînt și a Comisiei juridice, sub 
președinția tovarășului prof. univ. 
Paul Niculescu-Mizil, președintele 
Comisiei pentru cultură și învăță- 
mînt. Comisiile reunite au discutat 
proiectul de decret privind titlurile 
științifice în Republica Socialistă

România, trimis de Consiliul 
Stat spre a. fi avizat.

Tovarășul Jean Livescu, adjunct 
al ministrului învățămîntului, a fă
cut o expunere asupra prevederilor 
proiectului.de decret și a dat expli
cațiile cerute de deputați.

în urma discuțiilor, comisiile au 
avizat favorabil proiectul de decret. 
Avizul a fost înaintat Consiliului 
de Stat.

Semnarea unui acord
tehnico-științific româno-iugoslav
Sîmbătă 16 septembrie a.c. a fost 

semnat la București, între Repu
blica Socialistă România și Repu
blica Socialistă Federativă Iugosla
via, Acordul cu privire la colabo
rarea tehnico-științifică în dome
niul folosirii energiei nucleare în 
scopuri pașnice.

Acordul a fost semnat de către 
prof. Vojin Guzina, președintele 
Comisiei pentru energia nucleară 
din Republica Socialistă Federativă 
Iugoslavia, și de acad. Horia Hulu
bei, președintele Comitetului pentru! 
energie nucleară din Republica So
cialistă România.

(Agerpres)

a •

(Din carnetul arbitrului principal)
Plecăm din Brașov la ora 12,40. 

Vreme închisă. Nori de ploaie. încă 
din start se pornește rapid. Unii în
cearcă evadări.

Km 41. — Punctul de cățărare Bo
gata. Cîștigă Gera (România I), ur
mat de Mickein (R.D.G.).

Km 50. — Evadează cehoslovacul 
Novak, Kazmierzak (R.D.G.) și bul
garul Malcev. Avansul lor crește 
mereu.
Km 62 — Sprint la Rupea. Cei trei 
pedalează în forță și pentru a cîști- 
ga sprintul (reușește Kazmierzak), și 
pentru a nu fi ajunși de pluton, a- 
flat ia numai 30 de secunde.

Km 73. — Se produce regruparea.
Km 114. — Pe străzile Sighișoarei 

plutonul se agită din nou, „mobilul" 
acestei agitații fiind sprintul din 
centrul orașului. Și aci consemnăm 
victoria aceluiași Kazmierzak.

Km 127. — Al doilea punct de că
țărare al etapei — Hetiur. Tînărul 
Sălăjan își întrece toți partenerii, 
chiar și pe Mickein, purtătorul tri
coului violet. Imediat la coborîre 
Mickein plonjează curajos și evadea
ză. Va fi prins însă după 10 kilo
metri de plutonul condus de Moi- 
ceanu și Rusu.

Km 148. — Al treilea „pisc" — 
Bălăușeri. Mickein se revanșează, 
întrecîndu-1 pe Sălăjan, care încear
că apoi să se desprindă din pluton.

Km 158. — Ultimul și cel mai înalt 
punct de cățărare — Acățari. Ordi
nea primilor trei : Mickein Mikkal- 
jen (Danemarca), Sălăjan.

Sosirea la Tg. Mureș (km 170) se 
desfășoară pe o șosea udă de ploaie. 
Plutonul este compact. Sprintul fif- 
nai revine lui Constantin Grigore 
(România I). urmat ' - - -
(R.D.G.), Staushelm 
Ciumeti (România II), Groen (Olan
da), Prinsen (Olanda) — toți în ace
lași timp: 4 h 08’17”. Medie orară: 
41,085.

Astăzi are loc etapa a Vl-a : con
tratimp individual (30 km) pe un 
traseu din apropierea orașului.

Octavian AMZA

Pe stadionul din Petroșeni a a- 
vut loc meciul dintre Jiul și F. C. 
Argeșul d;n cadrul etapei â V-a a 
diviziei A. în ciuda timpului nefa
vorabil (a plouat continuu) și a te
renului greu, ambele echipe au lup- 

..tal.mult pentru a-și apropia victo
ria, Argeșenii au învins cu sco
rul de l—0, realizat de Dobrin in 
minutul 22. Este de remarcat că-in 
vingătorii, în frunte cu portarul 
Coman, au excelat totuși în apă
rare, reușind să rezolve cu succes 
insistentele și destul de periculoa
sele atacuri adverse.

...Șl AZI

„SUPER HERA 
CLORAVA"

Francezul Jules Jourdiaux a pre
zentat la Salonul inventatorilor din 
New York „Super Hera Clorava", un 
sistem de cinematograf total în re
lief, care înconjoară literalmente pe 
spectator. El constă din proiectarea 
tuturor filmelor normale, de orice di
mensiuni pe un ecran concav, de 360 
grade, format din 1 700 de baghete 
de aluminiu, dispuse paralel între 
ele. Spectatorul are impresia că se 
află în centrul acțiunii. Dezavantajul 
constă în faptul că spectatorul este 
obligat, să pricească în toate părțile, 
ceea ce îi solicită un mare efort.

I). de Boschel 
(Danemarca),

IN CLASAMENTUL GENERAL 
INDIVIDUAL conduce Emil Rusu 
(România I), urmat la 17 sec. de 
Prinsen (Olanda), Ziegler (România 
II) și Zelenka (Cehoslovacia); la 
23 sec. de N. Ciumeti (România II); 
la 38 sec. de Borschel (R.D.G.); la 
53 sec. de Gh. Suciu (România II) 
și Gera (România I); la 1 min. 46 
sec. de T. Vasile (România II); la 
3 min. 7 sec. de S. Nielsen (Dane
marca) etc.

Pe echipe, conduce România II, 
urmată de România I, R. D. Ger
mană etc.

Celelalte șase partide ale etapei 
au loc astăzi, după următorul pro
gram ; la București, pe Stadionul 
Republicii, Rapid—Farul (ora 
14,15) și Progresul—A.S.A. Tg. Mu
reș (ora 16); la Ploiești Petrolul— 
Universitatea Cluj ; la Bacău Di
namo—Universitatea Craiova ; 
Arad U.T.A.—Steaua ; 
Steagul roșu—Dinamo

★

Stațiile noastre de
transmite astăzi, cu începere din 
jurul orei 15,30, aspecte de la in- 
tilnirile de fotbal din cadrul cate
goriei A și de la meciul de rugbi 
Steaua—La Voulte (Franța). De 
asemenea, se vor transmite aspec
te din Turul ciclist al României 
și rezultatele altor manifestări 
sportive.

Transmisia se va face pe pro
gramul I.

la
la Brașov

București,

radio vor

europene Momentul etapei În cîteva rînduri

MONEDE DE 25 
DE SECOLE

In apropiere de satul Krușevo din 
regiunea Plovdiv a fost dezgropat un 
vas de argilă conținînd 153 de mo
nede vechi. O treime dintre acestea 
au fost bătute pe insula Tassos. Mo
nedele au pe una din fețe un satir, 
iar pe cealaltă un pătrat împărțit în 
patru părți. Majoritatea lor datează 
din anii 500—350 înaintea erei 
noastre.

Recent, în orașul japonez Akita a 
avut loc tradiționalul festival al 

lanternelor

OR/

O NOUĂ FUNCȚIE 
A TELEVIZIUNII

Sîmbătă s-au încheiat în Bucu-, 
rești lucrările celei de-a V-a reu
niuni a Comitetului internațional 
al Asociației internaționale de stu
dii sud-est europene.

Comitetul a adoptat tematica Vii-i 
torului Congres internațional de 
studii balcanice și sud-est europene 
și programul de activitate al aso
ciației pe anii 1967—1968. De ase
menea, a fost ales noul birou al 
asociației pentru perioada 1967— 
1971. Birou] este format din : prof. 
Franjo Barisic (Iugoslavia) — pre-

ședințe; prof. Ălecs Buda (Alba
nia), Sir Ronald Syme (Anglia), 
prof. Nikolai Todorov (Bulgaria),’ 
prof. Andre Mirambel (Franța), 
prof. Apostolos Dascalakis (Grecia), 
prof. Halil Inalcik (Turcia) și 
prof. Anatol F. Miller (U.R.S.S.) —• 
vicepreședinți ; acad. Em. Condu- 
rachi (România) — secretar gene
ral. Au fost aleși ca președinți de 
onoare ai asociației acad. Vladimir 
Georgiev (Bulgaria) și 
Zakythinos (Grecia).

prof. Den.is

(Agerpres)

GUSTUL VICTORIEI

Cronic a zilei
Vizite ale unor oaspeți 
de peste hotare

• Sîmbătă, delegația parlamen
tului belgian, condusă de Paul 
Struye, președintele Senatului, a 
plecat eu avionul la Suceava. Oas
peții au fost însoțiți de acad. Ște
fan Milcu, președintele Grupului 
parlamentar de prietenie Romăma- 
Belgia, și de deputatul C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu. Pe aeroportul 
orașului, delegația a fost întâmpi
nată de președintele sfatului popu
lar regional, Emil Bobu, deputat în 
Marea Adunare Națională, și de 
alți reprezentanți ai organelor lo
cale de stat. în cursul dimineții, 
parlamentarii belgieni au făcut o 
vizită la sfatul popular regional. 
Apoi au vizitat monumentele de 
artă Moldovița, Gura Humorului și 
Voroneț. Seara, președintele sfatu
lui popular regional a oferit un di
neu în cinstea delegației. în timpul- 
dineului, Emil Bobu și Paul Struye 
au toastat pentru prietenia dintre 
popoarele român și belgian.

membrii comitetului 
deputați din regiune 
expus principalele probleme ale 
dezvoltării economice și social-cul-, 
turale a regiunii și au făcut un 
schimb de păreri cu parlamentarii 
cehoslovaci asupra activității or
ganelor locale ale puterii de stat 
din cele două țări. In cursul acele
iași zile, delegația a vizitat uzina 
„Electroputere" din Craiova și 
Combinatul chimic de la Ișalnița. 
Delegația a fost însoțită de depu
tății Kovacs Gyorgy, vicepreședin
te al Marii Adupări Naționale, A- 
lexandru Grecu și Elena Grigoriu, 
precum și de Cestmir Cisar, 
basadorul R. S. Cehoslovace 
București.

executiv și 
în M.A.N. au

am-' 
la

Plecarea delegației 
Federației Generale 
a Muncii din Belgia

în-

Turlele multicolore ale Sighișoarei, 
mai puțin radioase ca de obicei, sub 
ploaia melancolică de toamnă, au 
rămas undeva, în urmă. Plutonul suie 
din greu povîrnișul dinspre Hetiur, 
sub supravegherea atentă a lui Emil 
Rusu, care își apără cu prestanță tri
coul galben, cucerit acum două zile.

Dar iată că, după punctul de că- 
țărare, unul dintre alergătorii din 
față se lansează ca un bolid pe ser
pentinele alunecoase, izbutind să mă
rească treptat distanța față de urmă
ritori. 11 recunoaștem întîi după a- 
lură — pedalaj energic, în forță, u- 
merii mult aplecați înainte — apoi 
după numărul de concurs : 23 — Die
ter Mickein, revelația primelor etape. 
Deci, ca și ieri, tenacele căpitan al 
echipei germane încearcă să de
monstreze că eșecul de joi, care l-a 
costat peste 20 de minute întârziere 
și 30 de locuri în clasamentul gene
ral, a fost într-adevăr, un accident... 
Consolidîndu-și poziția de lider al 
combativității, acumulînd puncte pre
țioase la cățărare, el nu se rezumă 
la atât, ci caută cu perseverență o 
nouă victorie de etapă.

Indicatorul de viteză al mașinii în 
care ne aflăm se menține constant

DERBIUL
V

BĂTĂUȘILOR?

• Continuîndu-și vizita în țara 
noastră, președintele Vecei Execu
tive a R.S. Serbia, Giurița Ioikici, 
și Tihomir Vlașkalici, membru al 
Vecei Executive, însoțiți de Ion Chi- 
rilescu, vicepreședinte al Comitetu
lui de stat pentru îndrumarea și 
controlul organelor locale ale ad
ministrației de stat, au sosit sîm
bătă în regiunea Oltenia. Oaspeții 
iugoslavi au făcut o vizită la sfa
tul popular regional, unde pre
ședintele comitetului executiv, 
Gheorghe Paloș, a făcut o scurtă 
prezentare asupra realizărilor în 
domeniul economic și social-cultu
ral. precum și asupra perspective
lor de dezvoltare a regiunii. Cu a- 
cest prilej a avut loc un schimb de 
păreri privind colaborarea dintre 
cele două regiuni limitrofe din 
România și Iugoslavia. în conti
nuare, președintele Vecei Executi
ve a R.S. Serbia și persoanele Ofi
ciale care îl însoțesc au vizitat ti
zi na „Elect.roputere“. Seara, oaspe
ții iugoslavi au sosit în stațiunea 
balneară Herculane.

Sîmbătă a părăsit Capitala, 
dreptîndu-se spre patrie, delegația 
Federației Generale a Muncii din 
Belgia, condusă de Alfred De- 
lourme, secretar național al fede
rației. în zilele de 13—15 septem
brie, oaspeții au vizitat Fabrica de 
confecții și tricotaje București, car
tierele noi de locuințe din orașul 
București, precum și Delta Dunării. 
Vineri dimineața, delegația a fost 
primită la Consiliu! Central al 
U.G.S.R. de Ion Cotoț, secretar al 
Consiliului Central al U.G.S.R.

★
Un colectiv al Teatrului de Co

medie din București a plecat sîm
bătă seara spre Belgrad, unde în 
aceste zile se desfășoară Festiva-
Iul internațional' de teatru experi
mental. In cadrul festivalului, ar
tiștii români vor prezenta două 
spectacole cu piesa „Troilus și Cre- 
sida" de Shakespeare.. . ,

★
între 17 și 23 septembrie se va des

fășura în întreaga țară săptămîna 
„Crucii Roșii". Această manifestare, 
devenită tradițională, va constitui un

• Sîmbătă dimineața, delegația
Adunării Naționale Cehoslovacei
condusă de Helena Leflerova, vicâ- prilej de intensificare â activității de 

a 
a-

președinte al Adunării Naționale, a 
făcut o vizită la Sfatul popular ăl 
regiunii Oltenia. Președintele co
mitetului executiv al sfatului 
popular regional, Gheorghe Paloș,

propagare în rindurile populației 
cunoștințelor igienico-sanitare, de 
tragere de noi membri donatori de 
sînge.

Echipele de rugbi Dinamo 
și Grivița roșie — a căror 
confruntare directă a suscitat 
întotdeauna interesul publicu
lui spectator, cunoscut fiind 
faptul că ambele sînt alcătui
te în majoritate din interna
ționali — au oierit ieri după- 
amiază pe Stadionul Repu
blicii din Capitală un specta
col de cea mai penibilă fac
tură. în loc să-și dispute co
rect, cavalerește, în limi
ta strictă a regulamentului 
de joc, întîietatea în această 
partidă deosebit de impor
tantă pentru configurația cla
samentului, cei mai mulți din
tre rugbișlii respectivi s-au 
angaiat în permanente alter-’ 
cații s-au insultat reciproc și 
— culmea 1 — spre final au 
încins o bătaie generală, că
reia din păcate i s-au alătu
rat și jucători de rezervă, 
însoțitori și suporteri aflați în 
imediata vecinătate a terenu
lui. Cele cîteva minute peni
bile au fost, firește, reprobate 
de publicul spectator, prezent 
în tribune ca să asiste Ia o 
cu totul altă confruntare între 
fruntașele rugbiului nostru.

Comentariile asupra acestui 
„derbi al bătăușilor" — în 
timpul căruia de altfel arbi
trul a eliminat cinci jucători 
(trei grivițeni și doi dinamo- 
viști) — devin desigur de pri
sos. Este de așteptat inter
venția imediată și drastică a 
forului de specialitate, a con
ducerilor cluburilor respective.

I. DUMITRIU
(Agerpres)

vremea

Întreprinderea cinematogra
fică a orașului București 
nunță ultimele spectacole 
filmul „Agonie și extaz", care 
rulează la cinematograful „Pa
tria" din Capitală. Pentru cei 
care n-au văzut încă filmul, 
amintim că este o coproducție 
americano-italiană in 
concepută pentru ecran pano
ramic de Carol Reed, 
cunoscutul roman al lui Irving 
Stone.

a-
cu

culori,

după

Ieri în țară : vremea a deve
nit umedă în cea mai mare parte 
a țării. Cerul a fost mai mult 
acoperit. Au căzut ploi intermi
tente în Ardeal, Banat, Oltenia 
și Muntenia, cu caracter local în 
celelalte regiuni. Vîntul a suflat 
slab pînă la potrivit din sud-est. 
Temperatura aerului la ora 14 
era cuprinsă între 13 grade la 
Huedin și 25 de grade la Călă
rași. In București : vremea a 
fost umedă, cu cerul acoperit. 
Au căzut ploi temporare și a- 
verse însoțite de descărcări elec
trice. Vîntul a suflat potrivit.

Temperatura maximă a atins 22 
de grade.

Timpul probabil pentru zilele 
de 18, 19 și 20 septembrie. în 
țară : vreme schimbătoare, cu 
cer temporar noros. Vor cădea 
ploi locale. Vînt slab pînă la 
potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 
grade, iar maximele între 16 și 26 
de grade. în București : vreme 
schimbătoare, cu cer temporar 
noros, favorabil ploii de scurtă 
durată. Vînt slab pînă la po
trivit. Temperatura ușor varia
bilă.

peste 45 km pe oră. Mickein pedaz 
lează intens, crispat pe ghidon, cu 
acea expresie de dîrzenie care îi este 
caracteristică... însă pînă la sosire 
mai sînt vreo 40 de borne, iar plu
tonul nu pare de loc dispus să ac
cepte zborul solitar al unei „păsări" 
de această talie. Siluetele albastre și 
albe (cicliști din prima și a doua e- 
chipă ale țării noastre) se schimbă 
frecvent la conducere și avansul — 
care ajunsese la un moment dat în 
preajma utiui minut — începe să 
scadă încet, dar sigur. Fugarul își 
continuă efortul, însă întoarce tot 
mai des capul pentru a deduce la ce 
distanță se află oamenii din urmă. 
E din ce în ce mai limpede că micul 
său avantaj nu poate fi păstrat 
fața unei contraofensive atât de 
prige și de bine organizată.

In sfîrșit, după aproape 12 km, li
derul primelor două zile vede apă- 
rînd lingă el un tricou albastru și 
altul, de o culoare foarte cunoscută, 
galben-auriu. Sînt- Moiceanu și Rusu, 
care privesc cu coada ochiului, obo
siți dar satisfăcuți, spre „obiectul" a- 
cestei urmăriri înverșunate.

— Ei bine — își zice Mickein, re- 
int'rînd în pluton — acum m-ați prins, 
n-am ce face ! Să vedem însă ce-o să 
se întâmple data viitoare...

Pentru că — orice s-ar spune — 
gustul îmbătător al victoriei stârneș
te o legitimă tendință de recidivă 1

Dan DEȘLIU

• După o zi de odihnă, la Subotica 
a fost reluat turneul candidatelor la 
titlul mondial de șah. Alexandra Ni- 
colau a remizat cu Konarkowska. 
Kislova a cîștigat la Perevoznic. In 
clasament conduce Stadler cu 5 punc
te, urmată de Nicolau și Kușnir cu 
cite 4 puncte etc.

în 
a-

• Selecționatele de box (juniori) 
ale R. D. Germane și României s-au 
întâlnit în meci revanșă la Dresda. 
Din nou, victoria a revenit pugiliști- 
lor noștri cu scorul de 12—10. Au 
obținut victorii Kiss, Dobrescu, Cu- 
tov, Ciocîrlea. Năstac si Lehăduș.

• în turneul internațional mascu
lin de baschet de la Varșovia, echipa 
R. D. Germane a învins cu 74—63 
(46—26) echipa României. Polonia a 
întrecut Ungaria cu 72—53 (40—33).

• Pe stadionul din Kiev a luat sfîr
șit finala „Cupei Europei" la atletism 
pentru echipele feminine. Trofeul a 
revenit pentru a doua oară consecutiv 
echipei U.R.S.S., care a totalizat 51 de 
puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat echipele R. D. Germane — 43 
puncte, R. F. a Germaniei — 36
puncte, Poloniei — 35 puncte, Angliei 
și Ungariei cu cîte 33 puncte. Ulti
mele rezultate: disc — îllgen 
(R.D.G.) 58,26 m ; înălțime — Okorova 
(U.R.S.S.) 1,79 m ; ștafeta 4X100 m — 
U.R.S.S. 45" ; lungime — Becker 
(R. F. a Germaniei) 6,63 m ; suliță — 
Jaworska (Polonia) 56,88 m ; 800 m 
plat — Eriak (U.R.S.S.) 2'06”8/10.

și marți

La Geneva a fost experimentat un 
sistem de televiziune pentru verifi- 
carea stării conductelor de canali
zare. Sistemul prevede o cameră de 
televiziune de transmitere, care, in
tr-un înveliș din azot pur, este intro
dusă în conducta de canalizare cer
cetată. Împreună cu un bec de ilumi
nare, camera se fixează pe un posta
ment și se deplasează de-a lungul 
conductei. Funcționarea și deplasa
rea camerei de televiziune sînt co
mandate dintr-un autocamion utilat 
în mod special, în care se află tele- 
receptorul. Acest sistem a fost folosit 
la repararea unor conducte de cana
lizare, fără să se dea la o parte stra
tul de pămînt care le acoperă. In 
conducte, în care, cu ajutorul came
rei de televiziune, au fost descoperite 
fisuri, se introduce sub presiune o 
soluție compusă din ciment, nisip 
tratat în mod special și un liant.

EFECTELE
STUPEFIANTELOR

Profesorul Constandinos Miras, de 
la Universitatea din Atena, a pre
zentat la Universitatea din Los An
geles (statul California) un raport 
asupra efectelor folosirii stupefian
telor. In raportul său, care cuprinde 
rezultatele unui studiu de peste 20 
de ani, se arată că folosirea stupe
fiantelor determină schimbări atit în 
personalitatea individului, cit și în 
activitatea funcțională a diversele’ 
organe umane. Aceste schimbări apa’ 
mai ales la acele persoane care fu
mează, de exemplu, două sau mai 
multe țigări de marijuana pe zi timp 
de peste doi ani. Un consumator de 
marijuana poate fi recunoscut după 
felul cum vorbește sau după actele 
sale, în marea lor majoritate ilogice.

POPULAȚIA
R. P. POLONE

DE CE SE OPREAU 
CEASURILE?

Biologii sovietici au descoperit din 
ce cauză se opresc atît de des cea
surile în țările tropicale. Motivul: 
anumite microorganisme atacă lubri
fiantul cu care au fost tratate piesele 
ceasului. In viitor va fi evitată des
compunerea uleiului cu ajutorul unt 
alt lubrifiant căruia i se va adăuga o 
substanță pe bază de mercur.

Potrivit datelor Direcției generale 
de statistică, Polonia are o populație 
de 32 de milioane. Pentru anul 1970 
se prevede creșterea populației la 
aproximativ 33,5 milioane, iar pentru 
1980 la 37,5 milioane. In prezent, 
numărul bărbaților este cu 900000 
mai mic decît al femeilor. Din punct 
de vedere al populației, Polonia 
ocupă locul al 7-lea în Europa.

COLORION
In R. P. U. s-au fabricat în anul 

1966 circa 300 000 aparate de tele
viziune în 30 de tipuri diferite. Fă- 
brica „Orion" a început pregătirile 
în vederea fabricării aparatelor de 
televiziune în culori. Cîteva exem
plare ale televizorului Colorion sînt 
gata.

DIN NOU DESPRE FARFURIILE ZBURĂTOARE

Existența farfuriilor 
zburătoare este contra
ră celor mai elementare 
legi ale fizicii, a decla
rat William Markowitz, 
profesor de fizică la 
Universitatea „Mar
quette" (Wisconsin), în- 
tr-un articol publicat 
de revista „Science". 
Autorul a subliniat fap
tul că vitezele ce ar 
urma să le atingă vehi-

culele spațiale intersi- 
derale ar fi de dome
niul visului. El a re
marcat că o farfurie 
zburătoare, călătorind 
cu o viteză de 12 ori 
mai mare decît o navă 
cosmică de tipul „Ge
mini", ar avea nevoie 
de 12 500 de ani pentru 
a ajunge pe Pămînt 
după ce a plecat de pe 
steaua „Alpha Cen-

tauri11, cea mai apropia
tă de planeta noastră. 
Un vehicul călătorind 
cu viteza fantastică de 
300 000 km pe secundă 
ar avea nevoie de opt 
ani pentru a străbate 
aceeași rută. După pă
rerea savantului nu 
există nici o metodă de 
propulsie care să ducă 
la obținerea unei 
menea viteze.

g

Campionatele de atletism 
se disputa luni

Din cauza impracticabilității terenului, ca urmare
timpului ploios, campionatele naționale de atletism ale 
seniorilor — ce trebuiau să se desfășoare ieri și azi pe sta
dionul „23 August" — au fost amînate pentru luni și marți 
pe stadionul „Republicii" din Capitală. întrecerile sînt 
programate după-amiaza, începînd de la orele 15.

a

I
I
I
I
I
I
I
I
I

I
3
I
I
I 
!
I
I
I

I

ÎNSEMNĂRI DIN
R. D. GERMANĂ

O recentă călătorie în 
Republica Democrată Ger
mană mi-a fost prile
juită de cea de-a IV-a 
conferință a 
gilor din R.D. Germană, 
care a avut loc la Dres- 
da. în cursul călătoriei 
m-au impresionat plăcut 
progresele realizate în 
țara prietenă în 
cial-economică 
fică.

De la Marea 
din frumoasa stațiune bal
neară și marele port War- 
nemiinde trecînd prin ve
chiul Rostock, oprindu-te 
în marele Berlin, care an 
de an își schimbă fața 
prin numeroase construc
ții și puternica industrie 
ce se dezvoltă neîncetat, 
trecînd prin Dresda, le
na sau Leipzig, culegi bo
gate impresii.

Voi ‘ '
aspecte 
meu de specialitate. Cli
nica de la spitalul Cha- 
rită, condusă pînă de 
curînd de prof. Karl Vel- 
Uctgen, este renumită. în
deosebi prin studiile în
treprinse în problema 
diagnosticului bolilor o- 
culare și, în special, a cor
pilor străini șl tumorilor 
intraoculare prin ultrasu
nete. Prof. Velhagen a- 
cum, la vîrsta de aproape 
70 de ani, a scris una 
dintre cele mai reușite o- 
pere de 
noastre, 
titulată 
este de 
diul actual al dezvoltării 
industriei, pentru o mai 
bună asistență și protec
ție oftalmologică, numă
rul oculiștilor trebuie să 
crească simțitor, apreci-

oftalmolo-

viața so- 
și științi-

Nordului,

împărtăși cîteva 
din domeniul

sinteză a științei 
în 6 volume, in-' 
„Oculistul". El 

părere că în sta-

PRINTRE MAEȘTRII OPTICII
lnd că în prezent ar fl ne
voie de un oftalmolog la 

'15 000 de locuitori.
In afară de diagnosti

cul prin ultrasunete, în 
clinica de la spitalul 
Charite din Berlin se ope
rează cu mult succes o 
varietate de leziuni de
generative ale retinei, cu
noscută sub numele de 
„gaură 
tată cu 
parate, 
este un 
asistență oftalmologică, 
de cercetare științifică, 
un for metodologic de în- 
vățămînt de mare randa
ment, și mai precis, un 
institut de mare prestigiu 
în lumea specialiștilor.

Clinica din Dresda 
condusă de prof. Miiller 
s-a făcut în timpul din 
urmă ecoul. îngrijorărilor 
mereu crescînde ale of
talmologilor cu privire la 
frecvența și gravitatea 
tot inai mare a trauma
tismelor oculare. De alt
fel, această problemă 
este ■ în atenția specialiș
tilor din mai toate țările. 
Și la noi s-au ținut pînă 
acum două conferințe a- 
supra traumatismelor o- 
chiului, iar tematica noii 
secții de oftalmologie din 
cadrul Uniunii Medicale 
Balcanice pentru Congre
sul din 1968 ce se va ține 
la Istanbul, este tot trau
matologia oculară.

In• decursul itinerarului 
nostru, la Leipzig am fost 
oaspeții clinicii de oftal
mologie condusă de pro
fesorul Sachsenweger, 
mare specialist în proble
me de strabism și ortop- 
tică. Leipzigul este un 
oraș cu o viață cotidiană 
efervescentă și o activi
tate multilaterală — tîrg 
internațional, putemia

în maculă". Do- 
cele mai bune a- 
această clinică 

puternic centru de.

Prof. dr.
Petre VANCEA
membru corespondent 

al Academiei

docent

centru industrial, de co
merț, de cărți și de blă
nuri, centru de învăță- 
mînt superior, oraș al 
congreselor, oraș al mu
zicii, artelor și teatrelor, 
oraș al sporturilor. Ca se
diu a numeroase instituții 
de invățămînt superior, o- 
rașul este totodată un 
centru de cercetare știin
țifică. Universitatea sa, 
care poartă astăzi numele 
lui Karl Marx, a fost fon
dată în 1409 și este, după 
universitatea din Heidel
berg, cea mai veche uni
versitate germană. In cele 
9 facultăți ale sale stu
diază 14 000 de studenți. 
în afară de universitate, 
Leipzigul numără încă 
alte 7 institute de învă- 
țămînt superior, dintre 
care amintesc pe cele 
mai recent înființate : 
Școala superioară de ar
hitectură, Școala superi
oară de cultură fizică și 
celebrul 
teratură. 
în acest 
dintre cele mai mari bi
blioteci pentru orbi.

Clinicile și laboratoa
rele facultății de medi
cină sînt foarte bine do
tate cu aparatură și se 
bucură de un real pres
tigiu în lumea întreagă. 
Secția de ortoptică a clini
cii pe care o conduce pro
fesorul Sachsenweger este 
una dintre cele mai bine 
dotate din Europa. Multe 
din aparatele și instru
mentele medicale cu care

medicale și 
de pe glob, 
vorbă cu re- 
autorizați ai 
CARL ZEISS"

Institut pentru li- 
De asemenea, 

oraș exista una

este înzestrată această 
clinică de la Leipzig au 
fost introduse și în clinica 
de oftalmologie a spita
lului Colțea din București 
Toate aceste aparate și 
instrumente sînt produse 
de renumita casă „VEB 
CARL ZEISS" de la lena.

Am vizitat de curînd a- - 
ceastă laimoasă întreprin
dere de aparate optice, 
cunoscută în întreaga 
lume, șl care are nume
roase sucursale în dife
rite centre 
industriale 
Am stat de 
prezentanți 
casei „VEB
din lena care mi-au con
firmat ceea ce personal; 
de mult, consider ca ab
solut indispensabil: exis
tența unei colaborări cit 
mai strînse între cerce
tare și tehnică pentru că 
cercetarea înseamnă îna
inte de toate precizie.

Cînd în 1846, Carl Zeiss, 
mecanic al universității 
din lena, a înființat un 
atelier de optică în acest 
oraș pentru a fabrica în 
special microscoape, nu 
și-a imaginat că în mai 
puțin de un secol mili- . 
oane de oameni din lu
mea întreagă vor benefi
cia de rezultatele modes
tei sale activități și că 
produsele firmei Zeiss vor 
deveni un element in
dispensabil științei care 
scrutează azi Cosmosul.

Acest imens progres nu 
s-a putut realiza decît 
printr-o strînsă colabo
rare între oamenii de ști
ință, ale căror idei crea
toare de cercetători și ale 
căror calcule matematice 
sînt transformate de teh
nicieni în oglinzi, în pris
me și lentile ce intră în 
alcătuirea diferitelor apa-

rate de optică. Unul din 
specialiștii casei Zeiss îmi 
spunea că în cazul oglin
zilor gigante ale teles- 
coapelor astronomice, 
precizia merge pînă la 
50 de miimi de milimetru.

Cunoșteam înfr-adavăr 
produsele Zeiss, dar nu șl 
modul lor de fabricare. 
Reputația produselor fir
mei, a căror calitate es.e 
unanim recunoscută, mi-a 
alimentat imaginația, însă 
realitatea depășește a- 
ceastă imaginație. Fie că 
se fabrică în serie sau 
cu bucata, elementele mi
nuscule extrem de fine, ca 
și cele de mari dimensi
uni — toate sînt executate 
cu aceeași minuțiozitate. 
Construcția instrumentelor 
optice reprezintă o con
tinuă muncă de montare, 
de ajustare și de control.

Interlocutorul îmi spu
nea că evoluția în dome
niul opticii moderne duce 
în mod nemijlocit la o 
strînsă colaborare cu elec
tronica. Altădată trebuia 
să te mărginești în gene
ral la ochiul omenesc 
pentru a putea aprecia 
calitatea unei imagini 
proiectate de un obiec
tiv fotografic. Azi, gra
ție noilor aparate elec
tronice concepute și puse 
la punct de fabrică, cali
tatea acestor obiective 
este controlată automat.

Am insistat mai pe larg 
asupra celor văzute la 
lena întrucît consider că 
faptele relatate mai sus 
pot interesa publicul 
românesc care se bucură 
în mod sincer de realiză
rile obținute de oamenii 
muncii din R. D. Germană 
în știință și tehnică, în 
toate domeniile construc
ției socialiste.

proiectului.de
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celei de-a 22-a sesiuni Demonstrație 
studențească 
la Brisbane

Aflat in vizită 

prietenească

PARIS 16. — Corespondentul A- 
gerpres, Al. Gheorghiu, transmite : 
La Palatul UNESCO din Paris s-au 
încheiat sîmbătă lucrările celui 
de-al 6-lea Congres mondial al o- 
rașelor înfrățite, care a avut ca te
mă : „înfrățirea și colaborarea in- 
tercomunală în slujba păcii între
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CONTRA
CURENTULUI

Recent s-a desfășurat la To
rino conferința anuală a Grupu
lui consultativ al N.A.T.O. pen
tru cercetarea și dezvoltarea 
aerospatială (Agard). 40 
specialiști din cele 14 
membre ale Pactului Nord- 
Atlantic s-au teunit pentru a 
întocmi „programul științific" 
pe 1968, în vederea perfecționă
rii tehnicii militare.

întrunirea a constituit un ele
ment discordant în ambianța 
politică europeană actuală. Fe
nomenele pozitive ce se desfă
șoară în Europa, tendințele ce 
cîștigă tot mai mult teren în fa
voarea dezvoltării colaborării 
Est-Vest au fost cu totul igno
rate de participant). Ca și în 
anii „războiului rece", ei și-au 

jg îndreptat privirile spre perfec- 
— ționarea mijloacelor de război, 

pledînd pentru îmbogățirea ar
senalului N.A.T.O. în referatele I 
prezentate de diferiți specialiști j 
a fost menționată activitatea in- j 
tensă 
ale 
zarea unor noi tipuri de avioa- 1 
ne și s ' ’ ’ —
pus 'accentul 
construirii de avioane militare 
supersonice, aparate cu aterizare 
și decolare verticală. Au fost 
date ca exemple ale perfecțio
nării spre care se tinde avio
nul de vinătoare „VAK 91". în 
curs de realizare, și perfecționă
rile ce se aduc elicopterului 
militar „Frălon" ; s-a discutat 
aici, de asemenea, proiectul unui 
nou avion, de o formă aparte, 
dotat cu un grup moto- 
propulsor de tip nou. In intere
sul accelerării înfăptuirii, pro-, 
gramului, de înarmări s-a pus 
accent pe lărgirea aplicării ce
lor mai rioi realizări în dome
niul. electronicii.

Deși învăluită în perdeaua 
unui „program științific", întru
nirea nu a făcut decît să rea
firme caracterul agresiv al a- 
cestui tratat militar. Generalul 
P. de Cumont, președintele co
mitetului militar ăl Pactului 
Nord-Atlantic, a declarat că 
■ținta spre care blocul tinde în 
viitorii ani este aceea a dotării 
forțelor aeriene ale N.A.T.O. cu 
un grad sporit de „flexibilitate ; 
și varietate de manevră", astfel I 
incit să poată fi dezvoltate ope
rații militare „de o cit mai mare 
eficacitate". Generalul nu a as
cuns că „cercetările inițiate și i 
coordonate de către „Agard" i 
trebuie să ducă la o „înarmare ’ 
puternică a N.A.T.O.".

întrunirea se reliefează ca o ! 
nouă încercare a cercurilor mi
litariste de a „stringe rîndurile" i 
Pactului. Nord-Atlantic într-un ■ 
moment cind in sinul blocului se ; 
accentuează tendințele centri- ‘ 
fuge, cînd țările europene mem- ’ 
bre ale coaliției încearcă să se : 

! debaraseze ,de povara impusă, a ; 
cheltuielilor militare, îndreptîn- ; 

’du-și eforturile spre dezvoltarea i 
economiei și colaborarea reci- i 
proc avantajoasă cu toate țările. 1 
In apropierea scadentei din i 
1969 a Tratatului Nord-Atlantic. I 
cercurile militariste recurg la 
cele mai variate mijloace — și 
programul de perfecționare a 
armelor elaborat la întrunirea 
de la Torino dovedește încă 
o dată acest lucru—pentru a 
lega mai mult țările membre de 
planurile N.A.T.O. întrunirea 
„Agard". înscriindu-se pe 
nia accentuării înarmărilor, 
adus o dovadă în plus 
N.A.T.O. constituie un factor 
frînare a destinderii, a colabora 
rii între popoarele europene.
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pentru 
bugete- 
cu des-

adop-
cea
Re-

de 
țări

și

a multiplelor laboratoare 
„Agard" pentru . reali-

submarine. In discuții s-a 
pe accelerarea

popoare". Au participat 800 de 
legați și observatori din 58 de 
Delegația română a fost condusă de 
Gheorghe Cambose, președintele 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular orășenesc Iași.

Congresul a adoptat o rezolutie- 
program care se pronunță pentru 
promovarea și sprijinirea tuturor 
inițiativelor de pace, pentru cola
borare și înțelegere internațională, 
pentru intensificarea contactelor 
intercomunale. Documentul con
damnă orice formă de agresiune 
armată, precum și cursa înarmări
lor și lansează un apel 
transformarea progresivă a 
lor de război în cheltuieli 
tinație productivă.

Printre celelalte rezoluții
tate cu acest prilej se numără 
privind tineretul și educația, 
zoluția își însușește inițiativele Ro
mâniei privind educarea tineretu
lui. Considerînd ca o necesitate 
promovarea unei educații interna
ționale a tineretului, în sprijinul 
idealurilor de pace, respect reci
proc, înțelegere și colaborare între 
popoare, rezoluția face o serie de 
recomandări orașelor membre, în 
legătură eu mai buna cunoaștere 
între tineretul din diverse țări.

Congresul a ales aooi organele de 
conducere ale Federației mondiale 
a orașelor înfrățite. Ca pre
ședinte a fost ales Giorgio la Pira 
(Italia), iar Leopoldo Senghor a fost 
reales președinte de onoare. Prin
tre membrii Consiliului executiv 
se află și Gheorghe Cambose.

NEW YORK 16 (Agerpres). — In 
cadrul unei conferințe de presă, ți
nută în ajunul deschiderii, celei 
de-a 22-a sesiuni a Adunării Ge
nerale a O.N.U., secretarul general 
al O.N.U., U Thant, și-a exprimat 
părerea că în orientarea războiului 
din Vietnam spre o. soluție politi
că. încetarea necondiționată a bom
bardamentelor împotriva R. D. 
Vietnam rămîne o condiție primor
dială. condiție ce nu a fost înde
plinită.

Problema viitorului politic al 
Vietnamului, a adăugat .el,’este o 
problemă exclusiv a poporului 
vietnamez.

Referindu-se la necesitatea regle
mentării conflictului din Orientul 
Apropiat, el a spus că negocierile 
directe între Izrael și țările arabe 
ar fi ideale, dar 
împrejurări nu 
practică pentru 
eri.

că în actualele 
vede posibilitatea 
asemenea negoci-

★
16 (Agerpres),NEW YORK

Austria, Finlanda și Suedia au de
pus la Națiunile Unite un proiect 
de rezoluție prin care cheamă se
siunea extraordinară a Adunării 
Generale a O.N.U. să remită pro
blema Orientului Apropiat .sesiunii 
ordinare a Adunării Generale pen
tru a fi dezbătută cu prioritate.

Proiectul de rezoluție urmează 
să fie supus luni aprobării partici- 
panților la ședința de închidere a 
sesiunii extraordinare a Adunării 
Generale, care și-a desfășurat lu- 

în lunile iunie și iulie. Se- 
ordinară a Adunării Gerie- 
deschide marți, 19 septem-

crările 
siunea 
rale se 
brie.

de invadatori și profesori americani au declarat grevăZilele trecute 45 000
în sprijinul cererii de sporire a salariilor, ceea ce a dus Io blocarea deschi
derii anului școlar în mai multe localități din S.U.A. In fotografie: un pi

chet de grevă al învățătorilor din New York
T

Mai poți avea încredere...?
O hotărîre recentă a 

Congresului american, 
a produs o vie reacție 
în cercurile influente 
britanice. Congresul 
s-a opus îndeplinirii 
unei comenzi de vase 
culegătoare de mine 
către șantierele navale 
britanice, comandă le
gată de acordul de 
compensație încheiat 
între cele două state. 
Poziția Congresului a- 
merican a stîrnit dez
bateri furtunoase in 
Camera Comunelor din 
Anglia. In același timp, 
cabinetul britanic reu
nit într-o șediiiță spe
cială, și-a manifestat 
profunda 
față de comportarea 
Congresului, care a a- 
fectat relațiile dihtie 
Londra și Washington. 
Miniștrii britanici s-au 
declarat '„îngrijorați de 
perspectiva unor noi 
velo-uri" și a unei în
răutățiri a raporturilor 
bilaterale. După cum au 
menționat agențiile de 
presă, ministrul de ex
terne George Brown a 
avut o convorbire ‘în

' acest, seps cu Eugene 
Rostow, subsecretar de 
stat american, iar De
nis Henley,: ministrul 
apărării, care sublinia 
într-o declarație gravi
tatea acestui diferend 
ce „ar compromite în
săși baza raporturilor" 
dintre Anglia, și S.U.A.,

o e

„decepție"

a adresat omologului 
său american, Robert 

_ scrisoa
re cerînd ca acordul 
de compensație să nu 
mai depindă de votul 
Congresului, în aceea
și scrisoare s-a cerut 
Washingtonului să ia 
măsuri pentru „a para 
vetd-ul Congresului, a- 
sigurînd industriei bri
tanice comenzi care să 
compenseze pe cele 
pierdute". Denis Hea
ley atrage de asemenea 
atenția asupra conse-

McNamara, o

cințelor pe care gestul 
Congresului le poate 
provoca pentru relațiile 
dintre Whitehall și 
Casa Albă.

în timp ce oficiali
tățile britanice încear
că totuși să diminueze 
importanța neînțelege
rii, presa engleză este 
mult mai dură. Astfel, 
„the Guardian" scrie 
că atitudinea Congre
sului riscă să compro
mită nu numai relații
le între cele două țări, 
dar chiar și „raporturi
le dintre Statele Unite 
și fiecare din aliații oc
cidentali", iar „Daily 
Mail" apreciază că „re
lațiile speciale" între 
Statele Unite și Marea 
Britanie „nu mai exis
tă", aceasta din urmă 
fiind privită de Casa 
Albă ca o „putere de 
ordin secund, bolnavă 
economicește, care și-a 
pierdut influența pes
te mări". Iar „Sun" se 
întreabă.: „Mai poți. a- 
vea încredere într-un 
acord astfel violat

CANBERRA 16 (.Agerpres).
Studenții din orașul australian 
Brisbane au organizat un mare mi
ting în apărarea libertăților poli
tice. Ei au condamnat acțiunile re
presive ale poliției împotriva "par- 
ticipanților la 
dențeasqâ ■ de 
și au ' chemat 
treaga țară Șă se alăture acțiuni- 

' lor de protest împotriva îngrădirii 
libertăților politice. După miting-a 
avut loc o demonstrație la care au 
participat peste 5 000 de sludenli și., 
profesori..de la Universitatea.- din 

' Brisbane. Demonstrații și mitinguri 
de solidaritate. cu tineretul din ,a- 

1 cest oraș au-avut loc și în'orașele 
Sidney, Melbourne, Canberra și 
Perth, încercarea autorităților „de 
a limita" organizarea de mitin
guri și demonstrații a înțîmpinat 
rezistența hotărîlă a organizațiilor 
sindicale, studențești, de femei și 
ale tinerelului, anunță-presa- aus
traliană.

demonstrația stu- 
la 8 septembrie, 

tineretul din îri-

Se dezvoltă 
colaborarea economică 
bulgaro- austriacă

VIENa 16 (Agerpres). — In ca
drul întrevederii dintre Fritz Bock, 
vicecancelar,; minjșirtil comerțului 
al Austriei, și Ivan Budinov, mi
nistrul comerțului exterior al R.P. ; 
Bulgaria, care se află'în vizită 1? 
Viena, a fost constatată posibilita
tea dezvoltării în continuare a re
lațiilor economize dintre cele două 
țări. Vicecancelarul Bock' a relevai 
însemnătatea Dunării ca cea mai 
ieftină cale d’e transport a; mărfuri
lor schimbate de cele,.două....țări. 
Părțile au convenit, de asemenea, 
să pregătească un acord de colabo
rare tehnico-științifică. și de coope
rare în domeniul industriei.

într-un interviu Acordat repre
zentanților presei, Ivan Budinov a 
declarat.că Josef Klaus, cancelarul 
federal al. Austriei, va face o vizită, 
în R.P. Bulgaria, la invitația lui 
Todor. Jivkbv. președintele Consi
liului de Miniștri.

kS3

16. — Coresponden
ta. Plopeanu, trans

BELGRAD 
tul Agerpres. 
mite: tovarășul Ilie Verdeț, mem
brii al Comitetului Executiv, a) Pre
zidiului Permanent al C.C. al

■ f^.C.R'., ‘ cai'0 la invitația C.C. as 
U.C.I. a făcut o vizită prietenească 
in R.S.F. Iugoslavia, a avut sîm- 
bâtâ o îhtîlnire cu MiaJko Todoro- 
viei, secretar al Comitetului Exe
cutiv al C.C. ai U.C.I. La convorbi
re, care s-a desfășurat într-o at
mosferă cordială, tovărășească, au 
participat Kiro Hadjivasilev, mem
bru al Comitetului Executiv al 
C.C.’ a) U/C.I., și Aurel 
ambasadorul Republicii 
România la Belgrad. în 
Mialko Toclorovici a
prînz în. cinstea tovarășului 
Verdeț.

R. P. POLONA

it! ăl nășan, 
Socialiste 

aceeași zi, 
oferit un

Ilie

Festivitatea de 
la Sosnowiec

SOSNOWIEC 16 (Agerpres) — 
La Sosnowiăc, în R. P. Polonă, a 
fost dezvelit sîmbătă un monu
ment închiriat luptei revoluționare. 
La festivitate au participat Wla- 
clyslaw Gpmulka. prim secretar al 
C.C. al P.M.U.P., și alți conducători 
de partid 'și .de stat ai - R.P. Polo
ne...A fost, de față un mare număr 
de locuitori ai voievodatului Kato- 
vice. Monumelntul a fost înălțat 
pentru a marea două date istori
ce, —t cea de-a, 50-a aniversare a 
Mării Revoîiiții Socialiste din Oc
tombrie, și cea de-a 25-a aniversa
re a creării Partidului . Muncitoresc 
Polonez.

La festivitate a luat cuvîntul 
Wladyslâtv Gomulka, prim secre
tar ai C.C. al P-.M.U.P.

M. D.

H

I

va
25 
de
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Partidul Mișcarea Repu
blicană Populară (M.R.P.), 
partid al democrat-creștinilor din 
Franța, care a jucat’ un important rol 
în viața politică a țării, a dispărut din 
punct de vedere politic Săptămâna a- 
ceasta. Comitetul său executiv a anun
țat că ’acest partid va fi dizolvat în 
curînd, retrăgîndu-se astfel din viața 
politică în favoarea centrului-democrat, 
noul partid al lui Lecanuet, în care au 
intrat mai mulți membri ai M.R.P.

0 conferința a miniștrilor 
învățământului din țările 
europene membre ale U.N.E.S.C.O.

fi organizată la Viena între 20 și 
noiembrie. Conferința va fi prima 
acest gen în istoria Europei.

Un acord sovieto-cuban 
privire la colaborarea în domeniul

sînd relațiile dintre cele trei țări, pre- tensificării luptei oamenilor muncii din
cum și unele probleme de interes a- Flandra împotriva închiderii înțreprin-
frican. . derilor și a concedierilor, împotriva po

liticii în domeniul salarizării.

Un grup de deputați co
muniști, printre care Luigi Longo, 
Pietro Ingrao, Giancarlo Pajetta, au 
adresat guvernului o interpelare în 
legătură cu faptul ca/ o delegație 
sindicală din R. D. Vietnam, invitată 
de C.G.I.L. (Confederația Generală 
a Muncii din Italia) să facă o vizită 
în Italia, nu a obținut în timp util 
viza.

CU
folosirii energiei atomice în scopuri 
pașnice a fost semnat la Havana. Acor
dul prevede pregătirea în Cuba de 
cadre științifice și ingineri, organizarea 
și desfășurarea de cercetări științifice 
în vederea aplicării energiei atomice în 
economia națională.

Cabinetul spaniol a h°- 
tărît să dea curs moțiunii adoptate 
de Comitetul special O.N.U. pentru 
decolonizare convocînd o conferință 
constituțională în vederea acordării in
dependenței Guineei Spaniole pînă în 
iulie 1968. Ministrul informațiilor, care 
a anunțat această hotărîre, a precizat 
că conferința va avea loc la 30 octom
brie, la Madrid.

Președintele Camerei Co
munelor a Parlamentului 
canadian, L. Lamoureux, și-a în
cheiat sîmbătă vizita în R. S. Ceho
slovacă. In cursul vizitei a avut con
vorbiri cu reprezentanți ai guvernu
lui și parlamentului R. S. Cehoslovace.

In comunicatul franco- 
austriac, dat publicității sîmbătă, 
la încheierea vizitei primului ministru 
francez, Georges Pompidou, în Aus
tria, se subliniază, printre altele, că 
cei doi oameni de stat și-au exprimat 
satisfacția pentru ' progresul obținut 
în senspl normalizării și intensificării 
relațiilor între Est și Vest, precum și 
pentru cooperarea mai strînsă între 
toate țările europene. Ei au fost de 
acqrd că este necesar șă se depună 
în continuare eforturi în interesul 
Europei și al păcii.

La 14 septembrie, a 
mericani înarmați au depășit linia de 
demarcație pătrunzînd în nordul aces
teia, unde.au lansat un atac împotriva 
postului coreean din zona demilitari
zată, anunță agenția A.C.T.C. Luînd 
măsuri de apărare, personalul coreean 
a respins atacul reușind să-i alunge pe 
soldații americani.

C 
d

Dana HERA

Biroul comercial al tării noastre din cadrul Tîraului internațional de la Ban 
(Italia)

-------
■A Y >

Cunoscutul poet Ucrai
nean Pavlo Tîcina, în vîrstă 
de 77 de ani, a. încetat din viață 
sîmbătă la Kiev.

Sîmbătă au sosit la Dar
Es Salaam președintele Zambiei, 
Kenneth Kaunda, și primul ministru 
al Somaliei, Mohamed Hadji Ibrahim 
Egal, pentru a avea convorbiri cu pre
ședintele Tanzaniei, Julius Nyerere. Po
trivit observatorilor, în cursul discu
țiilor vor fi abordate probleme intere-

Federația din Flandra a 
P. C. din Belgia a adresat o 
SCriSOare socialiștilor din această 
regiune în care îi cheamă să sprijine 
acțiunile comune ale forțelor de stînga 
împotriva politicii monopolurilor. In 
scrisoare, publicată în ziarul „Drapeau 
Rouge", se subliniază necesitatea in-

„Cosmos-177". In Uniunea. 
Sovietică a' fost lansat la 16 septembrie 
satelitul artificial al Pămîntului „Cos- 
niosrl77", la bordul căruia este insta
lat aparataj științific pentru ■ continua
rea cercetărilor în spațiul cosmic.

Ministrul apărării națio
nale al R. P. Polone, Marian 
Spychalski, a soșit la Bruxelles într-o 
vizită oficială la invitația lui-Charles, 
Poswick, ministrul apărării naționale al 
Belgiei. în prima zi a vizitei, M. Spy
chalski a fost primit de primul minis
tru, de președintele Camerei Reprezen
tanților și de rriinistrul afacerilor, ex
terne al Belgiei.

Activitatea sondei lunare 
„SurveyOr-5" a fost suspendată 

! pe o scurtă perioadă, datorită creșterii 
accentuate a temperaturii. „Surveyor

’s" a transmis pînă în prezent prin in
stalația.sa de televiziune 4 741 imagini 
ale suprafeței lunare. La 24 septem
brie, instrumentele sondei își vor înceta 

■ activitatea pe o perioadă mai lungă, 
de două săptămîni, cît durează noap
tea lunară.

In orașul Namur (Belgia) s-au 
desfășurat . lucrările celui de-al 
5-lea. congres internațional de 
cibernetică organizat de Asocia
ția Internațională de Ciberneti
că. Din țara noastră a luat 
parte o delegație compusă din 
oameni de știință și cercetători în 
domeniul calculului economic și 
al ciberneticii. Comunicările pre
zentate și intervențiile specialiș
tilor din România s-au bucurat 
de interes și apreciere. Aniver
sarea a 10 ani de la fondarea 
Asociației Internaționale de Ci
berneticii a fost marcată în ca
drul lucrărilor congresului de o 
ședință solemnă la care au luat 
parte și prof. Manea Mănescu, 
membru corespondent al Acade
miei Republicii Socialiste Româ
nia, precum și ceilalți membri 

2 ai delegației române.
Cu ocazia împlinirii a 100 de om de la aparijia operei „Capitolulla 

Museum'1 din Londra o fost deschisă expoziția „Kari Marx in Anglia"

încheiată joi seara, prin- 
tr-o ședință prezidată de 
președintele copgolez , Mo- teritoriilor ocupate ?n Cun- 

goul central. în caz con
trar, statele membre ale menea situație".' Au 
O.U.A. se declară gala să 
acorde guvernului ' coh- 
golez întreaga asistență 
necesară apărării dreptu
rilor suverane ale țării.

cane 1 cer imediata părăsi
re. de către mercenari, a

hr
s ^5$:

PARIS 16 (Agerpres). — Intre 
generalul Lyman Lemnitzer, co
mandantul suprem al forțelor 
N.A.T.O. din Europa, și ge
neralul Ailleret, șeful '' Statului 

. major al armatei .franceze, a a- 
vUt loc, cu două săptămîni în 
urmă, un schimb de scrisori prin 
care s-a definit caracterul obli
gațiilor militare pe care și le a- 
sumă Franța ca membră a A- 
lianței Atlantice. Potrivit aces
tei definiții. Franța nu se con
sideră datoare să colaboreze cu 
forțele N.A.T.O:' decît dacă va 
aprecia că are loc „un act de a- 
gresiune clară". Schimbul de 
scrisori, al căror conținut, a fost 
dezvăluit sîmbătă, încheie pro
cesul desfășurat timp de un an 
de retragere a Franței din . or
ganismele integrate ale NATO.

Con- 'BERLIN 16 (Agerpres). 
siliul ;de Stat al RiD. Germane a 
ținut o .'ședință în; care- au Tost?; e- 
xamin.ate,. spre, a: fi. supuse’' rati
ficării. Camerei Populare,; tratatele 
de prietenie, colaborare;și asisten
ță mutuală încheiate de R. D. Ger
mană cu Ungaria, și Bulgaria.

In cadrul ședinței, președintele 
Consiliului de Stat, Walter Ul- 
brichtj a prezentat, un referat1 cu 
privire la- securitatea' europeană, 
coexistența pașnică -între R. D. 
Germană și R. F. a Germaniei,-pre
cum și Berlinul occidental. Au fost 
aprobate , principiile expuse în • re
ferat. .

preșe
butu — la care a ’ partici
pat și'secretarul general a! 
O.N.U.. U Thant, sosit la 
Kinshasa special pentru a- 
cest-eveniment — cea de 
a 4-a sesiune la' nivel 'înalt 
a Organizației Unității A- 
fric'ane a dezbătut timp 
de patru zile o serie de 
probleme majore care fră- 
mîntă azi continentul. A- 
tenția celor 16 șefi de state 
a fost reținută de aseme
nea probleme ca sprijini
rea mișcărilor de eliberare 
din Africa, acțiunile mer
cenarilor în Congo, lupta 
împotriva politicii de a- 
partheid, situația din-Rha- 
desia și din Africa de, sud- 
vest. Au. fost • dezbătute \ 
măsuri .privind întărirea l 
eficienței O.U.Ai în lupta 
împotriva coldpiâli'sihiiiuî,' 
neocolonialismului și Unei-' 

1 tirilor' imperialismului în
Africa. O atenție deosebită 

. aii acordat șefii de state 
_ diverselor^ aspecte ale în

tăririi cooperării statelor a- 
fricane în domeniile eco
nomic, cultural, științific.

Participanfii la’ confe
rință au sprijinit măsurile 
luate de guvernul .congo- 
lez „împotriva' foițelor 

' ' răului ca.re.au încercat să 
ipotecheze viitorul promi
țător al tinerei țări". în 
cursul lucrărilor s-a subli
niat că activitatea merce
narilor, presiunile dinafară 

< asupra ( Congouluî consti- ■ 
tuie o violare flagrantă a 
suveranității acestui ' stat 
independent. Intr-o lezcilu- 
ție adoptata în unanimi
tate, la propunerea delega
ției Sudanului, țările afri-

vînl al conferinței, au ar ut 
Inc „explicații deschise și 
sinceie furnizate:de dele
gații țăriloi aflate în ase- 

-J1-'Au fost 
adoptate, în acest context, 
o. serie de recomandări 
privind medierea și arbi
trajul pentru căutarea u- 
nor soluții adecvate. In

Succesul conferinței

De la trimisul 'nostru in Congo, 
Constantin Benga

„Conferința de la Kin
shasa, scrie,„L’Action", or
ganul Partidului socialist 
desturian (Tunisia), fămîne 
în primul rînd ca o mărtu
rie a faptului că întreaga 
Africă sprijină Congo în 
lupta dîrză pe care o duce 
împotriva ocupației străine. 
Iată unul din principalele 
aspecte pozitive ale aces
tei conferințe la nivel 
înalt".

Conflictele ‘ îhter'africane 
au constituit o altă pro
blemă majoră, aflată în 
discuție. După cum pre
cizează un purtător de cu-

ceea ce privește criza ni- 
geriană,' majoritatea șefilor 
de state sau reprezentan
ți) lor și-au exprimat spe
ranța de a vedea, în cu- 
rînd,. desprinzîndu-se o 
soluție trainică, izvorîtă din 
interesele, poporului nige
rian că și ale continentului 
african în ansamblu.

La propunerea președin
telui Zambiei, Kaunda, s-a 
adoptat o hotărîre privind 
acțiuni pentru salvarea 
vieții celor 37 de patrioțl 
din Africa de sud-vest, de
feriți justiției rasiste de la 
Pretoria, și cărora li se

pregălește o soartă tra
gică.

La conferință s-au de
pus eforturi pentru reali- 

, zarea unei cooperări in- 
terafricane mai eficiente. 
Numeroși șeii de state — 
se arată iu cercurile din 
jurul conferinței — au in
sistat asupra strîngerii co
operării, conștienți de iap- 
tul că. „stalelui africane le 
va li imposibil să iasă din 
starea de insulicientă dez
voltare, 
își 'oi 
soarta", 
în legătură cu aceasta con
golezii! „Le progres", se 
insistă asupra promovării 
unei înțelegeri politice în
tre statele africane, se in
sistă pentru sporirea 
schimburile) culturale, 
științifice, comerciale, iar 
pe plan mai larg, pentru 
lărgirea cooperări) econo
mice între ele. „Le Cou
rier d’Afrique" apreciază • 
că au fost obținute iczul- 
tate pozitive în această 
direcție. Un lucru "pozitiv 
l-a constituit Faptul — a-, 
rată același zia) — că re
prezentanții țărilor africa
ne nu au insista! asupra 
identității pozițiilor în 
toate problemele — ceea 
ce nu eia posibil de obți
nut — ci au căutat să-și 
apropie punctele de vedere 
asupra acelor probleme 
esențiale care se pun 
fața continentului și 
legătură cu care există po
sibilități de înțelegere.

Rezultatele conferinței 
de la Kinshasa au stîrnit 
satisfacție în sinul opiniei 
publice din Congo, ca și 
în rîndul tuturor forțelor 
progresiste din Africa.

alîta vreme cit 
încredința altora 

Ii> esență, scrie

în 
în
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