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cu privire la virila io ÎL S. F. Iugoslavia 
a tovarășului Kicoiao Ceaușescu, 

împreună cu tovarășii Ion Cheorglie fturer 
si Paul Niculescu-Mizil

Noua halâ pentru armarea navelor de la Șantierul naval Galafi

VALORIFICAREA SUPERIOARĂ

Secretarul general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, împreună cu Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., au făcut în zilele de 3 și 4 ianuarie, la invitația președintelui Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito, o vizită prietenească în Iugoslavia.In cursul acestei vizite au avut loc în localitatea Belie convorbiri între secretarul general al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, și președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, președintele Republicii Socialiste Federative Iugoslavia, Iosip Broz Tito, la care au participat ;

Din partea română : Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri, Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Andrei Păcuraru, membru al C.C. al P.C.R., șef de secție la C.C. al P.C.R., Vasile Șandru, adjunct al ministrului afacerilor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România în Iugoslavia.Din partea iugoslavă : Edvard Kandeli, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Mika Șpiliak, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Vecei Executive Federale, Mialko Todorovici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Vladimir Baka- rici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele C.C. al Uniunii Comuniștilor din Croația, membru al Consiliului Federației, Kocea Popovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Iakov Bla-

jevici, președintele Skupștinel Croației, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., Vladimir Popovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Mirko Tepavaț, președintele Comitetului regional al U.C. din Serbia pentru Voivodina, Liubo S. Babici, consilier al secretarului de stat pentru afaceri externe, și Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F, Iugoslavia în România.în cursul convorbirilor s-a făcut un schimb de păreri asupra unor probleme actuale ale relațiilor internaționale și ale mișcării comuniste și muncitorești, precum și cu privire la relațiile bilaterale. Cele două părți aii constatat cu satisfacție că relațiile de prieteni» și colaborare multilaterală dintre România și Iugoslavia, dintre P.C.R. și U.C.I. se dezvoltă cu succes și și-au exprimat hotărîrea de a întări și în viitor aceste relații în interesul popoarelor român și iugoslave, al cauzei socialismului și păcii.Convorbirile s-au desfășurat în spiritul înțelegerii reciproce, în- tr-o atmosferă cordială, tovărășească.

METALULUI
CERINȚA ECONOMICA MAJORĂ

Plecarea spre patrie

r Valorificarea superioară a materiilor prime și în special a metaiului, reducerea consumurilor specifice constituie o sarcină economică centrală, care decurge cu claritate din documentele plenarei C.C. al P.C.R. din decembrie 1966, ale recentei sesiuni a Marii Adunări Naționale. O asemenea sarcină a revenit și revine în continuare cu acuitate întreprinderilor construotoare de mașini, institutelor de proiectări și cercetări. Ce s-a întreprins îri anul trecut în acest sens ? S-a pornit metodic, di- fuzîndu-se în întreprinderi un amplu material documentar îndrumător privind căile de reducere a consumului de metal. Pe baza lui s-au întocmit planurile de măsuri și s-au fixat eta-
în a doua jumătate 
a, anului

PRIMELE 
AUTOTURISME 
ROMÂNEȘTI

în cursul acestui an, la Pi
tești va începe montajul pri
mului lot de autoturisme ro
mânești. Pentru început vor ii 
asamblate turisme Renault-8 
Major, tip 1968, cu piese livra
te de cunoscutele uzine fran
ceze. R-8 este înzestrat cu mo
tor Sierra de 1 100 cmc, plasat 
în spate, rezervat pînă acum 
lui R-10 Major. El are 43 CP 
și dezvoltă o viteză maximă 
de 135 km pe oră, fiind co
respunzător condițiilor de 
drum din țara noastră. Deși 
performanțele sale îl situează 
la nivelul clasei mijlocii de 
autoturisme, R-8 are dimensiu
nile unui automobil mic, el a- 
vînd totuși un interior spațios. 
Banchetele — 2 locuri în față, 
rabatabile, și 3 în spate — 
asigură o călătorie comodă. 
Semnalizatoarele, claxonul, fa
rurile sînt acționate de la vo
lan. Actul de naștere al pri
mului automobil R-8 Major, 
de proveniență românească, 
va fi semnat de noua uzină 
de autoturisme de la Pitești 
în a doua jumătate a anului.

Aerogara 
mterrsâțională 
OtopeniMinisterul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene, Comitetul de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare și Comitetul de Stat al Planificării au avizat proiectul de execuție a aerogării internaționale București-Otopeni, a cărei construcție va începe în curînd.Conform acestui proiect, clădirea va fi amplasată în apropierea șoselei naționale care leagă Capitala cu orașul Ploiești. Aerogara va fi formată din patru corpuri destinate deservirii pasagerilor, precum și serviciilor de dirijare a navigației aeriene și de a- sistență tehnică. La parter, etajele I și II ale corpului central se vor afla agențiile de bilete, vama, holurile de primire, restaurante, baruri, tonete, o florărie, farmacie, frizerie, magazine cu articole de artizanat etc. (Agerpres)

A

ing. Virgil ACTARIAN
adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașinipele de reproiectare la diverse mașini, utilaje și instalații, s-au stabilit îmbunătățiri tehnologice, modificări constructive, precum și măsuri referitoare la aprovizionarea, debitarea și gospodărirea rațională a metalului.Corespunzător unor astfel de acțiuni, temeiniciei cu care s-au aplicat măsurile amintite, rezultatele s-au ridicat la un nivel superior. Astfel, normele de consum la metal, aprobate inițial pentru anul 1967, au fost reduse cu 19 000 tone, sarcină care s-a îndeplinit cu succes. Iar programul de reproiectare a cuprins peste 250 de produse, cu etape eșalonate pe întregul an, la unele produse mer- gîndu-se în continuare și în 1968. S-a remarcat uzina „Electroputere“- Craiova în domeniul reproiectării unor transformatoare și motoare e- lectrice, economisindu-se circa 1 000 tone metal în trei trimestre din anul trecut. La uzina „Progresul“-Brăila, noul tip de rulou compresor, care în curînd va înlocui produsele similare actuale, pentru aceeași capacitate de compactare are un consum de metal redus, ceea ce la nivelul unui an înseamnă o economie de peste 1 000 tone. Uzina „1 Mai“ din Ploiești și cea de utilaj petrolier din Tîrgoviște au obținut în trei trimestre din anul trecut, prin reproiectarea unui număr important de subansamble ale utilajelor de foraj și extracție, o economie de 2 500 tone metal.Important este că Ia unele produse care au fost reproiectate în 1967 e- fectul economic se va realiza și în anul 1968. Este vorba de economiile însemnate de metal la autocamionul basculant de 4,5 t, tractorul S-650, instalația de foraj pentru o adîn- cime de 7 000 m, ce se vor ridica la peste 2 500 tone. Valoros este faptul că la alte produse, prin reproiectare, s-a obținut ridicarea performanțelor și, concomitent, îmbunătățirea indicilor de consum specific la metal, în această categorie se înscriu noul tip de compresor cu cilindri așezați în L, proiectat de Uzina de construc

desfacerea mobilei-
în imobilismul carențelor

.:T

Socotim de prisos să stăruim prea mult asupra u- nui fapt arhiștiut : la noi producția de mobilă a cunoscut în anii din urmă o dezvoltare considerabilă. Anual se produc și se vînd zeci de mii de garnituri de dormitoare, sufragerii, pentru holuri, zeci de mii de mobile mărunte pentru copii, garnituri de bucătărie și așa mai departe. Consemnînd din capul locului acest fapt, intenționăm să ne ocupăm în continuare de un alt aspect al problemei: la ce nivel se ridică actualmente comerțul cu mobilă ? Pentru o edificare sumară, vom reproduce cîteva. secvențe din „filmul" realizat în urma unor raiduri repetate prin magazinele și depozitele de mobilier, casnic....„Confortul". Magazin bucureștean specializat în desfacerea mobilei. 

ții de mașini Reșița, concasorul IVA, realizat de „Progresul“-Brăila.Rezultate apreciabile s-au consemnat și prin extinderea folosirii oțelurilor slab aliate și aliate și a noilor, produse, siderurgice. în acest sens, la dispoziția proiectanțdlor de mașini au fost puse cataloage cu noi mărci de oțeluri aliate și slab aliate și produse siderurgice, printre care țevi sudate, profile îndoite. De asemenea, s-a stabilit cu Ministerul Industriei Metalurgice un prim program de asimilare a noilor mărci de oțeluri a- liate necesare în anii următori. E- fectul acestor măsuri este demn de relevat. Numai la reproiectarea unor subansamble și repere ale mașinilor agricole, înlocuindu-se țevile laminate cu țevi sudate longitudinal și utilizîndu-se noi mărci de oțeluri slab aliate s-a obținut în trei trimestre din 1967 o economie de circa 1500 tone laminate.Perfecționarea tehnologiilor de fabricație a constituit, după cum am arătat, o altă cale pentru reducerea consumurilor specifice de metal. Dăm cîteva exemple reprezentative si cu efeot mai mare. Specialiștii u- zinei „Progresul“-Brăila au modificat tehnologia de forjare a osiilor de vagoane, reducîndu-se consumul specific de metal cu 1 000—1 500 tone pe an. La Uzina de construcții de mașini Reșița, prin perfecționarea tehnologiei la unele piese forjate liber din lingou întins, consumul specific de metal a fost diminuat în cazul locomotivei Diesel electrice de 2100 CP cu 4340 kg pe locomotivă. fată de consumul specific mediu realizat în 1966. Acțiuni asemănătoare au mai avut loc și la alte uzine, printre care '„23 August" și „Vulcan" din București, „1 Mai“-Plo- iești, obținîndu-se importante economii de metal.S-a acționat și în vederea, reducerii pierderilor de metal considerabile ce se .constată " în industria constructoare de mașinii din cauza 

Un cumpărător : „M-ar interesa un dormitor „Solea". Aveți ?“Vînzătorul : „Numai „E- cran". vă rog".Alt cumpărător: „Aș dori un dormitor „Ecran", dar cu scaune tapisate, pe arcuri..."Vînzătorul : „Ecran" este, dar scaune numai netapisate, fără arcuri, vă rog..."Cumpărătorul : „Cuiere de perete aveți ?“Vînzătorul : „Numai pom, vă rog..."...„Căminul". Magazin specializat în desfacerea mobilei.Un cumpărător: „Camere „Mugur" aveți ?“Vînzătorul : Numai „E- cran" și ceva „Irina" se mai găsesc.Cumpărătorul : „Bibliotecă „Dana" cu scaune și masă asortate aveți ?“.Vînzătorul : „Scaune sînt,

dar biblioteca lipsește, vă rog..."...„Apartamentul". Magazin specializat în desfacerea mobilei. Cumpărătorii cer : cameră „Mugur", sufragerie „Magnolia", bucătărie „Dafin". Li se o- feră .: cameră „Ecran", bibliotecă „Cora" — cuier... pom. Cu mici excepții, și la celelalte magazine bucu- reștene și din multe orașe ale tării, cererea și oferta se bat cap în cap. Situație de moment, excepțională ? Nu I în urmă cu cîteva luni, oferta și cererea erau la fel de nepotrivite, iar magazinele la fel de prost asortate.— Cînd e una, nu e alta — am constatat în fața directorului O.C.L. Mobila — București (cea mai mare organizație comercială specializată din tară).— După cum ne livrează

furnizorii — a replicat imediat reprezentantul comerțului. Avem contracte cu zeci de întreprinderi. Unele ne livrează dormitoare, altele sufragerii ; scaunele le primim dintr-o parte, cuierple din alta. Asta n-ar fi nimic. Dar cumpărătorul — știți cum e — are tendința să-și aducă în casă mobile de aceeași culoare, cu linii asemănătoare. Dacă a cumpărat o bibliotecă de culoare roșiatică, va căuta și recamier, și masă pentru televizor, și scaune cam de aceeași culoare...Am căzut de acord cu constatarea tovarășului director. Si am adăugat : doai’ se are în vedere că organele comerțului dirijează producția — prin contracte — după cum e pulsul pieței.— Este exact ■ ceea ce facem noi.— Atunci, dacă producă

livrării unor laminate necorespunzătoare, în lungimi de fabricație nemultiple. în scopul reglementării a- cestei probleme, în aprilie 1967 s-a aprobat de conducerile Ministerelor Industriei Construcțiilor de Mașini și Industriei Metalurgice un normativ îmbunătățit pentru livrarea -laminatelor la lungimi fixe și multiple. Totuși, rezultatele nu reflectă posibilitățile existente. Combinatul siderurgic Hunedoara și cel din Galați nu âu respectat normativul amintit, It-
(Continuare în pag. a III-a)

ȘCOALA Șl CULTURACa unul dintre principalele izvoare de cultură, factor de civilizație, școala zilelor noastre — cuprinzînd cea mai mare parte a tineretului țării — are, așa cum arăta recenta Hotărîre a plenarei C.C. al P.C.R. din 29 noiembrie — 1 decembrie 1967 cu privire la munca educativă în rîndul tineretului, rolul hotărîtor în pregătirea și educarea acestuia.Reluind dezbaterile din ancheta „Școala și cultura", publicată în ziarul nostru, tovarășa prof. ZINÂ SÎRBU, directoarea liceului „M. Eminescu" din Capitală, își exprimă opiniile în legătură cu nobila menire a cadrelor didactice în pregătirea și educarea tineretului.Profesorul e prin definiție un om de cultură. Menirea de a instrui și educa pe alții îl obligă să asimileze cît mai mult din valorile trecutului și prezentului, atît în domeniul specialității sale, cit și în alte domenii. Așa stînd lucrurile, el devine purtătorul unei zestre spirituale pe care trebuie s-o transmită cu pasiune și dăruire tineretului. Si acest lucru nu-i deloc ușor. A poseda cultură e doar un punct de plecare, a ști să o împărtășești și altora e , calitatea fundamentală a profesorului, calitate ce are interferențe cu măiestria și arta.La această vîrstă a devenirii, adolescentul caută modele de viață, de conduită spirituală și morală. Profe-

BELGRAD 4. — Trimisul special, Constantin Mitea, transmite : Joi seara, tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, împreună cu tovarășii Ion Gheorghe Maurer, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al P.C.R., președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România, și Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a părăsit Iugoslavia după o vizită prietenească făcută în zilele de 3 și 4 ianuarie la invitația președintelui R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Iosip Broz Tito.La gara orașului Osiek din R.S. Croația, înalții oaspeți români au

sorul e prezent zi de zi în orizontul vizual și perceptiv al elevului și treptat se integrează în existența lui prin mii de fire invizibile. Profesorul joacă deci un rol important în
ecouri
trezirea și formarea interesului de a se cultiva al elevilor.Ce e de făcut ca prestigiul și forța de influențare pozitivă ale profesorului să sporească ? Răspunsul ține de modul propriu de cultivare si 

torii sînt dirijați, de unde provine dezasortarea, lipsa cronică a unor piese de mobilă insistent solicitate de cumpărători ?— Păi nu v-am spus ? Avem zeci de furnizori.— Și ? Sînt greu de... dirijat ? ’— O, nu ! în ce privește structura de marfă, sortimentul, ei respectă cerințele comerțului. Dezasortarea magazinelor provine din altă parte. Degeaba eșalonăm noi sosirea în depozite a garniturilor de mobilă „X“ lingă scaunele și mesele potrivite. Fabricile nu tin cont de calculele noastre. Ele ne livrează marfa nu după termenele fixate de comun a- cord. ci fiecare după cum poate.
Gh. GRAURE

(Continuare în pag. a Il-a) 

fost conduși de tovarășii Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugoslavia, președintele Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, Edvard Kar- deli, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Mika Șpiliak, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., președintele Vecei Executive Federale, Mialko Todorovici, secretar al Comitetului Executiv al C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Vladimir Bakarici, președinte al C.C. al Uniunii Comuniștilor din Croația, membru al Consiliului Federației, Kocea Popovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației, Iakov Blajevici, președintele Skupștinei Croației, membru al Prezidiului CrC. al U.C.I., și • Vladimir Popovici, membru al Prezidiului C.C. al U.C.I., membru al Consiliului Federației.

transmitere a acumulărilor personale, de capacitatea de a converti în metode și mijloace educative informațiile de specialitate și de cultură generală. Stăpînirea temeinică a specialității, mînuirea sigură și nuanțată a diferitelor metode de predare e necesar să fie dublate de o mare receptivitate față de psihologia și particularitățile vîrstei școlare. La toate acestea aș mai adăuga un factor esențial, de care din păcate nu se prea ține seama : cunoașterea opiniei elevilor despre profesor.Desigur, considerarea valorificării unui profesor e strîns legată nu numai de'pregătirea lui — căci un profesor oricît ar fi de savant, dacă nu cîștigă și inimile tinere cărora li se adresează, nu-și poate valorifica în cel mai înalt grad pregătirea. Rigiditatea și conformismul didacticist scad valoarea pregătirii, în" schimb generozitatea dăruirii, efortul de a suscita rațiunea și sensibilitatea elevilor colorează moral fiecare gest al profesorului și măresc infinit valoarea cunoștințelor.Problema exemplului personal al profesorului capătă în momentul de față o anumită greutate specifică în contextul muncii instructiv-educati- ve. Prestigiul e o chestiune ce ține în mod strict de persoana profesorului, de particularitățile lui psihice si intelectuale, de dorința de a se cultiva.Un cercetător german prezintă, în- tr-o revistă de specialitate, rezultatele unei anchete de mari proporții cu tema „Raportul profesor-elev", în care au fost chestionați 713 elevi de 14—19 ani asupra a 82 de profesori, și pe de altă parte părerea celor 82 profesori despre propria lor activitate. Prin alegerea unuia dintre mal multe răspunsuri gradate, elevul și profesorul au avut posibilitatea, res- pectîndu-se cu strictețe anonimatul, să-și exprime cu ușurință și deschis părerea. A rezultat clar că gradul de simpatie a elevilor e în funcție de calitatea muncii profesorului. Autorul consideră părerea elevilor despre profesor un factor important, de care depind orientarea și desfășurarea activității lui. în măsura în care profesorul își dezvoltă capacitatea de autoapreciere justă, el va putea analiza și părerea altora despre el și va ajunge s-o considere un ajutor prețios.Elevii caracterizează lecția profesorilor iubiți ca foarte interesantă și multilaterală, iar pe cea a profesorilor neiubiți o trec în categoria celor monotone, prea puțin variate. Prin aceasta se confirmă că pregătirea de specialitate și orizontul de cultură, dublate de o mare mobilitate metodică, determină popularitatea sau nepopularitatea unui profesor.Ancheta la care m-am referit e ilustrativă și conține unele adevăruri pe care le întîlnim mai peste tot unde există colective de profesori și elevi. Și la noi, ca pretutindeni,
(Continuare în pag. a IV-a)

Conducătorii de partid și de stat români își iau rămas bun de la gazdele lor, răspund cu căldură la aplauzele oamenilor muncii aflați pe peron.
★Pînă la stația de frontieră Sta- mora Moravița, conducătorii de partid și de stat români au fost însoțiți de tovarășii Mirko Tepavaț, președintele Comitetului regional al Uniunii Comuniștilor din Serbia pentru Voivodina, Liubo S. Babici, consilier al secretarului de stat pentru afacerile externe, Iakșa Petrici, ambasadorul R.S.F. Iugoslavia în România, Lazar Lilici, șeful Protocolului din Secretariatul de Stat pentru afacerile externe, precum și de Aurel Mălnășan, ambasadorul Republicii Socialiste România la Belgrad.

A intrat in funcțiune 

Linia electrică 
de 220 kV 
Hunedoara- 
Timisoara

J

în prima zi a noului an a în
ceput să funcționeze linia electrică 
de 220 kV Hunedoara—Timișoara, 
care traversează cele două regiuni, 
pe o lungime de peste 160 km. 
Datorită noii magistrale, capacita
tea de transport a energiei elec
trice în această parte a fării se du
blează în condifiile unei siguranțe 
sporite, ceea ce va satisface în
tregul necesar de energie pentru 
industrie, iluminatul public și con
sumul casnic din Banat. Concomi
tent a fost pusă sub tensiune stafia 
de 220 kV/110 kV, cu o capacitate 
de 200 MVA, prima de acest fel 
din sistemul energetic al Banatu
lui. Noua stafie, echipată cu auto- 
transformafor și aparataje electrice 
fabricate în țară asigură alimenta
rea cu energie electrică a unui 
mare număr de întreprinderi in
dustriale, unități agricole socialiste 
și localități din regiunea Banat.

(Agerpres)

ÎN ZIARUL DE AZI

® KcJivitotea teo
retică în arhitectură 
® Premise bune pentru 
producția anului 1968 
© Utilaje agricole la re
coltat... rugina © Punc
te de vedere : 0 drama
turgie profesionistă 
pentru neprolesioniști 

© Prin țara „de la 
capătul hmii“ (note 
de drum dsn Chile) 
S „Miracolul" de la 
Groote Schuur — 
corespondență 
specială din Cape
town
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"I Considerații despre
Anotimpul 
inventarelorCetățeni, potriviți-vă calendarele. Ani intrat precis, după „stilul vechi", în anotimpul inventarelor. încercați să deschideți ușa unităților „Nufărul", ceasornicăriilor și etc. din Capitală și vă veți convinge. Un anotimp greu, îndelungat și surescitant cînd apare, de regulă, epidemia de as tenii și cînd dispare, tot de regulă, „lumina" din vitrine. Calendaristic vorbind, dacă avem în decembrie „Luna cadourilor", de ce n-am avea, în ianuarie, „Luna inventarelor ?“
Cu noroc!Iarnă. A mai rămas o barză. Una singură : emblema Stațiunii balneare Sovata. Duce în cioc un copil în fașă. E cea mai silitoare dintre berzele de pe la noi. Așa ne asigură medicii stațiunii : „Majoritatea absolută a femeilor care urmează la Sovata un tratament de trei ani se vindecă de sterilitate". în numai cîțiva ani, barza stațiunii a făcut 15 000 de „transporturi" la domiciliu reușite. Spor la zbor 1
Două 
„electrici
ene4 ‘ uituce

De curînd, a avut loc o ședință lărgită a Comitetului de conducere al Uniunii Arhitectilor. consacrată activității teoretice. Dezbaterile s-au desfășurat, așa cum au subliniat mai mulți vorbitori — sub semnul unei analize multilaterale, aprofundate, asupra stadiului actual și perspectivelor ce se deschid acestei importante sfere de activitate. Se cuvine a fi subliniate de la început spiritul critic, constructiv al discuțiilor, referirile directe la aspectele concrete ale realității examinate, ceea ce a permis conturarea unei viziuni sintetice a eforturilor ce se depun pentru aducerea sectorului teoretic al arhitecturii la nivelul cerințelor prezente.

Formația de pompieri volun- 9 
tari din Govora a avut de cu- 
rind, la miezul nopții, o inter
venție eficace. Alarmați de cetă- 1 
țenii orașului, pompierii volun- | 
tari au sosit gata de luptă la 
fața locului. Ardea o vilă a In- 9 
treprinderii economice balneare j 
Govora. Acționînd cu mult curaj 
și pricepere, ei au stins incendiul I 
într-un timp record. Au salvat | 
astfel bunuri în valoare de 
400000 lei. Cine-i pusese „pe | 
jar" pe pompierii din Govo- | 
ra P Două fete, Elena Turcu și 
Ghizera Fodor, cazate în vila res- I 
pectivă au montat un reșou... sub | 
pat cu ajutorul a doi conductori 
trași de la becul electric. De no- | 
tat: cele două fete „electriciene" 9 
lucrează la Întreprinderea ener- < 
go-montaj Rm. Vîlcea. Lucrînd g 
mereu așa, vor ajunge spaima 9 
pompierilor. s

În furculiță .
Se împlinesc 5 ani de cînd I constănțenilor le lasă gura apă g după colțunașii cu carne și după mititeii promiși, cu mîna pe ini- I mă, de către tovarășii de la g I.R.I.C. Constanța. S-au adus în g acest scop, din import, două ma- I șini speciale (?) dar acestea n-au ■ intrat nici acum în funcțiune. De | altfel valoarea totală a utilaje- I lor nepuse încă în funcțiune la > I.R.I.C. Constanța (pentru care 8 se plătește amortisment) se ridi- I că la peste 600 000 lei. Cum a irosesc banii, mititeii I

Fără gheață |
La primul îngheț din această i 

iarnă, semnalam pericolul care-l 8 
prezintă pentru circulație ne- • 
curățirea șoselelor de gheață, a 
Pentru intensificarea acestui sem- I 
nai aducem acum „argumente". • 
Pe șoseaua Deva — Brad, în I 
punctul „Izvorul Dulce" s-au a 
ciocnit două autobuze (31-HD- • 529 și 31-HD-237) pline cu pa- i 
sageri. Ultimul s-a răsturnat în- g 
tr-o prăpastie: opt pasageri ac- • 
cidentați. Cauza (in afară de ne- I 
atenția celor doi șoferi): șoseaua 
era acoperită cu gheață pe am- I 
bele laturi, îngustîndu-se astfel j 
partea carosabilă. Așadar trebuie | 
vegheat cu mal multă stăruință ' 
la securitatea circulației. Mai e I 
încă pînă la primul dezgheț.

Cum funcționează 
mecanismul cercetare- 
experimentare- 
producție ?Ideea principală, subliniată In referat ca și în majoritatea luărilor de cuvînt, a fost necesitatea de a așeza la baza activității teoretice o neîntreruptă muncă de cercetare. Ca în orice alt domeniu al cunoașterii științifice, ' cercetarea este un element fundamental al manifestărilor cu caracter teoretic, este sursa principală a evoluției gîndirii arhitecturale. Fără o cercetare științifică de o înaltă ținută, teoria modernă a arhitecturii este de neconceput, riscă să se transforme într-o construcție artificioasă, sterilă, într-o formă lipsită de conținut.Dezbaterile au prilejuit o trecere în revistă a unor succese obținute în activitatea de cercetare. Astfel, arh. Gh. Sebestyăn a enumerat o serie de lucrări elaborate în Institutul de proiectări pentru construcții tip, dintre care menționăm interesantele studii referitoare la particularitățile funcționale ale locuințelor destinate minerilor, ori ale muncitorilor din industria chimică. Au fost amintite eforturile ce se depun și în alte organizații de proiectare centrale și regionale, ca și studiile întreprinse în cadrul Institutului de Arhitectură „Ion Mincu“.Semnificativ este faptul că înțr-o serie de intervenții au fost subliniate deficientele ce mai persistă încă în munca de cercetare științifică. S-a arătat, astfel, că din ciclul firesc al cercetărilor legate nemijlocit de necesitățile imediate ale proiectării și producției arhitecturale lipsesc — uneori cu desăvîrșire — trepte absolut necesare, cum ar fi experimentarea sau valorificarea. „Părerea mea — declara ing. Adrian Lupescu, director al I.P.C.T. — este că ne lipsește organismul sau mecanismul de valorificare a puținelor cercetări, care rămîn pînă la urmă simple materiale documentare, sau nici măcar atît", Iar arh. Mircea Lupu conchidea și el : „Este necesar ca și la noi eficiența să devină criteriul esențial al cercetării". Este evident că, pentru realizarea unui asemenea deziderat, studiile trebuie să fie continuate în mod obligatoriu prin experimentări, iar rezultatele obținute să fie Valorificate în practica curentă de proiectare și execuție. Reglementarea funcționării mecanismului cercetare-ex- periment-producție, perfecționarea lui mal ales în privința finalizării este imperios cerută în domeniul arhitecturii.Considerăm necesar să relevăm că, vorbind despre cercetarea științifică, participanțli la dezbateri s-au referit mai ales la ramura ei aplicativă. Chiar dacă cercetarea fundamentală a fost uneori pomenită, chiar dacă nici unul dintre vorbitori nu i-a negat utilitatea, se poate afirma că importanța investigației cu caracter fundamental pentru activitatea teoretică a fost într-o oarecare măsură minimalizată. Or, e foarte important de arătat că, și în arhitectură, raporturile generale dintre cercetarea a- plicativă și cea fundamentală își păstrează valabilitatea. Studiul aplicativ, nemijlocit legat de producție, este fără îndoială de mare însemnătate pentru activitatea teoretică și practică, reprezentînd o primă treaptă de generalizare a experienței do- bîndite, cu urmări imediate asupra evoluției fenomenului general arhitectural. Dar pentru constituirea

unei activități teoretice superioare, contribuția hotărîtoare o aduce cercetarea fundamentală.teme de primă actualitate — cum ar fi definirea specificului național și local în arhitectură, relațiile inova- ție-tradiție, arhitectură-tehnică, forma contemporană de manifestare a acțiunii legilor proprii arhitecturii, raporturile ei cu celelalte arte sau cu societatea — sînt imposibil de rezolvat în afara cercetării fundamentale. Chiar orientarea cercetării aplicative — al cărei program se alcătuiește astăzi, după cum a reieșit din discuții, prin însumarea propunerilor de tematică venite din diferite organizații de proiectare — este greu de conceput fără contribuția generalizatoare a lucrărilor cu caracter fundamental. în sfîrșit. formele specifice de manifestare ale activității teoretice — teoria propriu-zisă a arhitecturii, estetica, istoria și critica de arhitectură — derivă direct din cercetarea fundamentală, a cărei existentă episodică, limitată la inițiative personale, le explică lipsa de vigoare.Tocmai în această lumină trebuie analizată disputa deosebit de vie, continuată și cu prilejul ședinței lărgite a comitetului de conducere, în legătură cu oportunitatea constituirii unei forme organizatorice destinate cercetării științifice în domeniul arhitecturii. Desigur, modalitățile practice de a realiza un asemenea cadru sînt încă susceptibile de discuții, urmînd ca forurile competente să se pronunțe asupra celei mai nimerite formule.

Numeroase

Un apel adresat învăță 
mîntului superior...Bazată pe cercetarea științifică, activitatea teoretică nu se limitează, la aceasta. Rezultatele ei se materializează în discipline cu un profil distinct, cum ar fi teoria, istoria, critica sau estetica arhitecturii. Apreciind pozitiv rolul și contribuția actuală a unor elemente de critică, referatul a subliniat și alte manifestări îmbucurătoare din această sferă de preocupări. După cum rezultă însă din discuțiile purtate, este necesară și la noi conturarea mai pronunțată a acestor discipline, al căror aport la evoluția fenomenului arhitectural-urbanistic poate șl trebuie să devină mai substanțial. Referindu-se la dificultățile întim- pinate încă pe parcursul instruirii, dr. arh. M. Caffâ arăta : „La ora actuală audiază cursurile de teorie a arhitecturii 600 de studenți din trei ani de studii consecutivi, în timp ce catedra este alcătuită din trei cadre didactice, dintre care numai două cu normă întreagă. Aceasta mi se pare absolut insuficient !“ Ni se înfățișează aici un prim domeniu în care

L-a redat 
vederea

In urmă cu mai mulți ani, Ana 
Peter din Bd. Grigore Ureche 41, 
Bușteni, și-a pierdut parțial ve
derea. Pe măsură ce trecea 
timpul, pentru ea lumea se scu
funda tot mai mult în ceață. 
Boala de care suferea o amenin
ța cu orbirea totală. Copiii ei, 
citind în ziar despre operațiile 
reușite ale doctorului Alexandru 
Radian din Bacău, i-au scris me
dicului. In cîteva zile a sosit și 
răspunsul. Doctorul se adresa 
lor, niște necunoscuți, ca unor 
prieteni aproplați, dînd unele 
sfaturi pregătitoare. In încheiere, 
îi anunța că a programat opera
ția pentru o dată apropiată. La 
Bacău, pacienta era așteptată. 
Operația a fost efectuată cu suc
ces. Ana Peter și-a recăpătat ve
derea. Doctorul Radian a fost 
primul om pe care l-a văzut.

Se extinde 
rețeaua 

comercială

Rubrică redactată de :
Ștefan ZIDARITĂ
Ștefan DSNICĂ

cu sprijinul corespondenților 
„ScînSeii"

In prezent se fac ultimele pregătiri pentru darea în folosință a noi complexe și unități comerciale. La Slănicul Moldovei se deschide un complex comercial de circa 2 000 m p., compus dintr-un magazin alimentar general cu autoservire, un magazin universal pentru produsele industriale, o unitate de legume-fructe, farmacie și librărie ; iar la Brașov, în cartierul „Steagul Roșu" — un complex cu unități alimentare, mercerie, unități de deservire ale cooperației meșteșugărești etc., în suprafață de circa 1 800 m.p. Alte asemenea complexe comerciale urmează a se da în folosință la Turnu Severin, Tîrgu-Mureș, Gura Humorului, Fălticeni și Băiuți, iai sucevenii vor putea vizita în curînd noul magazin pentru confecții și artizanat „Turist".Totodată, suprafața de depozitare se va mări prin darea în folosință a noilor depozite de mobilă de la Caransebeș, Hunedoara și Constanta.

o îmbunătățire ar fi binevenită, urmările ei răsfrîngîndu-se pozitiv a- supra nivelului de cunoștințe al generațiilor de absolvenți ai Institutului de Arhitectură. Pe de altă parte, se pune problema conținutului cursurilor de teorie a arhitecturii. După cum sîntem informați, ele cuprind lecții de elemente și programe de arhitectură, precum șl un ciclu de prelegeri despre evoluția arhitecturii moderne. Un curs tipărit nu există. Iată deci o serie de aspecte asupra cărora specialiștii din sfera teoriei arhitecturii trebuie să-și concentreze atenția.Istoria arhitecturii este chemată să spună un cuvînt documentat și consistent în definirea legităților generale ale evoluției fenomenului. Forțe remarcabile acționează în a- ceastă direcție — la catedra de specialitate din cadrul Institutului de Arhitectură, la Direcția Monumentelor Istorice, în secțiile Institutului de Istorie a Artei al Academiei. Pentru unirea eforturilor pledează convingător necesitatea unor studii de sinteză, de cea mai mare importanță la ora actuală. Arătînd însemnătatea istoriei arhitecturii, arh. Alexandru Munteanu a subliniat sprijinul sporit ce trebuie să fie dirijat în acest sens.
...și altul criticii 
de arhitecturăUn loc aparte a ocupat în discuții analiza manifestărilor criticii de arhitectură. Referatul prezentat de arh. Mircea Bercovici a cuprins teze demne de relevat privind caracterul larg, de dialog cu opinia publică, al acestora. „Rolul criticii — se spune aici — este de a exprima judecăți de valoare, dar totodată și de a explica pe înțelesul tuturor determinările de ordin economic, funcțional, tehnic, estetic care au stat la baza soluționării într-un anumit fel a proiectului respectiv". S-a semnalat, de asemenea, utilitatea ca, alături de combaterea erorilor, „să fie evidențiate reușitele. încercările noi, uneori în germene, dar capabile să se dezvolte dacă sînt înțelese și încurajate". Alături de activitatea critică ar fi binevenită o eseistică în probleme de arhitectură, în care să fie antrenați și oameni de cultură din afara profesiunii. Dînd curs acestor idei, prof. arh. Pompiliu Macovel, președintele Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă și președinte al Uniunii Arhitectilor, a propus înființarea unei secții de critică în cadrul Uniunii Arhitectilor. „Dacă plecăm de la potențialul demonstrat în ultimul timp al arhitectilor în activitatea critică, dacă pornim de la considerația că sînt cu siguranță critici, interesați să scriitori, intelectuali, participe la dezbateri

,.N-avem !“ — este o replică frecvent primită de cumpărători la raioanele de produse lactate ale magazinelor. într-un loc ea se referă la telemea, intr-altul la cașcaval de Dobrogea, în al treilea la brînză de burduf sau la alt produs. Acest „n-avem“ este cu atît mai supărător cu cît vine în contradicție cu galantarele pline de alte produse și derivate ale laptelui, care pot fi găsite în permanentă, depășesc actuală, ceastă ceea ce și ceea ce i se oferă în rețeaua comercială ? De ce se menține scăzut consumul la o bună parte a produselor lactate, în special la brînzeturi și unt ? Fără a avea pretenția de a epuiza problemele satisfacerii cerințelor în acest sector important al aprovizionării populației, vom sublinia unele aspecte de care depinde în mare măsură stimularea consumului acestor produse.Ca urmare a dezvoltării agriculturii și, în cadrul a- cesteia, a zootehniei, crește an de an producția te, aliment extrem loros în balanța nutritivă, care, în timp, este și materia primă de bază pentru toate derivatele și produsele din lapte. Sînt create, de asemenea, premisele ca această producție să crească și mai mult în anii viitori. Cu toate acestea, producția de lapte de oaie este încă insuficientă. în schimb, creste rapid producția de lapte de vacă. Dar produsele — mă refer în primul rînd la cele cîteva zeci de sorturi de brînzeturi din lapte de vacă — nu au reușit să-1 capteze pe consumator. Principala cauză este de ordin calitativ. Ministerul Industriei Alimentare a luat în ultimii ani o serie de măsuri pentru îmbunătățirea calității și prezentării produselor, însă față de exigența sporită a consumatorilor, mai sînt încă multe de făcut.De unde provin deficientele de calitate ? în primul rînd, materia primă este deseori necorespunzătoare. După părerea mea, una din principalele modalități de îndreptare a situației ar consta în îmbunătățirea sistemului de achiziționare și de plată a laptelui, aceasta urmînd să se facă nu numai în funcție de conținutul de grăsime, ci și de alte calități esențiale : conținutul de proteine, puritatea, aciditatea, temperatura etc. Aceasta va stimu-

în cantități ce uneori cererea De ce apare a- necorelare între cere consumatorul

de lap- de va- noastră același

măsurila fermele să ia pentru hrănirea corespunzătoare a animalelor, mul- gerea igienică și păstrarea laptelui la frig — prin realizarea unor ghețării, în vederea asigurării calității materiei prime pe care o livrează industriei.Deficiențele calitative ale unor produse se datoresc însă în bună parte și sec-

teoretice sau critice asupra fenomenului de arhitectură, cred că avem suficiente posibilități să înființăm o secție cu o activitate bună. O astfel de secție mi se pare că ar fi și organul care ar putea să-și pună de la început problema unei activități publicistice în problemele arhitecturii", într-adevăr, pentru activitatea editorială și publicistică, înființarea unui asemenea organism ar fi salutară. Expunerea, ca și numeroși vorbitori au scos în evidență faptul că dacă presa cotidiană, unele reviste de cultură, opinia publică manifestă un interes tot mai viu pentru problemele arhitecturii, publicațiile de specialitate mai au încă multe de făcut pentru a ajunge la nivelul cerințelor ce se impun astăzi. Alături de îmbunătățirile de conținut ale revistei „Arhitectura", referatul sublinia „lipsa de inițiativă proprie în abordarea și dezbaterea unor probleme de actualitate din domeniul profesiunii, temele șl modul lor de tratare — așa cum apar în coloanele revistei — fiind de multe ori doar reflexul întîrziat al plenarelor și discuțiilor organizate de Uniunea Ar- hitecților". Pe de altă parte, s-a arătat că „în majoritatea cazurilor, lucrările editate sînt pornite din inițiativa autorilor, fără ca pe plan editorial să fie urmărite anumite intenții tematice, în realizarea cărora să fie solicitate competențele corespunzătoare". Neajunsurile semnalate izvorăsc, în mare măsură, după cum arătam și mai sus, din caracterul sporadic al însăși cercetării fundamentale, din prezența încă nesatisfăcătoare a disciplinelor teoretice în concertul arhitecturii. Activitatea editorială și publicistică nu este, în ultimă instanță, decît una din principalele forme de manifestare a acestora și le reflectă slăbiciunile.Dezbaterile din cadrul ședinței lărgite a comitetului de conducere al Uniunii Arhitecților au prilejuit o serioasă și aprofundată analiză a activității teoretice în domeniul arhitecturii, cu urmări ce vor fi, fără îndoială, simțite în toate sectoarele acestei activități. Chiar convocarea ședinței dovedește importanța sporită ce se recunoaște domeniului teoretic al arhitecturii, chemat să joace un rol de seamă în clarificarea problemelor actuale, în impulsionarea creației. Nu' mai necesită demonstrații faptul că numai în măsura în care este însoțită de o gîndire teoretică înaltă, arhitectura noastră actuală poate răspunde cerințelor sociale, poate să ne reprezinte cu succes în competiția internațională a valorilor. Iată de ce considerăm util să subliniem încă odată necesitatea ca activității teoretice să i se acorde însemnătatea cuvenită, ridicînd în primul rînd cercetarea științifică pe un plan superior, corespunzător continuă creștem pe care le are de rezolvat.
Otrebui să avem de-a face cu produse bine diferențiate. Tot mai des însă gustul și aroma specifică fiecăruia dintre ele s-au pierdut, devenind aproape una și aceeași. într-o situație asemănătoare sînt și brîn- zeturile topite triunghiulare, în cutii de cîte șase bucăți. Deși poartă opt denumiri. totuși nici una din-
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Dezasortarea, șl deci disproporția dintre cerere și ofertă, se produc în
mod inevitabil... Să luăm, de pildă, Combinatul de industrializare a lemnului — Pipera. Iată o mostră a felului cum șl-a respectat graficele de livrare în 1967 :

08929 situație încheiată

La „Șura dacilor' din Poiana Brașov Foto : Gh. Vințiii

LivratContractTrimestrul
IIIIIIIV

115225225607
Denumirea articolului garnituri garnituri garnituri garnituri

dormitor „Ecran"••♦♦»»*1

(Urmare din pag. I)

După ce mi-a arătat acest edificator tabel, tovarășul director a continuat :— Vă Imaginați ce se întîmplă dacă am vreo 10—15 asemenea furnizori ? Cum mai poți asorta magazinele ?— în realitate, aveți chiar 10—15 furnizori atît de dificili ?— Nu s-ar putea spune. Dar la aprovizionarea necorespunzătoare a magazinelor mai contribuie și alți factori. Unii furnizori ne livrează marfă de proastă calitate. E ușo.t s-o respingem, dar pentru un timp magazinele rămîn fără marfă. Am avut cazuri cînd aveam marfă solicitată de cumpărători dar pe care — culmea — n-o puteam scoate pe piață.— De ce ?— N-avea preț ! Două luni am ținut-o în custodie... Alteori, furnizorii nu ne livrează ritmic ( marfa dintr-un motiv aproape de neterezut : ei, furnizorii, se trezesc după ce confecționează. mobila că n-au 'cristale și oglinzi pentru ea. Ei birje, toate acestea la un loc creează neajunsurile cunoscute. Unele lipsuri poate mai avem și noi, comerțul,, dar față de cele ale partenerilor noștri...Feste o zi mă aflam la „parteneri" '— .mai precis la C.I.L. Pipera.— Sîntem informați — ne-amdresat noi inginerului șef — că nu vă prea respectați angajamentele contractuale.— Noi ? ! s-a mirat tovarășul inginer.I-am arătat graficul furnizat de O.C.L. Mobila.
a-sarcinilor în

Arh. Gh. SASÂRMAN

la Ministerul Industriei A- limentare ca pe linia rentabilizării produselor, creațiile noi să fie aproape exclusiv din categoria produselor scumpe. Ori, din a- cestea există destule ; altele noi s-ar justifica doar în măsura în care ar fi mai fine, mai bune și ar înlocui sortimente a căror producție nu mai este justificată.

SARABANDA
TICHETELOR:

„Mureșana" cu gust de

„Șvaițer", sau „Trapist"

cu gust de „Olandă"?

refu- brîn- circa

torului industrial, care din lipsa unor condiții de dotare tehnică corespunzătoare sau în unele cazuri pentru asigurarea rentabilității — realizează și livrează cantități importante deproduse necorespunzătoare prevederilor minime decalitate înscrise în standarde sau norme interne. Astfel, numai în trei trimestre ale anului care s-a încheiat, comerțul a zaț peste 300 tone de zeturi în valoare de 5,2 milioane lei.Printre aspectele direct legate de calitate și care influențează nemijlocit cererea de consum, o importanță deosebită o are personalitatea sortimentelor. Există o serie de brîn- zeturi ale căror denumiri diferă. Dar diferențele calitative dintre ele sînt atît de mici, atît de greu de sesizat, încît împiedică pur și simplu formarea unor cumpărători statornici ai produselor respective. Să luăm, de pildă, asemenea sortimente cum sînt „Tra- pistul", „Olanda" sau „Mureșana". Ca aspect, și mai ales ca gust și aromă, ar

tre ele nu prezintă o nuanță de gust specific constantă. Se creează astfel confuzie în rîndul consumatorilor care, față-n față cu toate aceste denumiri, se află în situația jucătorului la „loz în plic" : ce trag azi — o „Mureșană" cu gust de „Șvaițer" sau un „Trapist" cu gust de „Olandă" ?Acest aspect este cu atît mai important, cu cît în condițiile în care nu pot fi satisfăcute toate cererile la brînzeturile pe bază de lapte de oaie, se impune crearea unor sortimente din lapte de vacă care să le poată înlocui fiind, pe cît posibil, tot atît de a- tractive. Aparent strădaniile au mers pe această linie, dar rezultatele nu sînt concludente. A fost creat, de exemplu, „Cedar“-ul, un sortiment de bună calitate, care ar putea înlocui brîn- za de burduf, și „Dalia" — în locul cașcavalului de Dobrogea. în ambele cazuri însă prețurile noilor produse nu sînt stimulative pentru cumpărător dacă le raportăm la calitățile produselor oferite.Trebuie remarcată, totodată, tendința manifestată

Tinînd cont de perspectiva creșterii simțitoare în următorii ani a fondului de lapte, consider că pentru stimularea cererii de consum se impune luarea unor măsuri pentru îmbunătățirea calității unor produse existente, cu pondere mare în gama actuală de sortimente. Am să mă refer, în primul rînd, Ia telemeaua de vacă — care reprezintă peste 70 la sută din producția anuală de brînzeturi din lapte de vacă. Recent, cu ocazia verificării STAS- ului, au fost aduse unele îmbunătățiri prin majorarea conținutului de grăsime și reducerea procentului maxim de sare, a sfărî- miturilor etc. Cu toate a- cestea, telemeaua nu prezintă întotdeauna o calitate constantă. Considerăm că, pentru remedierea neajunsurilor, este necesar să se introducă o tehnologie uniformă pentru fabricarea brînzei telemea — din lapte integral.în condițiile utilizării, pentru ambalarea teleme- lei, a butoaielor și putinilor de lemn, care nu au o tară exactă, se produc, cu

ocazia recepției, manipulări suplimentare, care a- fectează în ultimă instanță calitatea produsului. Ministerul Industriei Alimentare a introdus în ultimii doi ani, în mod experimental, cutii de masă plastică cu tară fixă. Deși extinderea acestui sistem de ambalare este foarte indicată, se pare că fabricarea în serie a a- cestor cutii s-a împotmolit la realizarea capacului. Oare rezolvarea acestor probleme, în etapa unui progres tehnic spectaculos în toate domeniile, prezintă dificultăți de neînvins ?Posibilități importante de lărgire a desfacerii produselor din lapte de vacă există în special la grupa produselor proaspete — lapte de consum, lapte bătut, iaurt, brînză de vaci, smîntînă, etc. O problemă de bază care trebuie rezolvată în acest scop este mărirea durabilității produselor (la brînza de vaci se impune și o îmbunătățire 
a calității, în special în .ce privește aciditatea, pentru care standardul actual stabilește o limită prea puțin exigentă), îmbunătățirea sistemului de ambalare și închidere.în prezent, gama conservelor de lapte ce se fabrică la noi în țară este destul de redusă, iar tehnologia aplicată a rămas în urma unor țări mai avansate. Consider că ar fi util să se studieze posibilitatea fabricării și la noi a unor tipuri de conserve de lapte cum sînt : laptele praf cu solubilitate instantanee, brînzeturile praf etc.Realizările pe linia îmbunătățirii calității și prezentării produselor lactate, ca și măsurile de aprovizionare directă, la unele sortimente, a unităților de desfacere ale comerțului au dat primele rezultate. Eforturile se cer sporite în această direcție pentru dezvoltarea și modernizarea centrelor de prelucrare, a secțiilor de producție, a lanțului frigorific. Totodată, orientarea perseverentă spre calitate, pe toate treptele, începînd de la materia primă, de-a lungul tuturor fazelor de prelucrare, păstrare și vîn- zare. Ca și atenția deosebită acordată prezentării produselor, vor contribui neîndoielnic ca un mare număr de produse lactate să se impună consumatorilor și să ocupe locul cuvenit în alimentația populației.

Ing. Nicolae HERESCU, 
din Ministerul Comer
țului Interior

— Cifrele sînt contestabile apreciat pe loc d-sa. Apoi cheamă un tehnician și-1 întreabă : e posibil ca timp de trei luni să nu fi livrat comerțului nimic, nici o garnitură „Ecran" ?— Ba am livrat — face tehnicianul. Nu știți ? Am livrat..........Modern" (!)(Către sfârșitul termenului contractual — n.n.)— Ca valoare, în general, pe tot anul, de fapt noi ne-am realizat și depășit sarcinile contractuale, ține să „precizeze" inginerul, șef. Nu zic, pot fi și lipsuri, ca structură; ca termen... da, poate... Sînt greutăți Anul acesta alta va fi situația.Poate. Deocamdată un lucru o cert : combinatul și-a livrat producția în salturi, iar conducerea n-a reușit să ne lămurească de...Directorul O.C.L. Mobila ne vitase să ne închipuim cam ce poate întîmplă cu sortimentul
lui ce. inse ,_____ ______r__  __ _____ demobilă din rețeaua comercială riăcă 10—15 sau mai multi furnizori procedează ca C.I.L.-Pipera. Cum lucrurile nu stau tocmai așa, majoritatea întreprinderilor producătoare în- cadrîndu-se, în general, în grafice, nu putem aprecia că dezasortarea magazinelor de mobilă se datorește în exclusivitate producătorilor. A- tunci cui ? Cine mai pune umărul la producerea acestui mercial nedorit ?Să ne întoarcem. în ciaiă. Și să presupunem că. la un moment dat. toate fabricile de mobilă livrează marfa exact la termenele contractuale. Se resimte acest fapt în magazine ? De loc. Situația rămîne neschimbată. Cererea șl 'o- ferta continuă să se bată cap îni.cap. De ce ? Pentru că nu se cunosc nici sigur, nici cu aproximație cerințele pieții, „Cum studiază organizațiile comerciale cererea populației ?“ Răspuns primit din partea unor tovarăși din Direcția generală de resort din M.C.I. : „spontan". Cum este repartizată mobila din depozite în magazine ? După cum cer șefii de magazine. Adică tot la întîmplare. Dacă într-o zi s-au vîndut, întîmplă- tor, 3 camere „Ecran", șeful magazinului cere pentru a doua zi, în completare, 3 „Ecranuri" și, ca supliment, încă 4. Dar a doua zi cumpărătorii se interesează de cuiere. Acesta ar fi un procedeu de repartizare a mărfii. Si poate n-ar fi cel mai rău. Dar el este combinat cu alt procedeu și mai „științific" : la repartizarea mărfii, organizația comercială (sau întreprinderea) mal ține cont și de realizările lunare, trimestriale etc. ale magazinelor ! Iată cum. Să luăm două magazine : „Căminul" și unitatea „Mobila" nr, „X". Și „Căminul" și nr. „X" cer mobilă. înainte de a le repartiza marfa, „dispecerul" O.C.L. se uită într-o situație specială. Să presupunem că din situația respectivă rezultă că magazinul „Căminul" și-a realizat pe luna în curs planul de desfacere, iar nr. „X" e codaș — abia dacă a vîndut 50 la sută din cît trebuia. Ce face atunci dispecerul ? Lasă „Căminul" — magazin fruntaș — fără marfă, iar nr. „X", fără vad comercial, puțin solicitat îndeobște, este suprasaturat. Cu această ingenioasă metodă de repartizare a mărfii în rețea, O.C.L.-ul a împușcat trei iepuri dintr-un foc : 1) a dat dovadă de spirit „negustoresc", trimițînd marfa unde... nu e căutată ; 2) a rezolvat problema emulației între magazine ; 3) a găsit piatra filozofală • asortării unităților specializate.Referindu-se la comerțul cu mobilă, un corespondent al ziarului ne scria : „Parcă în toate treburile acestea se amestecă un geniu al răului. Altfel mărfurile n-ar putea fi împrăștiate cu atîta dibăcie prin magazine : Ca să-ți cumperi ce-ți trebuie, ești nevoit să umbli din magazin în magazin săptămînî, luni de zile. Nu există un catalog de mărfuri, un birou de informare, de relații".în legătură cu comercializarea mobilei, facem și noi o ultimă remarcă : se vede treaba că organizațiile comerciale și organele locala ale orașelor mari din țară s-au obișnuit cu criticile din presă pe temă organizării transportului mobilei la domiciliu. S-au obișnuit șl s-au... imunizat, (asupra acestei probleme vom mai reveni).Defecțiunile serioase constatate în aprovizionarea cu mobilă a rețelei comerciale, cît și în deservirea propriu-zisă se datoresc, cum am văzut, pe de o parte producătorilor, pe da alta celor care comercializează mobilierul. Am fost informați — la diferite nivele — că sînt preconizata măsuri de redresare a situației. între altele, s-a> propus înființarea unei case a mobilei, a unui birou do informare și relații pentru public... Toate bune, dar cam același lucru ni se spusese și în urmă cu vreo 2—3 ani. Cît timp vom fi tratați cu aceeași,,, pilulă î

fenomen co-sfera corner-
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Convorbire cu ing. Aurel TEODORII 
director general al Combinatului chimic Borzești

Chimiștii din Borzești au îndeplinit în 1967, înainte de termen, sascinile de plan la producția globală și la producția destinată exportului. Semnificative sînt și rezultatele obținute în domeniul creșterii eficientei activității economice. Numai în 11 luni ei au realizat la prețul de cost economii suplimentare de 28 milioane lei și beneficii peste plan de 44,5 milioane lei. Eforturile pentru încheierea cu succes a planului pe anul trecut s-au împletit cu pregătirea din timp a producției anului 1968. în legătură cu aceasta, am avut o convorbire cu ing. Aurel Teodor-u, director general al Combinatului chimic Borzești.— Din cîte știm, combinatului îi revin în anul 1968 sarcini cantitative și calitative sporite. Ce măsuri s-au întreprins pentru asigurarea condițiilor tehnice și organizatorice necesare realizării ritmice a planului, încă din prima lună a noului an ?— Dat fiind că cea mai mare parte din sporul de producție din acest an se va realiza pe seama folosirii cu indici superiori a capacităților existente, atenția noastră a fost îndreptată spre aplicarea tuturor măsurilor preconizate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii. Așa, bunăoară, pentru ca uzina de electroliză să funcționeze cu o capacitate sporită, la instalația de lichefiere a clorului se montează în prezent un nou condensator și o mașină centrifugă care va recupera sarea din leșia de sodiu. La instalația de clorură de metilen se modernizează procesul tehnologic prin optimizarea temperaturii de clorurare a gazului metan, iar la instalația de oxigen se instalează cel de-al treilea compresor care va asigura funcționarea în mod continuu a coloanelor de separare a oxigenului. Recent, au fost puse în funcțiune două reactoare de sinteză a clorurei de vinii mono- mt-r-— care asigură sporirea capaci- tă ii uzinei de P.V.C. cu circa 2 000 tone pe an — și o instalație pentru fabricarea acetilenei din carbid, cu o capacitate anuală de 1 500 tone, care asigură materia primă pentru triclor- etilenă. Se pregătește acum punerea în funcțiune a secției de perclorvinil, pe baza unei noi tehnologii.Ne preocupă în mod deosebit problema realizării parametrilor proiectați la uzina de P.V.C., precum șl îmbunătățirea calității clorurii de vinii. în acest scop, s-a montat cea de-a treia coloană de regenerare a solven- ților, care va înlătura complet „strangularea" de la instalația de purificare a acetilenei. Socot, totodată, că o măsură organizatorică de mare importantă pentru noi a fost aceea de a repartiza la fiecare loc de muncă cadre tehnice și muncitori cu o calificare corespunzătoare, care să a- sigure functionarea neîntreruptă și cu înalt randament a instalațiilor. Inginerii, tehnologii și maiștrii au fost repartizați mai judicios pe schimburi, asigurîndu-se astfel o asistentă tehnică mai bună în tot cursul zilei.Sarcinile de plan pentru anul care a început prevăd și asimilarea unor produse noi. Este vorba despre deto- xanul de calitate superioară, perclor- vinilul și unele tipuri de insecticide pentru agricultură cu o eficientă biologică mai ridicată. Specialiștii din cadrul combinatului nostru au făcut ultimele experiențe și cercetări în vederea introducerii produselor respective în fabricație.— Care este stadiul încheierii contractelor economice cu beneficiarii combinatului ?— Aș putea să remarc, ca un fapt pozitiv, că toate produsele prevăzute în planul pe 1968 au asigurată desfacerea. Contractele economice au fost perfectate integral cu mai bine de o lună de zile în urmă, atît pentru produsele destinate exportului, cît și pentru cele repartizate beneficiarilor din tara noastră.— Dar cu furnizorii ?— Aici lucrurile nu stau prea bine.

Aș putea spune că, în general, materiile prime sînt asigurate. Nu avem încă încheiate contracte pentru electrozii din grafit, care condiționează buna funcționare a uzinei de electroliză, precum și pentru cocsul metalurgic. Dificultăți mai mari se întrevăd în ce privește aprovizionarea cu materiale de întreținere, construcții și echipament de protecție ; repartițiile date de Direcția generală de a- provizionare și desfacere din Ministerul Industriei Chimice acoperă doar 20—40 la sută din necesar. Ne lipsesc, de asemenea, unele ambalaje, cum ar fi saci textili și bidoane din material plastic pentru îmbuteiierea criptodinului. Cu toate demersurile făcute, lucrurile n-au fost încă clarificate. De aceea, solicităm mai mult sprijin din partea forurilor ministerului nostru de resort.

— în acest an, se vor executa în combinat noi lucrări de investiții. Care este stadiul pregătirii lor ?— Volumul de investiții pentru 1968 se ridică la circa 37 milioane lei. Dintre noile lucrări amintim pe cele care vizează îmbunătățirea calitativă a producției la uzina P.V.C., dezvoltarea uzinei de sodă, precum și lucrările de construcție a instalației de pinetox. Pentru executarea lor s-au contractat utilajele, s-a asigurat aprovizionarea cu materiale. Ne lipsește însă documentația pentru instalația de frig de la uzina P.V.C. și o parte din documentația de la uzina de sodă. Cit privește documentația • pentru instalația de frig, care urmează să intre în funcțiune la începutul lunii iunie a acestui an, avem promisiuni că o vom primi la timp. Profit de această ocazie pentru a le adresa

tovarășilor de la IPROCHIM solicitarea de a ne trimite proiectele la termenele prevăzute. în ce privește construcțiile instalațiilor mono- clor-benzen, granulare și uscare a detoxanului și acetat-fenil-mercuric, avem asigurate documentațiile și utilajele din țară, dar ne lipsesc aparatele de măsură și control din import, care nu au fost încă contractate. N-am primit repartiție nici pentru aparatajul electric care se fabrică în tară.în încheierea convorbirii, directorul general al combinatului și-a exprimat convingerea că prin măsurile luate, la care s-a referit pe scurt, s-au creat premisele necesare pentru a începe sub bune auspicii producția celui de-al treilea an al cincinalului. După cum ni s-a spus, în continuare vor fi luate noi măsuri, unele dintre ele fiind stabilite, iar altele vor reflecta propunerile ce se vor face în cadrul dezbaterii planului pe 1968 cu masa largă a salariatilor combinatului.
Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

Uzina de mașini grele București. 
O nouă șarjă de oțel la unul din 
cuptoarele electrice de 50 de toneFoto : A. Cartojan

Anchetă în cooperative agricole din regiunea Galați

An de an, pe măsură dezvoltării fondului de acumulare, cooperativele agricole din regiunea Galați și-au dezvoltat continuu baza tehnico-ma- terială. Au achiziționat mașini agricole, autocamioane, agregate de irigat, alte mașini și instalații necesare bunei desfășurări a procesului de producție. Numai în 1967, cooperativele agricole au alocat pentru procurarea de mașini și utilaje peste 60 milioane de lei. Un studiu întreprins de către Uniunea regională Galați a cooperativelor agricole de producție a scos însă în evidență gradul scăzut de folosire a unor mașini și utilaje, ca și deprecierea lor în urma folosirii și păstrării lor necorespunzătoare.Deosebit de gravă este situația celor 1 050 de autocamioane ale cooperativelor agricole din regiune. în 11 luni din anul trecut capacitatea lor de transport a fost utilizată în proporție de numai 47 la sută. în multe locuri există, fără îndoială, deficiențe serioase în organizarea muncii. Dar principala cauză a neutiliză- rii integrale a capacității de transport constă în întreținerea necorespunzătoare a camioanelor. O situație statistică atestă că la 1 decembrie 1967 erau „pe butuci" 201 autocamioane. în raionul Brăila, în 11 luni din anul trecut, datorită defecțiunilor, 48 de autocamioane n-au fost folosite nici o zi.în ancheta întreprinsă am cunoscut și alte numeroase cazuri de ne- folosire cronică a unor mașini și instalații, ca urmare a nepriceperii și neglijenței în înlăturarea defecțiunilor. La cooperativa agricolă din Bă- lășești, raionul Bujor, s-a cumpărat o pompă carosabilă pentru stropit via. Depozitată necorespunzător, s-a degradat, iar o parte din piese s-au pierdut, deci n-a putut fi folosită. într-o situație asemănătoare se află moara cu ciocănele, procurată de cooperativa agricolă de producție din comuna Latinu, raionul Brăila. Anul trecut, din cauza întreținerii necorespunzătoare, nereparării la timp, nu au putut fi folosite 48 de motoare stabile, 35 de vîrțturători. numeroase agregate de pompare, aspersoare și alte utilaje.Ce determină perpetuarea acestor neajunsuri în întreținerea mașinilor? Tov. Ion Cătană, vicepreședinte al Uniunii raionale Tecuci a cooperativelor agricole de producție, susține că situația se datorește fostului sistem de organizare a reparațiilor la utilajele proprii ale cooperativelor agricole. „Era de-a dreptul absurd ca o cooperativă agricolă, situată la 30—40 km de singurul S.M.T. din raion, acela din Tecuci, desemnat să facă reparații, să transporte aici mașini și utilaje defecte. Au fost nenumărate cazuri cînd din lipsa pieselor de schimb mașinile zăceau cu lunile în preajma atelierelor stațiunii. Erau reparate după ce nu mai era nevoie de ele". în fiecare raion din regiunea Galați - a existat o situație similară. Ing. Aurelian Agache, vicepreședinte al Consiliului agricol regional Galați, aprecia că, în prezent, reparațiile sînt organizate mai bine, deoarece S.M.T.-urile se îngrijesc de utilajele cooperativelor agricole din raza lor de activitate. Cu toate acestea, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Din discuțiile avute cu mal multi președinți și ingineri din cooperativele agricole, a rezultat că repararea de către S.M.T. a utilajelor aparținînd cooperativelor nu constituie, deocamdată, o soluție pe deplin satisfăcătoare. atîta vreme cît procurarea pieselor de schimb, sarcină ce revine cooperativelor agricole, rămîne o problemă greu de rezolvat. Președintele cooperativei agricole din comuna Mircea Vodă, raionul Făurei, tov. Ion Constantînescu. sublinia necesitatea ca la stabilirea necesarului de piese de schimb tehnicienii de la Uniunea raională a agricole de producție

efectlv în fiecare unitate, îar "<<>•»’■ să fie procurate de către £ prezent, uniunile cooperatist grijesc de strîngerea unor statistice privind necesarul de schimb, dar acestea fiin mite de nespecialiști au valo zută, conțin inexactități. Ir Grama, de la cooperativa Cotești, raionul Focșani, și G Marin, de la cooperativa Pechea, raionul Galați, relief) alt neajuns al sistemului a< organizare a reparațiilor. Unt duceri de S.M.T., profitînd c. unor tehnicieni bine pregăti cr-xv să lucreze în cooperativele • ducție, încarcă nejustificat co parațiilor, ajungîndu-se astfe tuații de-a dreptul paradoxal tul reparației unei vînturător unei tocători de furaje depăș țul de cumpărare al unor uti milare noi.Ce trebuie făcut pentru ct. acestor neajunsuri ? Ing. Ștefs • ca, directorul S.M.T. Dudești, . 1Făurei, consideră necesar ca, tîi de toate să fie pregătiți și lizați oamenii care .lucrează c utilaje pe care le achiziționea perativele agricole de pr< „Este de neîngăduit — afirm ca utilajele noi să fie date pe ■<!•;;;■< unor oameni care nu au cal ic. • necesară".într-adevăr, agregatele de :or.-i- pare, aspersoarele, alte mașini ‘ r. - laje noi, care costă sute de lei se dau în primire unor ci tori școlarizați „doar zece cursuri care au în general un r ter simbolic. Utilajele noi se : în aceste condiții prematur, mulți directori de S.M.T.-uri, • ■ du-ne despre starea unor util. c cooperativele agricole, afirm- c este necesară luarea unor măs tărîte pentru casarea utilajelor ■ degradate, a căror reparație foarte costisitoare.„Soluția cea mai eficientă ca toate cooperativele agricole spunea Ștefan Cacenco, preșe Uniunii raionale a cooperative gricole de producție Brăila aibă un nucleu de meseriași .i; pregătiți. în felul acesta s-ar răspunderea personală față de ta mașinilor și utilajelor prop obștească. Unitățile cooperatist:- raionul Brăila, neavînd posibi să angajeze pînă acum mecanic, gătiți, iar repartițiile eliber. Uniunea Națională a Coopera Agricole de Producție pentru rații capitale la autocamioane : prezintă nici 60 la sută din nec real, se apelează pentru aces'. crări la industria locală sau la riti particulari. Aceștia fac tree mîntuială. încașînd în schimb enorme. Un adevărat canal a) pei !“.Din ancheta întreprinsă 1 ■ e giunea Galați am reținut mai . . propuneri, a căror aplicare va uuC i nemijlocit la îmbunătățirea îi - nerii șl funcționării mașinilor s lajelor din cooperativele ag: Este necesar ca Uniunea Națio) ’ aCooperativelor Agricole de Prouue- ție, pe baza cerințelor reale ale unităților, să înființeze o rețea propria de școlarizare a mecanicilor, lăcătușilor, electricienilor. Unele cooperative agricole mari să poată angaja, încă de pe acum, ingineri sau tehnicieni mecanici, care să fie salarizați la fel ca în industrie, să se a- corde credite cu prioritate pentru construcția de remize, ateliere. în raionul Brăila, în comunele Gemenele și însurăței, mai multe cooperative de producție s-au asociat să construiască în comun ateliere de reparații. Această interesantă acțiune intercooperatistă poate fi extinsă.Sînt măsuri a căror aplicare viața reclamă cu stringență.
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Măsurile referitoare la activitatea de construcții, cuprinse în Direotivele adoptate de Conferința Națională a P.C.R., sînt deosebit de aotuale și stringente. In fapt, specializarea întreprinderilor de construcții, constituie un atribut major al organizării pe baze științifice a producției și a muncii în acest sector, suportul real al unor realizări superioare în execuția lucrărilor de investiții.Experiența întreprinderii noastre pledează convingător în favoarea măsurilor preconizate cu privire Ia specializare, ca mijloc de creștere a eficienței economice în sectorul construcții- montaj. Creată ca unitate de specialitate în 1949, profilată la început pentru construcția de rafinării de petrol, ea și-a extins treptat sfera de activitate la uzinele chimice, aducînd un aport substanțial la ridicarea combinatelor chimice și petrochimice. Drept mărturie Stau și realizările obținute în anul trecut. Colectivul întreprinderii a asigurat în 1967 punerea în funcțiune a 45 obiective industriale. Productivitatea muncii a fost cu 32 la sută mai mare ca în 1966. La capacitatea ei actuală, întreprinderea execută montajul a peste 60 000 tone utilaj tehnologic anual, 25 000 tone construcții metalice și peste 30 000 tone de conduote tehnologice.La ce duce, în fond, specializarea ?Continuînd an de au activitatea în executarea de lucrări cu un profil bine definit, au fost create condiții favorabile pentru primirea în dotație a unor utilaje la nivelul tehnicii modeme, întreprinderea dispune în prezent de un nucleu bine închegat și statornic de cadre specializate pentru montarea rafinăriilor de petrol, a fabricilor de hîrtie și de celuloză, a fabricilor de acid sulfuric și de îngrășăminte chimice, a caza- nelor de abur de mare presiune și de mare capacitate, precum și pentru executarea altor lucrări. Specializarea pornește de la conducerea lucrărilor (ingineri și maiștri) și pînă la șefii de brigadă, sudori și lăcătuși montori.

Concentrarea cadrelor specializate într-o mare unitate de producție, cum este în prezent întreprinderea de montaje din București, permite folosirea lor rațională prin mobilitatea de care dis- Î)unem în dirijarea cadre- or, în funcție de necesități, la lucrările de specialitate oare se execută în mai multe locuri din țară și a căror durată este limitată. De mare mobilitate dispunem și în ce privește dirijarea de la un șantier la altul a utilajelor legate de specificul lucrărilor, cum sînt instalațiile de tăiere, sudură și

bunătățirea calității și de reducerea prețului de cost, ea a introdus pentru prima dată în țară, în 1963, confecționarea rezervoarelor cilindrice prin metoda rulării. Prin această metodă se reduce durata de execuție cu aproape 80 la sută, devine posibilă aplicarea sudurii automate, se îmbunătățește calitatea și se reduce prețul de cost cu 500—800 lei pe tonă. în prezent se execută, după această metodă, aproape 3 000 tone rezervoare anual.De curînd, s-a trecut la confecționarea, prin ru-

50 000 metri liniari convenționali zilnic. De aceea, extinderea sudurii automate constituie o manentă a treprinderii. formează, proprii, un . ____mare de sudori specializați în acest gen de sudură. Paralel ou extinderea sudurii automate, în întreprindere își fac loc din ce în ce mai larg alte metode noi de lucru.Specializarea și concentrarea • exeouției lucrărilor într-o întreprindere de proporții mai mari înlesnește

se reduc cheltuielile de producție prin posibilitățile de extindere a sudurii automate și semiautomate, în atmosferă de gaz protector. Specializarea a oferit întreprinderii și posibilitatea să folosească procedee și instalații moderne de control al calității lucrărilor. în acest sens, am organizat, încă din 1954, un laborator de control al îmbinărilor sudate prin izotopi radioactivi și aparate Rontgen, mărind prin aceasta eficacitatea controlului.Efectele specializării sa materializează în rezultatele economice superioare obținute de la un an la altul. Edificator este că productivitatea muncii depășește în prezent cu aproape 80 Ia sută pe cea din 1962. Ceea ce se cuvine relevat în mod deosebit este că lucrările de montai la un combinat chimic sau o rafinărie sînt executate într-un timp mai redus decît în cazul întreprinderilor nespecializate.Specializarea mis să fruotificăm periența avansată di rea tehnică a tilor, să realizăm de montai în

La Tulcea a fost terminată J construcția unui antrepozit fri- > gorific cu o capacitate de 6 000 ! tone, destinat îndeosebi înmaga- [ zinării peștelui adus de navele j noastre de pescuit oceanic. An- | trepozitul dispune de o secție ! frigorifică de mare capacitate, J de o fabrică proprie de gheață { și o rețea de linii de cale fe- ■ rată. Pe malul Dunării s-a con- [ struit un chei special pentru a- | costarea traulerelor.

O
stafie

pentru

noua

a fost terminatăLa Bîrlad construcția noii stații C. F. R. pentru călători, care dispune de tot ceea ce este necesar unei gări moderne : săli de așteptare, serviciu pentru bagaje de mînă, birou de informații, o farmacie, puncte telefonice. chioșcuri de ziare etc. Totodată, au fost sistematizate liniile și peroanele și s-a dat în funcțiune sistemul de centralizare e'ectrodinamică.
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metalizare cu plasmă, instalații de sudură în gaz protector, macarale mobile de mare tonaj.Formarea de specialiști cu o calificare ridicată și organizarea lor în colective puternice, în cadrul întreprinderii, a avut ca rezultat, între altele, perfecționarea continuă a tehnologiilor de montaj, prin introducerea, experimentarea și extinderea unor metode noi de execuție. întreprinderea confecționează, bunăoară, un volum important de rezervoare de mare capacitate. Preocupată în permanență de scurtarea termenelor de execuție, de îm-

lare, a rezervoarelor și coloanelor agabaritice din oțel inoxidabil, pentru fabricile de acid azotic ale combinatelor chimice din Tr. Măgurele, Tg. Mureș, Victoria. Extinderea metodei la aceste obiective a fost posibilă numai după ce specialiștii întreprinderii, în colaborare cu Centrul de cercetări tehnice (laboratorul de sudură) din Timișoara al Academiei, au pus la punct producerea fluxului ceramic pentru sudura automată.De altfel, lucrările pe care le execută întreprinderea noastră necesită un volum mare de sudură peste

și folosirea unor metode superioare de organizare a producției. Cităm în această privință măsura luată în întreprindere de a se organiza pe șantiere ateliere proprii de preansamble și o bază centrală pentru instalații tehnologice, treeîndu-se astfel la semiindustrializa- rea producției.Organizarea atelierelor proprii de prefabricate are drept rezultat creșterea pro- .ducției și a productivității muncii. Producția nu mai este legată de condițiile atmosferice, calitatea lucrărilor se îmbunătățește prin mutarea execuției lor de pe șantier în atelier. In plus.

ne-a per- larg ex- și gîn- specialiș- lucrările termene scurte și la un nivel calitativ în creștere, să utilizăm rațional cadrele, utilajele și fondurile materiale — toate în scopul sporirii eficienței economice a întreprinderii și a investițiilor pe care le executăm, în 1968, întreprinderii noastre îi revin sarcini mari. Avem de executat, în termene scurte și în condiții de înaltă calitate, lucrările de montaj la 58 obiective și capacități de producție, prevăzute a fi puse în funcțiune. în acest scop am luat o serie de măsuri privind urgentarea terminării bazei proprii de producție, întărirea asistenței tehnice pe șantiere, extinderea metodelor înaintate de montaj și altele. în acest an vom acționa și mai hotărît în domeniul adîncirii specializării întreprinderii, a șantierelor pentru a amplifica și mai mult rezultatele de pînă acum.
Anghel RADULESCU 
director general 
al întreprinderii 
de montaje București

vrînd uneori produse la alte dimensiuni decît cele solicitate. Datorită unor asemenea deficiențe — admise de furnizorii din Galați — în trei trimestre din 1967 s-au înregistrat consumuri suplimentare de 3 400 tone metal.Evident, nu am creionat decît u- nele din rezultatele înregistrate în anul 1967 în acțiunea pentru economisirea metalului, desfășurată în uzinele constructoare de mașini. Din analiza lor se desprinde că nu au fost folosite în întregime rezervele reale din întreprinderi și institute, în anul care a început va trebui deci concentrate și mai mult ’ eforturile. Cu atît mai mult, cu cît sarcinile pe 1968 privind economia de metal sînt mai mari : normele de consum planificate sînt reduse în medie cu 1 la sută fată de consumurile specifice preliminate pe 1967.Reducerea consumului specific de metal se va obține prin creșterea ponderii produselor de tehnicitate superioară. Ea se va reflecta în indicatorul de consum specific de metal cel mai sintetic — consumul la 1 milion lei producție. Dacă notăm cu 100 la sută consumul specific de laminate la 1 milion lei producție de utilaj chimic si rafinării, vom avea următorii indicatori extremi : la construcția de vagoane și nave 79.6 la sută, iar la echipament electronic și automatizări — 8 la sută. Se vede cu claritate că o cale de a obține scăderea consumului specific de metal este — în acest caz — mărirea ponderii produselor de tehnicitate ridicată și cu grad de prelucrare avansat a metalului, ca automobile și tractoare, mașini-unelte, mașini și echipamente electrice, echipament

electronic și de automatizare. Pentru anul 1968, ponderea grupelor de utilaje cu gradul de prelucrare mai ridicat a metalului crește față de 1967, de la 50,0 la sută la 51,3 la sută, ceea ce va contribui la scăderea consumului specific de metal raportat la 1 milion lei, la producția globală a M.I.C.M.. cu 4 la sută.Totodată, va continua cu intensitate sporită acțiunea de rcproiectare a unor produse. în acest sens, trebuie eliminate deficiențele care s-au manifestat. Practic, unele reproiectări s-au desfășurat prea lent, etapele finale fiind împinse spre sfîrșitul a- nului. Nu s-au folosit suficient în activitatea de proiectare soluții care să prevadă utilizarea mai largă a oțelurilor slab aliate cu rezistență mărită. Asemenea soluții se cer extinse la construcții metalice din profile și din tablă, vagoane, remorci, mașini agricole, mașini și utilaje de construcții și rutiere. autocamioane, utilaje miniere. Se impune însă ca M.I.M. să livreze toate sortimentele necesare de tablă, profile, benzi, țevi din aceste oțeluri. Nu numai atît. Tot acest minister ar fi bine să determine o serie de caracteristici ale acestor oteluri, cum sînt sudabilltatea, comportarea lor la „oboseală", coeficienții de flambaj, comportarea la voalare, valorile rezistenței la unele temperaturi. Cunoașterea acestor date ar ajuta foarte mult pe proiectanți la stabilirea posibilităților de utilizare și introdu-

cere în proiecte a noilor mărci de oțeluri slab aliate cu caracteristici îmbunătățite.Se ridică și problema profilelor din bandă îndoită la rece de formă optimă. în ceea ce privește profilele din bandă îndoită la rece, deschise și închise (tubulare). este important ca proiectanții să nu se mărginească la o simplă înlocuire a profilului laminat printr-un profil avînd aceeași formă și aceleași dimensiuni, ci să introducă profile cu caracteristici geometrice și mecanice — modulul de rezistentă, raza de inerție — îmbunătățite. Numai așa se pot aplica în proiecte profile avînd formă optimă, determinată în funcție de natura solicitărilor la care sînt supuse elementele respective ale construcției. Ele servesc la realizarea construcțiilor din elemente cu pereți subțiri, cu greutate minimă, pentru o gamă largă de produse — de la panouri de comandă și aparataje electrice, pînă la autovehicule, mașini agricole, material rulant. Ceea ce a frinat în anii trecuți extinderea utilizării profilelor din bandă îndoită a fost și faptul că Uzina metalurgică Iași a produs sortimente limitate, a căror livrare nu era sigură și a condiționat livrarea lor de executarea de către beneficiari a sculelor respective cu un volum mare de prelucrări mecanice și tolerante strînse. Credem că ministerul tutelar va rezolva această problemă chiar începînd din anul 1968.

Actuală este și continuarea perfecționării tehnologiilor de fabricație. In acest domeniu este necesar să se intensifice extinderea matrițării pieselor în locul forjării libere. După cum a arătat experiența uzinelor „Independența“-Sibiu, „23 August"- București, „1 Mai“-Ploiești, introducerea matrițării este rentabilă chiar și atunci cînd seria pieselor nu este prea mare, obținîndu-se totodată importante economii de metal și de manoperă. Nu trebuie neglijate însă nici procesele tehnologice de forjare liberă, care pot fi îmbunătățite în sensul reducerii diferitelor adause tehnologice, pentru probe. însă, perfecționările care se aduc proceselor tehnologice trebuie să fie urmărite mai de aproape și puse în aplicare într-un timp mai scurt. La fel în cazul raționalizării adauselor tehnologice și de prelucrare.Datorită îmbunătățirii calității blocurilor de matrițe executate la Uzina de mașini grele București, uzinele care folosesc aceste blocuri, ca de pildă Uzina de autocamioane și Uzina de tractoare Brașov, trebuie să revizuiască adausurile de forjare la piesele matrițate, folosind mal complet posibilitățile oferite de utilajele de forjare perfecționate — presele mecanice cu tru matrițare de nomii de metal secțiile de forjăproceselor de încălzire a metalului
acțiune rapidă pen- precizie. Alte eco- pot fi obținute în prin raționalizarea

pentru forjare, ca încălzire? prin inducție cu curenți de înaltă frecventă sau cu frecventă industrială, încălzire rapidă, încălzire în atmosferă de protecție.Unele pierderi de metal mai au loc datorită rebuturilor. Putem cita aici situația nesatisfăcătoare de la uzina „23 August" București, unde în semestrul I 1967 rebutul mediu a atins la turnătoria de fontă 21 la sută, iar la turnătoria de oțel 6,19 la sută. Aceste rebuturi, pe lîngă alte deficiențe, au determinat depășirea consumului normat de metal cu 488 tone la fontă și cu 845 tone la otel. La uzina „Rulmentul“-Brașov pierderile de metal prin rebut pe 3 trimestre din 1967 au atins 1 193 tone, ceea ce a contribuit în mare măsură la depășirea cu 1180 tone a normelor de consum la metal pe această perioadă. Asemenea pierderi s-au consemnat și la „Progresul“-Brăila, U- zina de autocamioane și Uzina de tractoare Brașov, U.R.E.M.O.A.S. București. Subliniem din nou că conducerile întreprinderilor au îndatorirea de a folosi toate posibilitățile în scopul combaterii și eliminării rebuturilor.Mă opresc și la normarea consumului de metal. Normele de consum trebuie să fie stabilite progresiv, pe baze tehnico-analitice și tehnico-ști- ințifice. Aceasta înseamnă că la calculul normelor de consum trebuie să se facă o analiză temeinică a tuturor pierderilor care au loc în pro

cesul de fabricație și. totodată, a posibilităților de reducere a acestor pierderi prin metode științifice. Totodată, normele de consuni tehnico-analitice progresive trebuie să contribuie direct la îmbunătățirea constructivă a produselor, perfecționarea tehnologiei, organizarea malbună a gospodăririi metalului. Deși normarea consumului de metal se practică de mai mulți ani, totuși mai persistă unele deficiențe care reduc eficacitatea normelor de consum. în unele cazuri uzinele întocmesc și propun norme de consum care reproduc situația existentă și nu conțin analiza posibilităților de îmbunătățire, deci n-au caracter progresiv și tehnico-analitic. Asemenea norme de consum s-au propus în anii trecuți de Uzina de vagoane Arad, „23 August“-București, U.C.M. Reșița, U- zina de utilaj chimic Ploiești, „Elec- troputere“-Craiova, Uzina mecanică Timișoara, „Grivița roșie" din Capitală. în alte cazuri se propun norme de consum grupate, stabilite numai pentru o parte din sortimentele din grupa respectivă, dar cînd sînt extinse asupra întregii grupe dau naștere la erori față de consumul real progresiv. Se mai întîmplă ca normele de consum progresive primite ca sarcini de realizare de către uzine să nu fie suficient analizate si urmărite.Este strict necesară crearea unei legături mai strînse între normele de consum și promovarea progresului tehnic — asimilarea de produse noi, modernizarea produselor existente, introducerea și extinderea procedeelor tehnologice noi, avansate. Numai în acest fel normele de consum vor fi un factor activ care va reflecta posibilitățile reale de valorificare superioară a metalului.
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O DRAMATURGIE PREGĂTIREA MUZICALA
PROFESIONISTA A ARTIȘTILOR AMATORI

• Un bărbat șl o femele : Patria — 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30; 
19 * 21 30.
O Escroc fără voie : Sala Palatului (seria de, bilete 
2192 — ora 17,30 și seria 2193 — ora 20,30), Republica
8.30 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 ; 17 ; 19,15 ; 21,30, București — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 21, Modern (completare 
Stîrcul, pasăre reptilă) — 9,30 ; 11,30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ;
20.30.
O Cînd tu nu ești : Luceafărul (completare Republica 
la 20 de ani) — 9,30 ; 12 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, Gloria 
(completare Orizont științific nr. 10/1967) — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Melodia (completare Mlhall Ko- 
gălniceanu) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45.
O Dragostea unei blonde : Central (completare Sulta 
bănățeană) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,30.
© Program de filme de animație : Cinemateca — 10 ;
12.30.
O Regina zăpezii : Capitol (completare Piccolo) — 8,30 | 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
• o sută unu dalmațienl : Festival — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, Miorița — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 l
20.30 (la ambele completarea Nălcă șl veverița).
© Reîntoarcerea lui Surcouf : Victoria (completare 
Republica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 
20,45, Arta (completare Românii șl Marele Octombrie)
— 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Manuela : Lumina (completare Ermitaj) — 9,30—15,45 
în continuare ; 18,15 ; 20,30.
© Program pentru copii : Doina — 9 ; 10 ; 11.
© Treizeci de ani de veselie : Doina (completare Ori
zont științific nr. 9/1967) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Loana : Union (completare Mlaștina tăcută) — 15,30 ; 
18 ; 20,30, Munca — 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Alo, Japonia ! : Timpuri noi — 9—21 tn continuare. 
© Un taxi pentru Tobruk : Giuleștl (completare Alu
miniul) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30.
© jocuri neschimbate : Feroviar (completare Gara) — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,45 ; 21, Excelsior (completare 
Șase mii de ani) — 8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, Au
rora (completare Dacă aș fl știut 7) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : Drumul 
Sării (completare Pictorițele din Uzdinsk) — 15 ; 17,30 ; 
20, Cotrocenl (completare Gustav lăudărosul) — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
© Al șaptelea continent : Dacia (completare Ostașii 
pădurii) — 8—21 în continuare, Flacăra (completare 
Lacul lebedelor) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cea mai lungă noapte : Buzești (completare Efemere)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Zece negri mititel : Viitorul (completare Numai șase 
secunde) — 15,30 ; 18 ; 20,30, Pacea (completare Gigan
tul înaripat) — 15,45 ; 18 ; 20,15.
© Republica Skid : Grivița (completare Despre fumat)
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O Martin soldat : Bucegi (completare Filoxera) — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, Tomls (completare Orizont 
științific nr. 10/1967) — 9—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
Flamura (completare Vizita) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30.
© Cerul începe la etajul III : Unirea (completare Dacă 
o iubești) — 16 ; 18,15 ; 20,30, Lira (completare 8 mi
nute de vis) — 16 ; 18 ; 20.
© Profesorul distrat : Vitan (completare Maxim Gaspar)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© o fată fericită : Popular (completare Oamenii dea
supra norilor) — 15 ; 17 ; 19 ; 21, Progresul (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Marele restaurant : Moșilor (completare Acolo unde 
Carpații întîlnesc Dunărea) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Spartacus — ambele serii : Colentlna — 15 ; 18,30.
© Ocolul : Volga (completare Orașul fără străzi) — 9,30 | 
11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
© Zosla : Floreasca (completare Doi) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
© Cine va deschide ușa 7 : Rahova (completare 1001 de 
desene) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Răzbunătorii : Crîngașl (completare Miel! Înotători)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Fanfan la Tulipe : Cosmos (completare Vecinii) —
14.30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30.
© Operațiunea Crossbow : Ferentari (completare Gu« 
tav șl sfetnicii) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

NEPROFESIONIȘTI

vedere

pro-dez- sus-

poaterepertoriu.

PENTRU

filozofice, absoluti- latura lucidă, re- a literaturii, scot

funcții trebuie la alte „lumi",

A existat, în perioada d« pionierat a mișcării artistice de amatori, preocuparea exclusivă pentru asigurarea de „texte" echipelor de entuziaști ai scenei și nu s-a făcut atunci prea mult caz de calitatea literară a . acelor „texte". Nu rareori amatorilor li s-au ©ferit cu larghețe piese purtînd ele însele pecetea amatorismului, confecțiuni ad-hoc, goale de miez și împleticite în vorbe, alcătuiri căznite ce răsunau șl mai căznit în gura inter- prețllor, siliți, în lipsă de altceva, să joace mereu aceleași roluri. Cele cî- teva piese într-un act de Lucia Demetrius, Horia Lo- vinescu sau Mihail Davi- doglu constituiau o adevărată sărbătoare în contextul dramaturgiei pentru a- matori. Și, de fapt, toate progresele care s-au înregistrat în această direcție, o aată cu înțelegerea adevărului elementar că lite- . ratura dramatică destinată neprofesioniștilor trebuie să fie o literatură dramatică profesionistă, viabilă, pornesc de la eforturile acestor scriitori ca și ale altora din generațiile mai tinere de a înălța steagul artei veritabile și pe clădirile celor mai îndepărtate cămine culturale.Astăzi diletantismul în dramaturgia pentru amatori 
a devenit un nonsens ; mișcarea teatrală a neprofesioniștilor a avansat atît de mult încît numeroase colective din diferite locuri ale țării își pot îngădui să dezavueze orice înjghebare de scheme cuvîntătoare numită „piesă pentru amatori" în favoarea unor piese autentice din repertoriul teatrului profesionist. Amatorii au jucat cu succes Goldoni și Moliere, Cara- giale și Camil Petrescu, Cehov șl Ibsen, precum și o seamă de autori contemporani de prima mînă. în fața ambiției creatoare și a posibilităților artistice ale teatrelor de amatori, textele false, îndoielnice, nestimulatoare nu mai rezistă.Firește, nu trebuie înțeles de aici că dramaturgia destinată anume echipelor ne- profesioniste ar fi superfluă, atîta vreme cît ele se pot nutri din repertoriul consacrat. Nu oricine și nu cu orice mijloace se poate juca Ibsen. Există limite ale profesionalității, așa cum există și limite ale accesibilității, limite care pot fi treptat modificate, dar nicidecum ignorate sau escamotate. Victor Ion Popa, unul din cei mai consecvenți și mai persuasivi militantă pentru un teatru popular, vorbea de „permanenta legătură a sălii cu scena" ca de o condiție primordială a teatrului. Remarcabilul om de artă insista, în pasionantele articole pe care le-a dedicat „teatrului pentru cei multi" (articole ce trebuie neapărat tipărite, alături de studiile și portretele sale, într-o culegere de larg și incontestabil interes contemporan), insista deci asupra necesității de a se respecta specificul raportului dintre scenă și sală, mergînd pînă la a dovedi existenta chiar a unui specific regional, cu o pondere destul de mare în aflarea limbajului comun hotărîtor. Observațiile, făcute în urmă cu trei decenii și jumătate, sînt în bună parte valabile și azi. Teatrul de amatori poate apela,

cînd dispune de forțe artistice corespunzătoare, la repertoriul mare, dar în nici un caz nu se poate dispensa de o dramaturgie proprie, adecvată mijloacelor și scopurilor sale imediate.Se poate vorbi deci de un specific al literaturii dramatice pentru amatori ? Fără discuție că da. Dar și aici sînt necesare diferențieri, căci nu toate colectivele neprofesioniste au aceleași potențe artistice (și materiale !), același grad de cultură teatrală și același tip de public. Factorii condiționali — de care V. I. Popa amintea atît de des — sînt nenumărați și, în ultimă instanță, nu se poate numi un repertoriu cu aplicabilitate universală. Singurul imperativ necondiționat rămîne acela al calității. Ceea ce este calp, factice sau nefinisat artisticește iese cu atît mai tare în relief într-o interpretare neprofesionistă, care cel mult poate face să strălucească un text bun, dar nu să anime niște scheme fără viață. Sînt considerente de

care atît autonii cît și cel ce răspund de repertoriul amatorilor vor trebui să țină seama.Producția de piese scurte a anului 1967, editate de Casa centrală a creației populare sau publicate de revista „îndrumătorul cultural", este, în general, o producție literară, constitui un Cred că Paul Everac nu va avea motive să se dezică vreodată de piesa „Iancu Ia Hălmagiu", evocare densă a atmosferei de legendă ce s-a creat în jurul personalității lui Avram Iancu. așa cum nici Al. Mirodan nu va uița episodul „Seara tîrziu, în tipografie" închinat activității comuniștilor în ilegalitate, într-un aspect mai puțin frecventat în dramaturgia noastră. Sînt lucrări care nu dezmint calitățile și stilul celor doi scriitori, care se situează în ordinea unei responsabilități majore față de fesie.Preocuparea pentru baterea etică este viu ținută de piesele „Pe drumul fără de întoarcere al iubirii" de Mihail Davidoglu și „O lovitură de topor" de Ferencz Lâszlâ, ambele pledoarii în favoarea cunoașterii omului apropiat, prima concepută ca o dramă a iubirii rătăcite, a doua ca o anchetă cu implicații sociale. în aceeași categorie problematică se înscrie și piesa într-un act a Constantei Marin „Necunoscuta", care apără de asemenea ideea comunicării cu aproapele. Dacă vom adăuga cele două acte : „Unde-s marile iubiri ?“ și „Cine așteaptă flori" de Silvia Andreescu și Theodor Mă- nescu — variațiuni pe tema relațiilor sufletești dintre oameni, a necesității evaluării lucide a sentimentelor, — vom descoperi un fel de „direcție etică" în dramaturgia pentru amatori,

un interes sporit pentru existenta lăuntrică a omului de azi, pentru ceea ce pulsează dincolo de unelte, salopete și cifre contabile.E adevărat, nu întotdeauna intențiile sînt servite în chipul cel mai fericit cu putință : după cîtevaschimburi de replici „cu înțeles", restul devine previzibil în „Necunoscuta" șl micșorează tensiunea dramatică ; un anume de- monstrativism inabil, deghizat alterează scene întregi din „O lovitură de topor" ; în „Cine așteaptă flori" dialogul este cam pîclos și sensurile se destramă înainte de a prinde contur ; în piesa „Pe drumul fără de întoarcere al iubirii" atmosfera de poezie dramatică e invadată, la un moment dat, de nelipsitele ape revărsate, care, împreună cu incendiile și alte calamități naturale, au „dezvăluit" sute de caractere bune și rele în zeci de piese bune și rele ; jumătate din actul „Unde-s marile iubiri ?“ se consumă într-un dialog care îngreuiază drumul către o idee generoasă etc.Rămîne totuși un cîștig al dramaturgiei pentru amatori această expediție colectivă către zonele mai adînci, mai puțin explorate ale existenței, încercarea de a pune în mîna actorilor neprofesioniști instrumente noi de cunoaștere și interpretare, de a familiariza mereu alte straturi de spectatori cu problematica teatrului contemporan. Este bine că astfel de lucrări, cu toate imperfecțiunile lor, au reușit să dea la o parte din repertoriul scenelor de amatori „naivitățile teatrale" pe care le înfiera la vremea sa Victor Ion Popa, dar care nu au încetat să se insinueze, cu lipsa de pudoare a necalificării, pînă în zilele noastre.O însușire pozitivă a repertoriului propus de Casa centrală a creației populare în anul care a trecut este diversitatea tematică și de gen. Alături de piesele amintite, trebuie să cităm și o serie de comedii, Inegale, ca valoare, toate vizînd însă vicii reale și adînc păgubitoare pentru conviețuirea socială : „Vizita la Malu“ de Paul Eve- rac (o șarjă antibirocratică, pe schema „Revizorului", cu momente de haz copios, dar cu un final lipsit de strălucire), „Și la stînga trei ciocane !“ de același autor (șarjă mai puțin reușită la adresa formalismului cultural, umorul bazîndu-se aproape exclusiv pe efecte lingvistice), „Lămîie și Portocală" de Ștefan Haralamb (o satiră vehementă împotriva incompetentei agresive, dar cu un personaj, inginerul Portocală. al cărui stoicism în acceptarea martiriului este de-a dreptul incredibil), „Cocoșul cu două creste" de Gheorghe Vlad (comedie țărănească în linia autenticității reportericești recunoscute a dramaturgului, avîpd însă mal puține elemente de inedit în raport cu piesele anterioare).Incluse în repertoriul teatrului radiofonic sau al televiziunii, piesele destinate mișcării artistice de amatori au înregistrat un progres sensibil al acestei dramaturgii, esențialitate, simplitate.
Dumitru SOLOMON

acestO reușită considerabilă în sens o constituie activitatea meritorie. dusă cu pasiune și dăruire, a corului de cameră al Școlii populare de artă din Tg. Mureș, în al cărui repertoriu, pe lîngă piesele corale folclorice din creația înaintașilor muzicii românești sau a compozitorilor contemporani, putem întîlni creații aparținînd perioadei clasice și romantice a istoriei muzicii. Important rămîne faptul ca în urma celor 3 ani de studii în diversele secții ale școlilor populare de artă, elevul să capete o imagine de ansamblu nu numai asupra ramurii înguste în care și-a ales specializarea ca artist amator, ci asupra întregului domeniu atît de vast și cuprinzător al artei sunetelor. Aportul efectiv în această direcție, a inițierii în muzică, trebuie să-1 aibă profesorul de specialitate. Este regretabil în acest sens faptul că diletantismul se manifestă deseori chiar în munca unor cadre didactice. Există atît în activitatea secției de vioară de la Iași, cît și în activitatea unor profesori ai Școlii populare de artă din Craiova tendința evidentă de tnulare a stilului de

• Filarmonica de stat „G. Enescu" (la Ateneu) : Con
cert simfonic. Dirijor : Mircea Cristescu — 20.
• Opera română : Trubadurul — 19,30.
• Teatrul de stat de operetă : Contesa Maritza — 19,30. 
O Teatrul Național „I. L. Caraglale" (sala Comedia) : 
Romeo și Julieta — 19,30, (sala Studio) : Jocul ade
vărului — 19,30.
• Teatrul de.comedie.: Opinia publică — 20.
• Teatrul '„Lucia' Sturdza Bulandra" (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. lj : Un tramvai numit dorință 
— 20, (sala din str. Al. Sahia nr. 76 A) : Kean — 20. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala Magheru) : Henric al 
IV-lea — 10, Acest animal ciudat — 19,30, (sala Studio) : 
Cînd luna e albastră — 20.
© Teatrul Giuleștl (în sala Teatrului evreiesc de stat) : 
Visul unei nopți de iarnă — 19,30.
© Teatrul „Barbu Delavrancea" : Miorița — 19,30.
• Studioul Institutului de artă teatrală și cinematogra
fică „I. L. Caragiale" : Frații Karamazov — 19.
• Teatrul „Țăndărică" : Ileana Sînziana — 10 ; 17 ; 
(sala Casei de cultură a raionului 1 Mai) : Vrăjitorul 
din Oz — 10.
S Teatrul satiric-muzical „C. Tănase" (sala Savoy) : 

candal la Boema — 19,30, (sala Victoria) : Music-Hal!
— 19,30.
© Circul de stat : Selecțiuni de Iarnă — 19,30.
• O.S.T.A. (sala Ansamblului artistic al Uniunii Ge
nerale a Sindicatelor) : Ansamblul popular mongol — 
20, (Patinoarul „23 August") : Concert spectacol pa 
gheață „Hockey-melody" — 19.

18,00 — stadion. Emisiune de actualitate sportivă.
18,20 — Buletinul circulației rutiere.
18.30 — Pentru copii. A.B.C. — De ce 7
18.50 — Pentru tineretul școlar. Albatros — Almanahul

literar 1968.
19.30 — Telejurnalul de seară.
19.45 — Agenda dv.
19.50 — Buletinul meteorologic. Publicitate.
20,00 — Parada vedetelor. Cîntă Ives Montand.
20.45 — Orașele muzicii : București. Prezintă George

Sbîrcea.
21,15 — Filmul artistic : „Cavalerul fără zale", producție 

a studiourilor bulgare.
22.50 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

Proza noastră din ultimii ani se afirmă tot mai ferm ca un tărîm al dezbaterilor de idei, al problematizărilor etice, al întrebărilor și strădaniei de a găsi soluții specifice de viață. In acest proces de lucidă maturizare a conștiințelor, artistul și eroul său mi se par în genere feriți de disperare sau scepticism, datorită încrederii în posibilitatea omului de a-și depăși mereu condiția prezentă, în numele alteia, superioare. Mă îndreptățește să afirm aceasta și lectura unor cărți de proză, recent apărute, atît de diverse prin universul uman și prin problematica pe care o dezbat.O preocupare constantă pentru promovarea unei proze de opinie intelectuală, de generoasă viziune e- tică și optimism implicit — chiar și atunci cînd în raza investigației prozatorului se află evenimente cu a- dînci și dramatice implicații asupra destinelor u- mane — manifestă, de asemenea, cele mai multe din revistele literare și de cultură.Ceea ce mi se pare notabil în asemenea scrieri este înțelegerea adevărului că actul artistic se susține în primul rînd ca expresie a unei anumite culturi, a unui tip de civilizație; de a- ceea, activitatea de creație nu poate fi concepută decît ca produs al întregului moment spiritual național.Nu putem să nu semnalăm cu acest prilej umanismul vibrant, moralitatea militantă a celui de al doilea volum al „Morome- ților" lui Marin Preda. Problematica personajelor, an-

Proză si viziune etică
trenate într-o vastă acțiune de prefacere socială, este a înțelegerii și opțiunii; a înțelegerii noilor sensuri istorice făuritoare de raporturi și vaiori etice inedite, și a opțiunii pentru ele. Ceea ce cred că definește cu precădere tipologia noii cărți a lui Marin Preda e perspectiva morală : oamenii nu sînt pur și simplu prezenți în viața răscolită a satului, ci se afirmă mai ales în funcție de o tablă severă a valorilor eticii. A fi util într-o împrejurare istorico- socială este mai puțin semnificativ decît a te comporta onest, curajos, uman, deci moral, fiindcă aceasta înseamnă a solicita cele mai profunde și nealterate resurse spirituale ale insului. Si la această probă de foc, în care frumosul, adevărul și moralitatea se conjugă pentru a ideal de viață, mai buni.Este depășită noi împărțirea a personajelor pozitive și negative, a comportărilor omenești doar în bune sau rele, căci soluțiile definitive de viață nu pot fi apanajul scriitorului, ci se zămislesc în procesul relațiilor și intercondiționă- rilor sociale ; literatura răspunsurilor infailibile nu putea fi decît una a comodității spirituale, a dădăce-

schița rezistă un ceilaastăzi schematică literare în

Iii naive, a divertismentului facil, după consumarea căreia cititorul o uita irevocabil.încheierea unor narațiuni ex abrupto, fără obișnuitul epilog sau liniștitorul sfîrșit fericit — ca în „Vestibul" de Al. Ivasiuc, spre exemplu, — expunerea obiectivă, lipsită de comentarii explicative a evoluției unui personaj — încercată de C. Buzinschi în episodul despre tînărul recuperat moral, Petrică Fota (din volumul „Sfinții se vînd cu bucata") ,— monologul interior, urmînd fluxul memoriei afective, în care sub aparența haoticului și incoerenței se împletesc crîmpeie de o deosebită expresivitate și a- dîncime a reflecției — ca în ultima povestire confe- sivă din volumul „Vîrstele tinereții" al lui Paul Georgescu — asemenea procedee și altele, prin care fantezia și conștiința cititorului sînt deopotrivă mobilizate să aleagă singure soluția. constituie cuceriri cu ajutorul cărora universul relativ autonom al creației interferează pe cel nu mai puțin constituit al gindirii și simțirii concret-indivi- duale.Se pune problema dacă idealul preexistă actului de creație, valorii artistice, ori, dimpotrivă, valoarea,

procesul creator nasc idealuri. Am sugerat problema în acești termeni pentru că așa o întîlnim formulată în publicistica noastră, ceea ce mi se pare, într-un fel, incorect sau, cel puțin, in- ■ complet. Cei ce consideră că valoarea artistică se naște numai din idealuri etice, zează flexivăîn prim plan funcțiile ei etico-sociale, în timp ce o- ponenții lor văd specificul în imprevizibilitatea .finalității operei de artă, în caracterul ei abisal și total automatizat estetic. Fără a da curs tentației de a spune că adevărul e... la mijloc, mi se pare totuși că el conține cîteva din ambele puncte de vedere. Dacă ne îndreptăm atenția spre cele mai semnificative publicate în ultima este evident că ele fi desprinse de o viziune etică a autorilor a- supra realității și oamenilor, de o cuprindere specifică a concret-sensibilului în concepție, cum filozofii, adică de care, chiar mobilul nifestat solă" a idealul,pra vieții nu se întrupează totdeauna în structuri literare desăvîrșite nu do-

scrieri vreme, nu pot anume
ar spune un ideal n-a fost s-a ma-„bu-dacă prozelor, oricum ca o acestora. Faptul căviziunea etică asu-

Un loc aparte în cadrul panoramei vieții culturale și artistice a tării îl ocupă, în momentul de față, multitudinea formelor prin care se realizează în actualele condiții sociale- fenomenul pătrunderii masive a culturii în conștiința maselor, înnobilarea morală și spirituală a acestora prin intermediul actului de cultură. O importantă verigă a acestui inepuizabil șir de manifestări și forme organizate ale educației estetice o constituie școala populară de artă, instituție de învătămînt popular cu profil artistic menit să contribuie în primul rînd la ridicarea nivelului pregătirii artiștilor amatori, acordînd o calificare, o îndrumare superioară muncii acestora. Dar nu numai atît, tot școala populară de artă are nobila menire de a întreține și forma gustul pentru frumos al publicului sălilor de concert, al vizitatorilor expozițiilor de artă plastică, încurajînd în același timp eventualele talente, în- drumînd evoluția acestora.Este bine de amintit, în contextul celor deja afirmate, că școlile populare de artă cunosc în ansamblul vieții culturale a României o tradiție de decenii, multe din secțiile muzicale ale acestora continuînd în zilele noastre experiența valoroasă a vechilor conservatoare populare ale unor importante centre culturale cum sînt Brașovul, Craiova sau Tg. Mureș.Problema-cheie a unei rodnice activități a acestor instituții o constituie în mare măsură justa depistare și orientare a artiștilor amatori, contactul nemijlocit cu mediul în care activează și se formează aceștia. îndrumarea nediferențiată a cursanți- lor în cadrul unor cursuri și grupe generale ce nu țin seama de pregătirea individuală, de particularitățile de vîrstă ale participanților. aduce grave prejudicii procesului de instruire, eficientei reale a educației estetice. Sînt dese cazurile în care, în momentul actual, oameni de formație și pregătire cu totul diferită, cu nivel de percepere și înțelegere diferit, sînt cooptați pe grupe generale în cadrul aceluiași an de studii, ne- ținîndu-se seama de nivelul pregătirii acestora. Avînd în vedere că în multe localități în care funcționează, școlile populare de artă constituie aproape unicul mijloc al educației estetice la nivel de masă, se impune, acolo unde situația o cere, înființarea unor cursuri speciale cu profil diferențiat, de istorie a muzicii, în gentil celor organizate de Universitatea populară în marile centre culturale; în consecință, în perspectiva mai multor ani. centre importante de pe harta tării ar beneficia în mod riguros organizat de climatul propice al educației prin artă, contribuind la formarea bunului gust, a opiniei colective sănătoase asupra fenomenelor multiple alo artei și culturii în general.Semnalăm ca deosebit de valoroasă în acest sens al diversificării continue a formelor și procedeelor edu- „ . . . , T . T 7 .------ “catiei artistice inițiativa prof. Sste?’i L7®1 Cpstaghe la-Iași. Importante P.en- 
a c—. ,<-tru formația intelectuala și artisticăa elevilor sînt de asemenea inițiativele colectivului de profesori de la Cluj. Brașov, Craiova, de a populariza la cursuri și seminarii manifestările culturale și artistice, ____ziționarea din fonduri proprii a abonamentelor de concert la Filarmonică, la Operă.Remarcăm ca bucurător faptul me multi dintre populare de artă

nel Ărion de la Școala populară-de artă din Brasov, de a înființa o secție specială de folclor muzical menită să cerceteze si să popularizeze în mediul urban bogatul folclor al regiunii ; rezultatele muncii cursan- ților pot fi astfel în mod fericit conjugate cu activitatea echipelor în deplasare ale Institutului de etnografie și folclor constituind un sprijin local real, efectiv și dezinteresat acordat cercetătorilor profesioniști. In ceea ce privește metodele de aplicare și adaptare cu adevărat just orientată a programei analitice, menționăm necesitatea unei maxime particularizări a formelor de realizare a acestora. Un repertoriu cu profil general, abstract — așa cum din păcate se mai practică la Școala populară din Iași — lipsa totală a împărțirii pe secții de muzică clasică, populară, ușoară, nu contribuie, în cazurile în care această tendință mai persistă încă, decît la limitarea interesului. a plăcerii de a studia a elevilor Bine orientate în ăceastă direcție activează în special secțiile de pian și vioară ale școlilor populare de artă din București și Cluj, sau canto popular la Brașov, unde clasicele exerciții, de formare și încălzire a vocii, de exemplu, au fost înlocuite cu altele noi, potrivit stilului și manierei de interpretare specifice cîntului popular Astfel, numai îmbogățirea continuă a programei analitice prin aportul efectiv al colectivelor de profesori poate constitui un pas hotărîtor în direcția îmbunătățirii substanțiale a procesului de în- vătămînt în școlile populare de artă.

vedește ineficienta idealului, iar preexistenta lui conștientă, caracterul previzibil al atitudinii creatorului într-o problemă sau alta, ba poate chiar a dez- nodămîntului unui conflict, nu anulează spontaneitatea artistică, valoarea unei proze ; căci atunci ar trebui să prețuim numai lecturile cu ...suspens, numai tehnica devenită scop în sine. Ceea ce nu e cu putință, iar dacă se încearcă, nu denotă o mare artă. Mihail Ralea, printre alții, spunea că a- cela care vede în tehnică un scop în sine nu poate fi un artist adevărat, oricît de înzestrat ar fi el.Pare, de altfel, bizar sau cel puțin anacronic a susține „independența" tehnicii literare, „purificarea" artei de viziune sau concepție, într-o vreme cînd arta se vădește tot mai pătrunsă de reflexivitate filozofică și morală.Partizanii autonomismu- lui total al artei, care sînt implicit pentru eliminarea eticului, a gîndirii și viziunii sociale din actul de creație, interzic prin aceasta artistului de a profesa convingeri, de a adopta a- titudini, de a avea antipatii sau simpatii. Dar atunci ce fel de „lume", de „univers". mai poate fi acela, atît de trunchiat, care pentru a-și îndeplini cele mal

elementare să apeleze la alte tărîmuri spirituale ? Cei ce vorbesc de autonomia artei și o reduc, de fapt, la funcția sa estetică infirmă tendința ei de acută contemporaneitate spre universal, spre sinteză in- , telectuală, împingînd-ospre un profil îngust meșteșugăresc. Un poet care nu poate fi acuzat de... sociologism, T. S. Eliot, nota undeva că deosebirea între scriitorul care e. „pur și simplu excentric sau nebun" și cel autentic constă în faptul că primul are, poate, „sentimente unice, dar ele nu pot fi împărtășite și sînt, prin urmare, inutile ; cel din urmă descoperă noi variațiuni ale sensibilității pe care semenii săi și le pot însuși". Aceasta, după ce cîteva pagini mai înainte, condamnase suspiciunea unora față de poezia „cu scop precis", în care se „pledează pentru concepții sociale, morale. politice..."Proza noastră actuală manifestă un tot mai susținut interes pentru idei bine decantate, pentru criterii morale superioare, pentru elaborarea unor scrieri lucide, palpitînd de viată și patosul căutărilor ; este o garanție a seriozității sale, că în aceste efor- ’ turi se recunoaște — atunci cînd avem de-a face cu prozatori autentici — preocuparea pentru dezbateri intelectuale, pentru o viziune etică asupra realității, capabilă să înlesnească înțelegerea noilor sensuri ale vieții noastre și să invite la activism social.
Vlad SORIANU

RAID-ANCHETĂ 
IN ȘCOLILE POPULARE 

DE ARTĂ

■lucru potrivit neștiinței elevului. Este drept, situația persistă, după cum am arătat anterior, în mare măsură, datorită lipsei unor criterii acceptabile în selectarea elevilor, iar pe de altă parte datorită caracterului eterogen al pregătirii acestora în cadrul unor grupe de studiu nediferen- tiate. In secțiile de canto popular și în special de muzică ușoară, insuficienta îndrumare și orientare a elevului creează premisele unui diletantism aproape total acceptat. Apreciem ca esențială în permanentizarea acestor lipsuri menținerea în posturi, datorită lipsei de cadre, a unui personal necalificat, sau folosirea unor metode necorespunzătoare, învechite, de predare (Școala populară de artă de la Tg. Mureș șl Iași).Un nivel general satisfăcător se menține mai ales în munca desfășurată la disciplinele teoretice — istoria muzicii, teorie, unde prin însuși specificul activității, cursurile beneficiază de o contribuție doctă, net profesionistă ; menționăm ca exemplară în această privință munca dusă cu pasiune și devotament de ani și ani de zile în cadrul școlii populare de artă, de către profesorii Rodica Costin și Mihai Mitrea, la București, Sorin Vînătoru, Horceag
achi-

deosebit de îm- că în ultima vre- absolventii școlilor aduc un aport va-

loros si important în peisajul artistic al unor centre culturale cu tradiție ale tării ; aproape 20 de absolvenți ai cursurilor școlii din Cluj activează astfel în rîndurile profesioniștilor la Opera română și maghiară, Filarmonica sau Iară din localitate, din Oradea și Satu muzical din Brașov, cîrlia" sau din Suceava etc. ;drumați inițial la București și Cluj, urmează actualmente cursurile conservatoarelor din aceste orașe. De asemenea, un valoros ansamblu — corul de cameră de pe lîngă Palatul culturii din Brașov, clasat pe locul întîi în cadrul celui de-al VIII-lea concurs regional — este compus în exclusivitate de elevi ai scolii populare de artă din localitate ; multi dintre aceștia activează, de asemenea. în numeroase formații ca inter- preți sau instructori artistici ai dife- riteloi instituții.Dată fiind această situație concretă, putem considera’ ca oportun și complet realizabil dezideratul expus deja în numeroase consfătuiri ale cadrelor didactice, și anume acela de a se lărgi drepturile absolvenților acelor secții muzicale ale școlilor populare de artă pe care conservatoarele noastre nu le conțin : muzică ușoară, populară, chitară, acordeon, saxofon etc. Astfel instituirea unor programe analitice generale, organizate pe baze științifice, pedagogice, exigenta maximă în aplicarea creatoare a acestora pot contribui în mod cert la ridicarea calității muncii în toate secțiile școlilor populare de artă, favorizînd eventuala transformare a unora dintre acestea în veritabile Conservatoare municipale.Apreciind la justa valoare realizările îmbucurătoare ale cursanților, efortul de netăgăduit al corpului didactic. nu putem totuși subestima rolul condițiilor uneori nesatisfăcătoare în care se desfășoară activitatea acestora. Multe din școlile populare de artă sînt lipsite de dotarea tehnică necesară studiului în cadrul orelor de istorie a muzicii ; lipsa unui număr satisfăcător de magnetofoane, benzi și discuri constituie o stare generală în ceea ce privește situația materialului didactic. în asemenea cazuri, unul .din cursurile cele mai atractive și interesante, cel de istorie a muzicii, apare lipsit de însuși fenomenul sonor concret, studiul cărui’i încearcă să-1 realizeze. "■Nevoia spațiului necesar, adecuat susținerii în condiții normale a activității didactice, constituie deja un caz cronic în munca colectivului de profesori ai școlii populare de artă din Tg. Mureș și București, iar școala din Cluj este literalmente dispersată în unsprezece (!) sedii în întreg orașul, fiind deseori tolerată în incinta altor instituții mai mult sau mai puțin binevoitoare. Inexplicabilă este, de asemenea, situația creată în acele întreprinderi care, deși bene- . ficiază de activitatea artiștilor amatori, micreează condiții prielnice desfășurării activității acestora. In acest sens, considerăm nimerită propunerea direcției Școlii populare de artă din Brașov ca activitatea meritorie a unor elevi în cadrul cursurilor să fie asimilată cu cea din liceele și facultățile serale, creîndu-li-se tuturor acestor cursant! condiții optime de lucru și studiu.
D. AVAKIAN, Maria SAVU, 
Cristina MERDLER, C. RAZ- 
VAN, F. LUNGU

orchestra popula Filarmonica Mare, Teatrul ansamblul „Cio- „Ciprian Porumbescu" numeroși alții în-

Școala și cultura
(Urmare din pag. I)profesorii iubiți sînt cei de la care se învață cea mai multă carte și cele mai bune deprinderi.Munca unui șir de ani cu tineretul mi-a dovedit că între mijloacele și stimulii folosiți în educație nimic nu poate fi mai puternic decît exemplul viu al profesorului. Folosirea dibace a canalelor de comunicare cu elevii prin care aceștia sînt provo- cați șă_ gîndească sau prin care sînt ținuți în stare de vibrație pentru a recepta frumosul și adevărul constituie atributele multora dintre profesorii cu care am colaborat. Mă opresc la unii dintre ei. Măiestria primului se traduce în multe valențe metodice prin care îi pune pe elevi în situația de a trăi emoții estetice. Lucrînd cu textul literar, pune accentul pe înțelegerea emoțională și apreciativă a operelor, reușind să-i determine pe elevi să citească mai mult din opere decît despre ele, să simtă ceea ce artistul le poate comunica direct. în- drumîndu-le atent lectura, conduce pe elevi către formarea gustului lor prin frecventarea cărților bune, aju- tîndu-i să-și formeze un sistem propriu de cultivare.Profesorul la care mă refer a înțeles că a fi modern înseamnă a ține pasul nu numai cu ceea ce apare nou, dar și cu răspunderile implicate în formarea tineretului, în concordanță cu cerințele societății actuale. El a înțeles că literatura trebuie să înceteze de a mai fi predată enumerativ și descriptiv, ca niște colecții de fapte gata descoperite care solicită înmagazinarea numai prin memorie. Operele sînt prezentate în așa fel. încît să mobilizeze curiozitatea și sensibilitatea elevilor, anga- jîndu-i direct în procesul de cunoaștere și interpretare a literaturii. îndrumarea diferențiată a elevilor dotați nu scapă atenției acestui profesor.înțelegerea frumuseții științelor exacte ridică și mai multe probleme. Succesul celui de-al doilea profesor este asigurat de activizarea aptitudinilor cognitive în procesul unitar al predării — însușirii cunoștințelor. In cadrul lecției profesorul e un animator care ridică probleme, orientează discuțiile și lucrările de cercetare. El p’eacă de la convingerea că pentru a-și însuși o deprindere, elevilor trebuie să li se predea acea deprindere, s-o cunoască chiar de la profesorul lor. De aceea, elevii sînt antrenați în procesul științific, puși să refacă etapele acestuia și să simtă satisfacția redescoperirii adevărului. Firește, pe elevi îi entuziasmează pasiunea profesorului pentru muncă, exigența față de sine. Iată de ce elevii pregătiți de acest profesor sînt stăpîni pe cunoștințele lor, se prezintă la bacalaureat și la concursurile de admitere în facultăți cu certitudinea reușitei.

Dar profesorul găsește timp să s» ocupe și de elevii supradotați și fră- mintați de căutări creatoare. El știe că aceștia sînt mai curioși, mai neliniștiți și mai puțin conformiști. De aceea e pregătit pentru cele mai imprevizibile reacții ale lor. în cadrul lecțiilor, profesorul le dă posibilitatea să-și afirme inițiativa, îi stimulează nu numai să rezolve probleme, ci să le creeze și singuri. Acestea sînt luate în discuție în orele următoare, dezbătute în colectiv, spre satisfacția autorilor. Prin asemenea procedee, profesorul a reușit să deschidă nenumărate porți către știință, să stîrnească interes și pasiune pentru disciplina ce o predă. în asemenea ambiantă creată de profesor, predispozițiile afective, interesele de cunoaștere și dragostea pentru o anumită disciplină capătă consistentă si persistentă, ceea ce are o deosebită valoare în orientarea elevilor către viitoarea lor profesie.Ne întrebam adesea cum profesorul nostru de muzică, ieșit de curînd la pensie, reușește să insufle atîta dragoste pentru obiectul lui, să stă- pînească și să pună în acțiune o mare masă de elevi pe care îi avea sub mină în ansamblul coral. Ba mai mull, elevii veneau de bună voie la activitățile conduse de acest profesor și în ‘ __ 1,peste două sute de elevi au renunțat la o bună parte a vacantei de vară pentru a participa la repetițiile corale în vederea concursului pe țară. Acești elevi au participat cu însuflețire, fiind siguri că profesorul lor îi va conduce către izbînda mult rîv- nită. Profesorul reușise singur să imprime punctualitate și disciplină în cadrul unor acțiuni de masă (în timp ce alți profesori nu-și pot desfășura lecția în condiții de disciplină pe parcursul a 50 de minute), deoarece -respectul pentru munca lui serioasă și entuziastă, la care elevii erau foarte sensibili, l-a asigurat întregul prestigiu. Această muncă nu îndrăznea s-o stingherească nimeni.Toți acești profesori au înțeles că tn condițiile fluxului uriaș de informații din epoca noastră trebuie a- cordată prioritate informării intelectuale a elevilor. Această concepție se traduce în preocupări de dirijare a activităților independente la care elevii răspund cu entuziasm. Și încă ceva. Acești profesori sînt urmați și ascultați tocmai pentru faptul că ei înșiși sînt cercetători și creatori în meseria lor, editează manuale, culegeri de probleme, sînt prezenți în publicistică.Imaginea profesorului iubit și stimat pentru munca lui rămîne imprimată pentru totdeauna în conștiin'a elevilor. Fiecare dintre noi purtăm de-a lungul vieții asemenea imagini, aureolate de recunoștința noastră.

vacantă. Acum trei ani,
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RECEPȚIE CU PRILEJUL
9

SĂRBĂTORII NAȚIONALE
9

A REPUBLICII CUBA

viața internațională

Cu prilejul celei de-a IX-a aniversări a sărbătorii naționale a Republicii Cuba — Ziua victoriei revoluției — ambasadorul acestei țări la București, Manuel Yepe Menendez, a oferit joi seara o recepție.Au participat tovarășii Chivu Stoica, Gheorghe Rădulescu, Ilie Murgulescu, vicepreședinte al Marii Adunări Naționale, Constantin Stă- tescu, secretarul Consiliului de Stat, Gheorghe Cioară, ministrul comerțului exterior, membri ai C.C. al
Tratative in vederea încheierii unui acord 

rutier intre România și Finlandar Joi, la Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene au început tratative în vederea încheierii unui acord rutier între România și Finlanda.Delegația română este condusă de Victor Mateevici, director general al transporturilor auto, iar cea finlandeză de Paul Gustafsson, director cu problemele juridice în
vremea

Ieri în țară : vremea a fost umedă și rece, cu cerul mai mult acoperit. Au căzut ninsori temporare în toate regiunile țării. După amiază, în cîm- pia de vest și Oltenia, local, cerul a devenit variabil și ninsorile au încetat. Vîntul a suflat potrivit, cu intensificări temporare în vestul Olteniei, Bărăgan, Dobrogea și în Moldova, unde izolat a spulberat zăpada. La orele 14 temperatura era cuprinsă între minus 6 grade la Joseni și
lucriri de construcții

9

si instalații interioare
1 9întreprinderea comunală din Piatra Neamț execută, la cerere, pentru sectorul particular, lucrări de construcții și instalații interioare, cu materialul clientului sau al întreprinderii, și anume: instalații interioare de încălzire, sanitare (băi, . W.C.-uri,.- apă , etc.) și electrice ; construcții de învelitori din tablă și țiglă, tencuieli interioare și exterioare, zugrăveli simple (spoieli cu lapte de var) sau superioare (calcio-vecchio, tapete etc.), construcții de sobe de cărămidă sau cahle de teracotă, împrejmuiri (garduri), trotuare, lucrări de tinichige- rie etc. Pentru salariați, lucrările se execută cu plata în

P.C.R., membri ai conducerii Ministerului Afacerilor Externe și altor ministere, conducători de instituții centrale și organizații obștești, academicieni și alți oameni de știință și cultură, generali și ofițeri superiori, ziariști.De asemenea, au luat parte șefi de misiuni diplomatice acreditați în România și alți membri ai corpului diplomatic. (Agerpres)

Ministerul Afacerilor Externe al Finlandei.Tratativele au în vedere reglementarea condițiilor de desfășurare 
a transporturilor internaționale de mărfuri și călători cu autovehicule între cele două țări și în tranzit, precum și dezvoltarea circulației rutiere pe drumurile continentale din nordul și sud-estul Europei.(Agerpres)
plus un grad la Tumu Severin. In București: vremea a fost închisă, a nins temporar și vîntul a suflat potrivit. Temperatura maximă a fost de zero grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
6, 7 și 8 iannarle. în țară : vreme în general umedă, cu cerul mai mult no- ros. Vor cădea precipitații locale. Vînt potrivit. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 grade șl plus 2 grade, local mai coborîte, iar maximele între minus 5 și plus 5 grade. în București : vreme în general umedă, cu cerul mai mult no- ros. Temporar precipitații. Vînt potrivit. Temperatura ușor variabilă.
rate, achitîndu-se la începutul lucrării un acont de 15-30°/e din valoarea lucrării, Iar diferența, în rate lunare, pînă la 18 rate. Doritorii se vor a- dresa în scris sau pentru informații la sediul întreprinderii din Piatra Neamț, B-dul Republicii nr. 7, telefon 2154 sau 2151.
Magazin cu articole 
de aera si navomodelism •

în Capitală, pe strada Cos- 
monauților, s-a deschis primul 
magazin din țară pentru desfa
cerea articolelor de aero și na
vomodelism. Noua unitate spe
cializată vine în întîmpinarea ce
rințelor cluburilor de pionieri și 
ale tinerilor cu înclinații teh
nice.

PRELUNGIREA FACILITĂȚILOR ACORDATE 
TURIȘTILOR STRĂINI IA INTRAREA 

Șl IEȘIREA DIN ROMÂNIAO. recentă hotărîre a Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România stabilește prelungirea și pentru acest an a facilităților acordate la intrarea și ieșirea turiștilor străini în timpul „Anului turistic internațional 1967".Rămîne astfel în vigoare desființarea vizei turistice de intrare-ie- șire din România pentru turiștii care vor prezenta, la trecerea frontierei de stat deschise traficului internațional de călători, pe lîngă
A apărut

Revista de filozofie
nr. 12/1967

Numărul pe luna decembrie, 
anul trecut, al revistei se des
chide cu editorialul : A XX-a a- 
niversare a proclamării Republi
cii. în continuare, revista publică 
studiile și articolele : Considera
ții privind categoria de națiune 
de ELENA FLOREA, Creație șl 
reflectare. Fenomenologie și em
pirism logic de HENRI WALD, 
Problematica sociologiei durkhei- 
miste și cercetarea sociologică 
contemporană de H. CULEA, 
Caracterele metodei sociologiei 
durkheimiste de STELIAN 
STOICA.

Revista mai cuprinde materia
lele : Alienarea și acțiunea so
cială de ADAM SCHAFF (R.P. 
Polonă) — la rubrica „Discuții";

ȘTIRI SPORTIVE
FOTBALIȘTII ROMANI AU SO

SIT IN BRAZILIA. La Rio de Janeiro a sosit, venind din Congo, selecționata divizionară de fotbal a României. Fotbaliștii români vor întreprinde un turneu în Brazilia, ur- mînd ca în primul joc să întîlnească echipa Gremio din Porto Alegre.
ÎN RUNDA A VII-A A TURNEULUI 

DE ȘAH DE LA HASTINGS, FLO
RIN GHEORGHIU L-A ÎNVINS PE 
MICHAEL BASMAN. Alte rezultate: Stein — Hartston 1—0; Kaplan — Hort remiză ; Whiteley — Ostojic 1—0 ; Suetin — Keene 1—0. In partida întreruptă din runda a 6-a, Suetin a cîștigat la Hartston. În clasament conduc Gheorghiu și Suetin (U.R.S.S.) cu cîte 5 puncte, urmați de Hort (Cehoslovacia), Stein (U.R.S.S.) cu cîte 4,5 puncte, White- ley (Anglia) cu 3,5 puncte, Ostojic (Iugoslavia), Kaplan (Porto Rico) cu cîte 3 puncte, Keene (Anglia) și Hartston (Anglia) cu cîte 2,5 puncte, Basman (Anglia) cu 1,5 puncte.

S-A ÎNCHEIAT TURNEUL DE 
HOCHEI PE GHEAȚA DE LA WIN
NIPEG. In meciul decisiv, echipa U.R.S.S., campioană mondială și olimpică, a dispus cu 5—1 (1—1, 1—0, 3—0) de echipa Canadei. Jocul a fost urmărit de peste 10 000 de spectatori. Punctele învingătorilor au fost realizate de Firsov (2), Iakușev, Roma- șevski șl Ragulin. Pentru canadieni a marcat Jean Cusson.

PENTRU A 8-A OARA TITLUL 
DE CAMPION DE ȘAH AL UNGA- 

documentul de trecere a frontierei, și o dovadă din care să rezulte că au încheiat un angajament cu Oficiul Național de Turism al Republicii Socialiste România. De asemenea, sînt acceptate ca documente de trecere a frontierei de stat, în afara pașaportului național, și alte documente de călătorie valabile, emise conform normelor privind eliberarea documentelor de călătorie pentru statele străine.(Agerpres)

Orizonturile cocial-polîtice ale 
lui Grigore Antipa de ANA GA
VRILA — la rubrica „Cercetarea 
critică a istoriei filozofiei româ
nești" ; Cu privire la structuralita- 
tea materiei de ELENA BELLU 
— la rubrica „Comunicări" ; în 
legătură cu noua Enciclică de 
EGON RIGLER — la rubrica 
„Cronica ideilor" ; Semnificația 
categoriilor in cultura europeană. 
Categoriile Iui Platon de CON
STANTIN NOICA — la rubrica 
„însemnări filozofice" ; Persona
litate și umanism in culturile 
africane de ION BIBERI — la 
rubrica „Critică și bibliografie", 
precum și sumarul „Revistei de 
filozofie" pe anul 1967.

RIEI a fost cîștigat de marele maestru internațional Laszlo Szabo, care în timpul competiției nu a suferit nici o înfrîngere.
ECHIPA SECUNDĂ DE HOCHEI 

PE GHEAȚA A CEHOSLOVACIEI a întîlnit la Budapesta selecționata Ungariei. Hocheiștii cehoslovaci au învins cu scorul de 5—1 (3—0, 0—1, 2—0).
TURNEUL DE ȘAH PENTRU ME

MORIALUL „ERIK OLSSONS", desfășurat la GOteborg, a fost cîștigat de Efim Gheller (U.R.S.S.), cu 7,5 puncte, urmat de R. Martens (Suedia) cu 
7 puncte. Nona Gaprlndașvili (U.R.S.S.), care a participat oficial Ia acest turneu, s-a clasat pe locul trei cu 6,5 puncte, înaintea unor șahiști cunoscuți ca Jansa (Cehoslovacia) și Westerinen (Finlanda).

TRADIȚIONALA CURSA CICLIS-
TA DE 6 ZILE..DE . LA KOLN , a g fost cîștigată de perechea vest-ger- B mană Altig-Renz, cu 605 puncte, ur- H mată de Merckx-Sercu (Belgia) — ? 455 puncte și Kemper-Oldenburg H (R. F. a Germaniei) — 310 puncte. B

PREMIILE ACADEMIEI FRAN- | 
CEZE DE SPORT au fost decernate g campionului mondial de schi Jean | Claude Killy, jucătoarei de golf Cat- H herine Lacose, cîștigătoarea campionatelor S.U.A., și echipei de ștafetă a Franței în proba de 4X100 m (Ber- I ger, Delecour, Piquemal și Bam- I buck), care a stabilit un nou record | mondial cu timpul do 38”9/10. I

ANGOLA

Cea mai mare parte 
a teritoriului țării se 
află sub controlul 
patrioților

BRAZZAVILLE 4 (Agerpres). — Președintele Mișcării populare pentru eliberarea Angolei, Agostino Neto, a organizat la Brazzaville o conferință de presă în cadrul căreia a relevat succesele obținute de poporul angolez în lupta de eliberare națională.Ca urmare a succeselor obținute în lupta de eliberare națională, cea mai mare parte a teritoriului Angolei se află sub controlul patrioților — a declarat Agostino Neto, în consecință, cartierul general al Mișcării populare pentru eliberarea Angolei va fi transferat de la Brazzaville în Angola „pentru a conduce lupta noastră în faza sa finală". Numeroși refugiați angolezi care trăiesc în afara granițelor țării, a declarat el, în special în Zambia, se vor alătura luptei împotriva armatei coloniale portugheze.
Proiectul Tombao

In urma explorărilor geologice e- 
fectuate timp de mai mulți ani, în 
Republica Volta Superioară, la 
Tombao, a fost descoperit un 
mare zăcămînt de minereu de mag
neziu. El este evaluat la 6 912 000 
de tone, avind o concentrație de 
aproape 60 la sută magneziu. Pen
tru Volta Superioară această desco
perire are o mare importanță eco
nomică.

Săptămînalul senegalez „Afrique 
nouvelle" informează că au fost de
finitivate proiectele privind înce
perea exploatării zăcămîntului. In 
acest scop se prevede construirea a 
două căi ferate — una de 353 de 
km, iar a doua de 340 km. Ambele 
vor putea fi prelungite și în țările 
vecine — Mali și Niger, care și-au 
manifestat această dorință. Pînă in 
prezent au fost conștruiți 91 de km 
de cale ferată.

Potrivit proiectului, zăcămîntul 
de la Tombao va fi exploatat timp 
de 20 de ani. Din sterilul rezultat 
se asigură materia primă a fabri
cării cimentului pentru 500 de ani. 
In prima fază, fabrica de ciment va 
acopert integral necesitățile inter
ne ale Voltei, iar prin extinderea 
întreprinderii se vor produce im
portante cantități și pentru export.

Politica presiunilor — 
un anacronism
O analiză în „International Herald Tribune" despre situația

din alianța atlantică

Hans Morgenthau, 
director al Centrului 
de studii de politică 
externă la Universita
tea din Chicago, în
treprinde in paginile 
ziarului „International 
Herald Tribune" o a- 
naliză a politicii ex
terne a S.U.A., privită 
prin prisma crizei 
care străbate alianța 
atlantică,

Care sint conside
rentele ? Ideea unei 
amenințări comuniste,
— scrie autorul — 
care a stat la temelia 
înjghebării alianței 
atlantice, s-a dezum
flat. Teama de odini
oară, ca și dispa
riția ei „sînt fapte de 
viață, de care analiza 
politică trebuie să tină 
seama*.

Și întrucît această 
teamă a dat înapoi, 
pe prim plan au re
apărut interesele di
vergente. In prezent
— subliniază autorul
— nu există vreo pro

blemă Importantă de 
politică internațională 
asupra căreia mem
brii alianței să fie cu 
toții absolut de acord.

Realitatea „l-a fă
cut cel puțin pe mem
brii europeni al alian
ței atlantice să înțe
leagă caracterul arti
ficial al zidului de În
grădire care desparte 
Europa in două părți, 
zid ridicat de alianța 
atlantică. Dacă Tur
cia aparține Europei, 
atunci și Polonia a- 
parține Europei; dacă 
Grecia face parte din 
Europa, tot astfel stau 
lucrurile și cu Româ
nia, iar dacă Italia a- 
parține Europei, tot 
astfel stau lucrurile și 
cu Cehoslovacia. Este 
suficient să călătorești 
astăzi prin Europa ră
săriteană pentru a-ți 
reaminti cu' tărie de 
unitatea fundamentală 
a Europei, a Estului 
cu Vestul... Existența 
alianței atlantice stă

Mai mulți martori relatează

CUM A FOST ASASINAT
GUEVARAîn ultimul său număr, săptămînalul „Paris Match" cuprinde relatările reporterei franceze Michele Ray, care a întreprins recent o anchetă în Bolivia. Mărturiile pe care ziarista le-a cules din diferite surse confirmă că Che Guevara a fost ucis de militarii bolivieni prin foc de armă.Capturat la 8 octombrie lîngă satul Higueras. Guevara, care era rănit la picior, a fost închis într-o sală de clasă în școala satului. „Guevara îi măsoară din ochi pe ofițeri cu o privire disprețuitoare si ironică. Solda- ților, dimpotrivă, le răspunde blind, după cum mărturisește radioopera- torul Ramberto Vlllaroel. în cele din urmă i se trimite un infirmier" — relatează reportera, care, în continuare, redă declarația acestuia : „Am plecat spre a-1 examina pe Che. O rană urîtă la picior. Dna singură. Am spălat-o cu apă si cu un dezinfectant".Luni (9 octombrie) orele 13 : „Se deschide ușa. Subofițerul Mario Teran intră, cu carabina sa M2 la șold. „Stai jos", spune el. „De ce, tot o să mă ucizi", răspunde calm Che. Cu ochii plecați, evitînd să-1 privească pe prizonier, Teran simulează că vrea să plece. Brusc, o rafală. Che se prăbușește... Perez (un militar) intră în încăpere cu un revolver în mînă. Se apropie și, cu un foc tras în gît, îl dă gata pe omul aflat la pămînt..."

In calea înțelegerii 
politice a acestui nou 
sens al comunității 
europene...*

„Alianța atlantică 
este derutată, dar nu 
din cauza politicii ob
strucționiste a genera
lului de Gaulle, sau a 
pasivității In politica 
externă a Statelor 
Unite, cl deoarece 
membrii alianței au 
interese diferite șl Iși 
susțin aceste interese 
prin politici diferite*.

In concluzie, auto
rul arată: „Trebuie să 
ne împăcăm cu ideea 
că rigiditatea „politi
cii de îngrădire', care 
a devenit în anii '50 
un cuvînt de ordine 
al politicii externe a- 
mericane, a fost depă
șită de istorie. Proce
sul de apropiere a ce
lor două părți ale Eu
ropei, de est și de 
vest, va continua pro
babil cu sau fără 
sprijinul nostru*.

R. P. Ungară

Măsuri de reașezare 
a prețurilorBUDAPESTA 4 — Corespondentul Agerpres Al. Pintea transmite: Din primele zile ale anului nou, în vitrinele magazinelor din Ungaria au apărut noile prețuri pentru produsele de consum. După cum s-a anunțat, la ultima sesiune a Adunării de Stat, în cadrul reformei mecanismului economic, de la 1 ianuarie 1968. în R. P. Ungară are loc o reașezare a prețurilor. Potrivit acesteia, au fost reduse prețurile la unele produse alimentare, la unele confecții și încălțăminte. la unele tipuri de aparate de radio și televizoare. în același timp, la unele produse, printre care unele țesături din fire sintetice, la stofe de import, la mobile, la produsele chimice și la unele servicii prețurile au crescut.în ceea ce privește sistemul de prețuri, 's-a stabilit ca pentru jumătate din totalul produselor de consum să existe prețuri fixe, la circa 27 la sută din aceste produse prețurile să poată crește în cadrul anumitor limite, iar la circa 23 la sută prețurile vor putea varia liber în cursul anului. Se subliniază că măsurile stabilite pot asigura sporirea veniturilor reale ale populației în 1968 cu 3—4 la .sută, iar a salariului real cu 1,5—2 la sută.

Ori de cîte ori mă gîndesc la convorbirile avute în timpul șederii mele recente în Chile, îmi amintesc totdeauna de sentimentul contradictoriu pe care l-am desprins la majoritatea interlocutorilor, sentiment generat pe de o parte, de dragostea nestinsă pentru peisajul original, de o frumusețe neasemuită, al țării lor, iar pe de altă parte, de apăsarea pe care o dă situarea statului Chile la așa mari distanțe geografice de majoritatea popoarelor lumii.Cind te gîndești că avionul cu care ai plecat din Paris a trebuit să parcurgă peste 14 000 de kilometri înainte de a ateriza în Santiago de Chile, după 22 de ore de zbor, înțelegi și mai bine ce doresc să exprime localnicii atunci cind spun că țara lor, suspendată de versantul vestic al Americii de Sud se găsește „la capătul lumii". Nu intîmplător, atunci cînd singurul mijloc de a a- junge în Chile era pe calea apei, marinarii evocau în cîntecele lor portul chilian Valparaiso drept „sfîrși- tul pămîntului".După ce am cutreierat miî de kilometri de-a lungul statului Chile, am avut impresia că această țară — izolată chiar pe continent Ia vest si la sud de apele Pacificului, la nord de întinderile deșertului, iar la răsărit de bariera dublă, înaltă de aproape 7 000 de metri, a munților Cordi- lieri — constituie o insulă sau mai bine zis un subcontinent. Această frînghie îngustă de pămînt lungă de peste 4 000 de kilometri despre care se poate spune că se vede în întregime de pe mare, a fost comparată ingenios de un poet cu „o sabie atîr- nată de centura Americii de Sud".Climatul existent în perimetrul a- cestei țări este de o varietate izbitoare. Ziarele informează despre greutățile create de zăpada abundentă căzută în ajun în unele regiuni europene, iar aici, în apropierea crestelor înzăpezite ale Cordilierilor, firul de mercur urcă pînă la 30°C. De altfel, în aceeași zi, ieșind din Santiago doar 50 de kilometri, ai posibilitatea să schiezi într-o stațiune elegantă la altitudinea de 2 300 metri, după cum parcurgînd numai 100 de kilometri ajungi la lanțul de plaje de pe coastele Pacificului, în nord întîlnești o regiune de deșert („pă- mîntul disperării" cum l-au numit primii conchistadori) lipsită aproape total de ploi. Este zona zăcămintelor de salpetru și cupru, aici găsindu-se giganticul amfiteatru de Ia Chuqui- camata, tăiat la 3 000 metri altitudine — cea mai mare mină de cupru din lume. Atunci cînd am traversat „valea centrală", care se întinde cuprinsă între lanțurile Cordilierilor de Coastă și ale Anzilor Cordilieri, am avut impresia că revăd unele regiuni din Italia și Elveția. In schimb, zona meridională, foarte ploioasă și puțin populată, îți amintește prin fiordurile și ghețarii săi de Norvegia sau Noua Zeelandă.

Populația se află grupată în unele regiuni, în special în valea centrală, în timp ce în alte părți ale tării mergi ore întregi cu mașina fără a întîlni vreo așezare omenească. De altfel, pe o suprafață dublă față de a Franței trăiesc aproape nouă milioane de locuitori, dintre care o treime numai în Santiago de Chile. Străbă- tînd orașele și satele chiliene, te frapează numărul mare de copii și tineri. Gazdele ne-au vorbit despre durata medie scurtă a vieții și despre procentul mare al natalității : două cincimi din populație are sub 14 ani și mai mult de patru cincimi dintre locuitori n-au depășit 44 de ani.Deseori, chilienii subliniază însemnătatea transportului interior într-o țară cu o asemenea geografie, adăugind de fiecare dată că nu întîmplă- tor Chile este prima țară latino-ame- ricană în care s-au instalat căile ferate, cu peste 100 de ani în urmă. Traseul căii ferate principale, lungă de 3 000 de kilometri, traversează tara longitudinal, din ea ramificîn- du-se trasee transversale ce pătrund în văile interioare sau fac legătura cu porturile de pe litoral.Orice referire la Chile îți readuce aminte noțiunea de „salpetru de Chile" întîlhită în lecțiile de chimie șl geografie din anii liceului. Așa cum este cunoscut, salpetrill, care constituia odinioară 75 la sută din valoarea exportului țării, â pierdut mult din importanță după ce Bayer a reușit pentru prima oară, în 1917, să producă azotații pe cale sintetică. Așa se explică de ce Chile, cu toate că este șl în prezent cel mai mare exportator de salpetru al lumii (un milion de tone anual), a diminuat mult în exportul său locul acestui produs.In toate manualele de geografie se apreciază pe bună dreptate : „Chile este o țară cu un potențial economic considerabil". El posedă rezerve mari de minereu de cupru (locul patru în producția mondială), de minereu de fier, zăcăminte de petrol, mine de aur, iod, sulf, imense resurse forestiere, mal ales în sud, unde ploile abundente favorizează printre altele dezvoltarea pinilor, despre care se spune că aici ar crește mai repede decît oriunde în lume. Terenuri agricole fertile există îndeosebi în valea centrală, unde se bucură de condiții climaterice favorabile, avînd posibilitatea de a satisface necesitățile tării.Cu toate acestea, nu de puține ori, în timpul vizitei făcute în orașe și sate am avut prilejul să-mi dau seama că numeroase familii trăiesc în condiții grele. Semnificativ în această privință este și faptul că într-un recent raport guvernamental se arăta că „40 la sută din populația rurală și 30 la sută din cea urbană este a- fectată de subnutriție cronică".

Muncitorii sau Intelectualii chilieni cu care am discutat despre cauzele sărăciei ce atinge mase mari ale populației începeau totdeauna prin a sublinia necesitatea naționalizării bogățiilor tării — în primul rînd a cuprului — controlate în prezent de monopolurile nord-americane; Un profesor la Universitatea din Santiago se întreba cît poate fi de stabilă o economie în care aproape patru cincimi din export constau din minereurile de cupru și fier, salpetru de Chile — care, așa cum se știe, sînt supuse variațiilor preturilor de. pe piața mondială.într-o duminică am avut prilejul 
să ne întîlnim cu țărani din valea centrală, dintr-o comună nu departe de satul natal al poetului Pablo Neruda. I-am văzut îmbrăcat! în frumoase costume de sărbătoare, viu colorate, purtînd cunoscutele pălării cu boruri largi. în acompaniamentul 

PRIN ȚARA „DE LA 

CAPĂTUL LUMII"

corzilor de chitară și harpă, perechi, perechi dansau „cueca", în timp ce orchestra fredona melodii de dragoste. vădit influențate de muzica spaniolă. Cei de pe margine bateau, ritmic, din palme, pe cînd perechile, tinîndu-se de mînă si fluturînd batistele. executau pași din ce în ce mai repezi și mai complicați, l-am ascultat pe țăranii aceștia vorbind despre lupta grea pe care trebuie s-o ducă pentru a putea să-si asigure cel puțin un minim de trai într-o tară în care „țăranii sînt fără pămînt. iar pămîntul este fără țărani".Prietenii chilieni ne-au arătat că si astăzi repartiția pămîntului păstrează nealterate structurile moștenite de la coroana spaniolă care, după cum se știe, împărțea conchistadorilor si înaltilor demnitari ca recompensă terenuri vaste ce s-au transformat cu timpul în actualele moșii (fundos). Așa se explică faptul că 800 de mari proprietari dețin trei cincimi din suprafața agricolă, pe 

cînd mai mult de jumătate dintre gospodăriile țărănești n-au nici un petic de pămînt, iar aproape 40 la sută sînt mici proprietari absolut incapabili să asigure familiilor lor un minim de viață. Deși statul este nevoit să cheltuiască sume importante pentru cumpărarea de produse agroalimentare, numai o mică parte a terenurilor agricole este cultivată.în această lumină este lesne de înțeles de ce în aproape toate întîl- nirile pe care le-am avut cu țărani, muncitori, intelectuali sau studenti. peste tot. problema care a revenit cel mai frecvent a fost legată de necesitatea accelerării aplicării în practică a reformei agrare inițiate de actualul guvern cu doi ani în urmă. Acest lucru este cu atît mai imperios cu cît cercurile moșierești încearcă, prin obstacolele ridicate în parlament și în senat ca și prin alte manevre, să amine „sine die" înfăptuirea acestui act de dreptate socială.

Andrei ȘTEFAN

Lupta dusă de țărănime pentru înfăptuirea reformei agrare se încadrează în acțiunile desfășurate de oamenii muncii din întreaga tară împotriva exploatării, pentru a pune capăt prăpastie! adinei care desparte pe bogati de săraci.Am avut prilejul să cunosc, în timpul vizitei, unele aspecte dintre cele mai semnificative ale luptei duse de oamenii muncii de aici împotriva asupririi, pentru o viață mai bună. Chiar în timpul șederii noastre în Chile, la chemarea Confederației unitare a oamenilor muncii (care grupează peste 1 500 000 salariați comuniști. socialiști. democrat-creștini etc.), a fost organizată o puternică grevă generală desfășurată sub lozinca de luptă : „Contra los chiribo- nos“. Așa cum arăta ziarul „La Dis- cusion". în Chile „inflația dispune da 

mult timp de pașaport permanent pentru a putea cutreiera zilnic toate regiunile tării". în această situație, ca urmare a luptelor duse de oamenii muncii, salariile se măresc la începutul fiecărui an în măsura în care a crescut și costul vieții. Spre deosebire de trecut, clasele dominante au hotărît ca în 1968 numai 50 la sută din creșterea costului vieții să se adauge la salarii, iar cealaltă parte să fie acordată sub forma unor „bonuri fără valoare". De aici, prin analogie cu fructul local „chirimoya", care are un gust plăcut, dar o coajă înșelătoare, oamenii muncii au denumit aceste bonuri (a căror valoare nominală este simbolică) în mod ironic „chiri-bonos".La această măsură impusă de clasele dominante, în seara din ajunul grevei, salariații afișaseră pe localul băncii centrale din capitală răspunsul lor clar : „nu se poate trăi cu bonuri".

Timp de 24 de ore, întreaga viață a țării a fost paralizată. Cînd am ieșit din hotel, mi-am dat seama că fabricile încetaseră lucrul, transporturile interne se întrerupseseră, marea majoritate a magazinelor erau închise, țăranii nu se mai prezentaseră la muncă pe pămînturile moșierilor, studenții au absentat de la cursuri, poșta și telefoanele nu mai funcționau. Principalele obiective ale orașului e- rau păzite de grupuri înarmate de militari. Pe străzi, mașina noastră s-a oprit de mai multe ori datorită incidentelor dintre militari și populație. Carabinierii au recurs la folosirea forței, a gazelor lacrimogene, a carelor de asalt și chiar la gloanțe de război. Pe străzile capitalei a curs singe. Au fost omorîte șapte persoane, printre care un copil, iar peste 100 au fost rănite. Conducători ai mișcării sindicale au fost arestați.La patru ‘zile după desfășurarea grevei, am vizitat comuna San. Miguel, o periferie a capitalei, unde greva a atins proporții foarte mari, iar forțele de represiune s-au dedat la cele mai brutale intervenții. După discuțiile avute cu locuitori ai aces

tei comune, a cărei municipalitate este de mulți ani condusă de comuniști și socialiști, mi-a rămas adine întipărită hotărîrea lor de a nu renunța la „lupta împotriva unei burghezii care urmărește să ia bani de la cei ce n-au nici măcar posibilități pentru a-și asigura un nivel minim de viață"....Capitala țării — Santiago de Chile — este un oraș în care incendiile și cutremurele repetate au distrus de-a lungul secolelor multe dintre construcțiile de seamă, amintind soarta asemănătoare pe care au avut-o templele, castelele și pagodele japoneze. Cu toate acestea, înfrun- tînd calamitățile, Santiago și-a păstrat personalitatea, așa cum bravul popor chilian, învingînd vicisitudinile naturii și ale istoriei, și-a păstrat ființa națională.Valparaiso, cel mai mare port al țării și al doilea de pe întreaga coastă a Pacificului, după San Francisco, are o așezare pitorească, marcată de marele număr de vase, sub diverse pavilioane venite de la zeci și zeci de mii de kilometri.Construit pe un lanț de coline, desfășurate în jurul potcoavei portuare, orașul sugerează un vast amfiteatru grecesc ; între casele cuibărite pe stincile colinelor localnicii călătoresc cu ajutorul funicularelor sau ascen- soarelor ce leagă între ele diferite străzi.Posibilitățile de dezvoltare a turismului în Chile sînt ilustrate de localitatea Vina del Mar, supranumită pe drept cuvînt Perla Pacificului. Această „Coastă de Azur" este formată dintr-o succesiune de plaje înguste, din numeioase vile elegante construite la poalele munților vulcanici, lîngă care se înalță hoteluri moderne de o bogată varietate de stiluri, avînd toate camerele cu vedere spre mare (miramar), alei încadrate cu palmieri ornamentali, piețe arhitectonice, grădina botanică națională conținînd numeroase soiuri de plante rare. Deși am fost aici în luna decembrie, credeai că ești în plină vară pe coasta mediteraneană.După ce am parcurs peste 400 de kilometri traversînd valea centrală, am ajuns în Chilian, oraș cu peste 80 000 locuitori. Distrus complet în timpul cutremurului din 20 ianuarie 1939, care a provocat moartea a peste 30 000 de persoane, orașul a fost între timp reconstruit pe deplin.Aici mi-a reținut atenția în mod deosebit școala construită de guvernul mexican imediat după cutremur, în cadrul unei acțiuni de ajutorare a victimelor, și a cărei sală de bibliotecă este ornată de pictura murală executată de celebrul pictor mexican Siqueiros. Pe un tavan plan de 25 metri lungime și 7 metri lățime, precum și pe cei 2 pereți concavi de 7 metri lățime și 6 metri înălțime, Siqueiros a înfățișat într-o manieră modernă, cinematografică, episoade din lupta az

tecilor și a araucanilor împotriva conchistadorilor. Cu cunoscuta-i forță de evocare, Siqueiros prezintă figurile legendare ale conducătorilor triburilor araucane (cacique) zugrăvite în poemul epic „Araucana", scris între 1569—1589 de Alonzo de Ercilla y Zuniga — căpitan și scriitor spaniol, participant la multe lupte sîngeroase dintre conchistadori și a- raucani. Se degajă o puternică simpatie și respect față de populația băștinașă, datorită eroismului căreia teritoriul ce se întinde la sud de rîul Bio-Bio a constituit singura zonă a Americii de Sud ce n-a putut fi cucerită de spanioli. în această splendidă compoziție artistică, intitulată sugestiv „Moarte agresorului", Siqueiros a zugrăvit momentele cele mai semnificative ale luptei poporului chilian pentru libertate și dreptate socială, eroii neînfricat! ai acestei lupte și do aceea marele pictor mexican a creionat în mod îndreptățit aici și portretul lui Luis Emilio Recabaren, fondatorul Partidului Comunist din Chile, conducător de frunte al luptelor proletariatului din minele de salpetru și cupru, organizator al primelor nuclee socialiste din Santiago și alte o- rașe.Deși pictată cu aproape 30 de ani în urmă, prezența lui Recabaren constituie un permanent omagiu adus luptei pe care partidul comunist continuă să o ducă în slujba împlinirii năzuințelor și aspirațiilor fundamentale ale maselor muncitoare.Partidul comunist, acționînd unit cu Partidul Socialist în Frontul de acțiune populară (FRAP), creat în 1956. este în primele rînduri ale tuturor acțiunilor consacrate apărării intereselor oamenilor muncii. Influența partidelor clasei muncitoare în rîn- dul poporului este exprimată elocvent de faptul că la ultimele alegeri parlamentare peste 30 la sută din corpul electoral a dat votul reprezentanților FRAP.Ceea ce m-a impresionat și mi-a plăcut cel mai mult în Chile a fost poporul chilian, oamenii aceștia pe care i-am auzit în Santiago sau Rancagua evocînd cu mîndrie luptele duse de-a lungul secolelor împotriva conchistadorilor, pentru libertatea și independența națională, muncitorii de la o fabrică textilă din capitală, țăranii din regiunea Nubles, intelectualii din Taica viu frămîntați de dorința de a contribui la accelerarea mersului înainte al poporului chilian pe calea progresului, prosperității și civilizației, pentru a deveni stăpînul propriilor bogății și al rezultatelor muncii proprii.M-a bucurat interesul întîlnit la interlocutori față de viața și activitatea poporului român, dorința de dezvoltare în continuare a relațiilor de prietenie, înțelegere și colaborare între statele și popoarele noastre a- propiate prin afinități de limbă și cultură, prin lupta comună pentru pac» 
și progres social, ,
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Organizațiile de solidaritate cu lupta poporului vietnamez din orașul 
Tokio au întîmpinat noul an împărțind, în locul tradiționalelor felicitări, 

„chemări de pace" în Vietnam — expresia dezideratului întregii omeniri 
progresiste de a se pune capăt războiului agresiv al S.U.A.

★ ★

„OPRIȚI
RĂZBOIUL

DIN VIETNAM!“

Program britanic
I •• Jfde „economii severe

I

Es3 Un purtător de cuvînt al secreta- rului general al O.N.U., U Thant, 
a declarat în cadrul unei conferințe de presă că „încetarea bombardamente
lor este primul pas esențial care poa
te duce la negocieri semnificative" pentru a se pune capăt războiului din Vietnam. Declarația de la 1 ianuarie făcută de ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam, Nguyen Duy Trinh, în care arăta că sistarea necondiționată a bombardamentelor asupra R. D. Vietnam și încetarea tuturor celorlalte acte de război ar putea duce la începerea unor tratative pentru rezolvarea problemei vietnameze, 
a întărit și mai mult convingerea se-

cretarului general al O.N.U. în ceea ce privește reglementarea situației din Asia de sud-est.
K3 L’Osservatore della Domenica", organ al Vaticanului, publică un editorial în care face apel la încetarea raidurilor americane asupra Vietnamului de nord și avertizează împotriva primejdiilor extinderii războiului în Laos și Cambodgia. Ar fi o greșeală să se creadă că „eventuala extindere a războiului în aceste două țări ar putea oferi o cale de ieșire. Dimpotrivă, există riscul ca această măsură să complice situația și să provoace consecințe imprevizibile".

La Londra a apărut o voluminoa
să lucrare în care peste 250 de oa
meni de artă, scriitori, critici, isto
rici din numeroase țări (50 numai 
din S.U.A., iar 150 din Marea Bri
tanie) își expun opiniile asupra in
tervenției americane.

Din rîndul autorilor _____ ...
doar cîțiva se situează de partea 
„excaladării", în timp

' formulează aspre rechizitorii la a- 
dresa războiului agresiv. Printre a- 
ceștia se numără Nelson Algren, 
Arthur Miller, Norman Mailer, 
Irigin Shaw, James Pprdy... O 
asemenea atitudine reflectă, după 
cum s-a subliniat în presa apusea
nă, o situație de fapt: ruptura in
tervenită în prezent între intelec
tualitatea din S.U.A. și cei aflați la 
conducerea de stat americană.

Cartea reflectă, de asemenea, pti- 
ternicul curent ce străbate rîndu- 
rile intelectualilor britanici, de a- 
firmare a opiniilor acestora în fața 
evenimentelor.

Alături de Iris Murdoch, de Ar
nold Wesker, Nancy Mitford, se află 
un romancier celebru ca Graham 
Greene („După părerea mea, con
flictul vietnamez nu poate fi rezol
vat decît prin retragerea completă 
și necondiționată a trupelor ameri
cane"). poetul renașterii scoțiene 
Hugh Mac Diarmid („S.U.A. și-au 
înstrăinat oamenii cinstiți prin fo
losirea napalmului, bombelor cu 
bile, prin ipocrizia lor").

americani

ce restul

LONDRA 4 (Agerpres). — Premierul britanic Harold Wilson a prezidat miercuri seara reuniunea 
Consiliului național de dezvoltare 
economică care a examinat programul guvernamental de „economii se- vere“. Reducerea cheltuielilor guvernamentale în cadrul acestui program este de un miliard de lire sterline. Guvernul intenționează să folosească aceste mijloace pentru a lichida deficitul balanței de’ plăți 
a țării. La conferința de presă, care a urmat acestei' reuniuni, s-a afirmat că programul de economii va fi aplicat în toate sectoarele.

înfăptuirea prevederilor programului întîmpină însă noi greutăți, ca urmare a măsurilor anunțate de președintele Johnson în vederea îmbunătățirii balanței de plăți a Statelor linite, care înregistrează, de asemenea, un deficit cronic. Se consideră că aceste măsuri vor înrăutăți condițiile comerțului S.U.A. cu țările europene, inclusiv cu Marea Britanie. Potrivit unor calcule preliminare ale economiștilor, ele vor duce la sporirea deficitului balanței de plăți engleze cu încă 100 de milioane lire sterline.

„MIRACOLUL" 
de la Groote Schuur

- - . , I . 1 <■

YEMEN

Lupte intre republicani și regaiiști
SANAA 4 (Agerpres). — Știrile ce parvin din Yemen continuă să fie contradictorii. S-a confirmat însă că în ultimele zile între forțele republicane și elementele regaliste au avut loc lupte, în cursul cărora au fost înregistrate pierderi grele de ambele părți. Cele mai violente ciocniri s-au produs în regiunile de la nord de Sanaa. 'Citind surse din Sanaa, agenția M.E.N. precizează că noile încercări ale regaliștilor de a bloca drumurile spre Hodeida și Taez, de a încercui Sanaa și de a ocupa aeroportul din Sanaa au eșuat. Un pur-

tător de cuvînt republican a declarat că a fost înăbușit în faza inițială un complot țintind o acțiune a regaliștilor chiar în capitală.
Pentru legalizarea
P.C. din Venezuela

agențiile de presă transmit
în cadrul unei întîlniri cu ziariștii, membri ai Asociației presei prezidențiale, generalul de Gaulle le-a adresat felicitări cu ocazia Anului Nou, subliniind rolul și sarcinile importante ce revin presei. Răs- punzînd unei întrebări privind preocupările sale de perspectivă, președintele Franței a declarat că în luna mai a acestui an va face o vizită 

in România.
0 De Gaulle despre viitoarea sa vizită

în România © Declarațiile lui U Thant

Cu prilejul aniversării a 
20 de ani de la proclamarea 
republicii, la cinematograful „International" din Berlin a avut loc deschiderea festivă a Zilelor filmului românesc. S-a prezentat filmul „Dacii", primit cu viu interes de public. A fost de fată ambasadorul Republicii Socialiste România la Berlin. Nicolae Ghenea.

portul său un mesaj ce i-a fost a- dresat ■ de Fazii Kuciuk, lider al ciprioților turci, care declară că înființarea acestui consiliu se încadrează pe deplin în constituția Ciprului și nu urmărește nici un fel de teluri politice.

cu privire la situația din Cipru ® Des

coperirea unui complot împotriva pre

ședintelui pakistanez

A fost descoperit un com
plot împotriva președintelui 
Pakistanului, Ayub Khan.A- genția France Presse, referindu-se la surse demne de încredere, anunță că 200 de persoane, printre care un fost amiral și un colonel, au fost arestate sub acuzația că ar fi participat la acest complot.

Asociația juriștilor din 
Rosario a cerut abolirea le
gii anticomuniste din Ar
gentina Șoarece aceasta „contravine principiilor constitutionale care garantează respectarea drepturilor cetățenești". Constituția ar- gentineană interzice condamnarea cetățenilor numai pentru convingerile lor politice.

Firma vest-germană 
„Volkswagen", cu o producție de 1 337 000 vehicule în 1967, rămîne în continuare cea mai mare constructoare de automobile din Europa. Pe locul al doilea se clasează firma „Fiat" cu o diferență de numai 2 000 vehicule, ceea ce reprezintă doar cîteva ore de producție.

înființarea administrației 
autonome turce în Cipru poate prejudicia exercitarea bunelor sale declarat O.N.U., special Securitate. U Thant a inclus în ra-

oficii în criza cipriotă, a secretarul general al U Thant. într-un raport prezentat Consiliului de

A fost arestat avocatul 
apărării în procesul lui Su- 
handrîO, fostul ministru indonezian al afacerilor externe. Dr. Subandrio a fost condamnat la moarte sub acuzația de a fi implicat în evenimentele care au avut loc în octombrie 1965 în Indonezia. (Reuter)

Biroul grupului parla
mentar comunist din Adu
narea Națională Franceză s-a pronunțat pentru convocarea unei sesiuni extraordinare a Parlamentului care să examineze ho- tărîrile adoptate de guvernul francez în domeniul securității sociale.

Au părăsit sala 
pe ușa de serviciu
O NOUA RIPOSTĂ DATA PARTIDULUI NEONAZIST 

DIN R.F.G.

Orașul Miinster — 
important centru in
dustrial și universi
tar din landul vest- 
german Renania de 
nord-W estfalia — a 
devenit acum cîtva 
timp teatrul unor pu
ternice demonstrații 
împotriva Partidului 
național democrat 
(P.N.D.), de orientare 
neonazistă.

In acest oraș a fost 
convocată o întrunire 
publică a P.N.D. la 
care urma să ia cu- 
vîntul și Adolf von 
Thadden. președintele 
partidului. Pentru a- 
ceasta s-a închiriat 
cel mai mare amfi
teatru al vechii uni
versități din localita
te. In ziua respectivă 
însă, organizatorii au 
aflat că administrația 
universității. ținînd 
seamă de protestele 
opiniei publice, refu
ză să mai pună la dis
poziție amfiteatrul 
contractat. Atunci s-a 
închiriat, în grabă, o

altă sală. Mare a fost 
însă surprinderea 
organizatorilor cînd, 
la ora fixată, au găsit 
în fața clădirii o inul- 
țime de peste 4 000 de 
oameni — muncitori, 
studenți, cadre didac
tice — care manifes

to O t ă
tau împotriva întruni
rii. Cu o jumătate de 
oră întârziere, von 
Thadden și un grup 
de adepți ai săi au 
reușit totuși să pă
trundă în sală prin- 
tr-un gang subteran. 
Aici insă ei au fost 
întâmpinați cu strigă
tul : „Jos fasciștii" 
de către grupuri de 
tineri care au reușit 
să ocupe din timp o 
parte din încăpere, 

înconjurat de garda 
sa personală. Thadden 
a încercat să ia cu- 
vîntul. In pofida pu

ternicelor difuzoare, 
el nu, putea fi auzit 
de cei prezenți. De 
două ori. adversarii 
P.N.D.-ului au reușit 
să se urce pe scenă și 
să smulgă lui Thad
den microfonul. Con
comitent. în sală sau 
format coruri sponta
ne care scandau: 
„Thadden afară!“, 
„Jos fasciștii!“. De
oarece furtuna de 
proteste n-a înce
tat, ci, dimpotri
vă, amenința să ca
pete proporții și mai 
mari, Thadden și 
suita sa au fost ne- 
voiți, in cele din 
urmă, să părăsească 
sala printr-o ieșire lă
turalnică.

Relatând cele de 
mai sus. săptămînalul 
vest-german „Deut
sche V olkszeitung" re
marcă: Aceasta con
stituie o nouă victo
rie a forțelor care se 
opun neonazismului.

G. DASCALU

Grevu din industria cu
prului a Statelor Unite „s-a 
prelungit intolerabil de mîlit” ~ a declarat la o conferință de presă ministrul muncii al S.U.A. — și guvernul va fi obligat „să studieze situația creată". Declarația indică, potrivit observatorilor, intenția guvernului de a a- plica împotriva greviștilor legea antimuncitorească Taft-Hartley.

m

tri-
Ambasadorul S.U.A

India, Chester Bowles, a fost numit de președintele Johnson camis special al său în Cambodgia pentru a discuta cu prințul Sianuk și cu alte oficialități cambodgiene problemele legate de incidentele de la frontiera cu Vietnamul de
La Aden va înaepe procesul intentat primului grup 

de sultani, agenți ai autorităților colonialiste și elementelor contrarevoluționare din Republica Populară a Yemenului de Sud — anunță agenția M.E.N.
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Marș organizat de studenții din _ 
Venezuela pentru eliberarea colegi
lor deținuți, pentru condiții mai bune _ 

de învăfămînt B

Chiar dacă în primele zile ale anului 1968 frigul, ploaia și zăpada au constituit, în întreaga Italie, caracteristica mai mult sau mai puțin așteptată a vremii, ele nu au afectat cu nimic firea optimistă a italienilor, speranțele lor de mai bine. Trecut prin, filtrul realizărilor sau al problemelor rămase nerezolvate în 1967, viitorul apare, în ansamblul său, fnoderat încurajator în principalele domenii de activitate. Cel puțin așa a reieșit din de- clarațiile-bilant si totodată pronosțic ale oamenilor politici care — dată fiind vacanța parlamentară — și-au exprimat gîndurile în aceste zile în afara, aulei Camerei Deputaților sau a Senatului. Creșterea potențialului economic, sporirea investițiilor, crearea cțe noi locuri de muncă au fost principalele trăsături pozitive ale anului trecut care, după cum se scontează, vor permite înfruntarea cu succes a problemelor vizînd un ulterior progres și o mai largă justiție socială. Activitatea economică a dus în 1967 la sporirea veni-

CARACAS 4 (Agerpres). — Jovito 
Villalba, președintele Partidului 
Uniunea republicană democratică, 
partid care face parte din coaliția 
guvernamentală din Venezuela, 
s-a pronunțat pentru legalizarea 
Partidului Comunist și a tuturor 
mișcărilor revoluționare de stînga 
și pentru eliberarea membrilor 
partidului comunist care se află 
în închisori. El a cerut, de aseme
nea, să înceteze urmărirea persoa
nelor, pentru convingerile lor poli
tice.

DECLARAȚIA M.A.E
AL R.P. CHINEZE

o declarație ianuarie de Externe al referindu-se;
PEKIN 4 (Agerpres). — Agenția China Nouă transmite dată publicității la 3 Ministerul Afacerilor R. P. Chineze, în care,la recenta declarație a guvernului cambodgian în legătură cu politica dusă de S.U.A,, subliniază că „dacă imperialismul american va îndrăzni să dezlănțuie un război de agresiune împotriva Cambodgiei, guvernul și poporul chinez nu vor rămîne pasivi. Poporul chinez va adopta orice măsură necesară și eficientă pentru a sprijini poporul cambodgian în lupta sa justă împotriva imperialismului american".

★Cu prilejul sosirii la Pnom Penh a unor aparate de zbor și a unor echipamente medicale acordate Cambodgiei de R. P. Chineză, primul ministru cambodgian Son Sann, a declarat că acest ajutor „are o mare semnificație în actualele condiții" deoarece în ultima vreme „a crescut pericolul intervenției americane împotriva’ independenței, neutralității și integrității teritoriale". Premierul cambodgian a precizat că „nu este imposibil ca în următoarele săptămîni și luni să ne mobilizăm toate forțele pentru a rezista agresorului".

CORESPONDENȚA SPECIALĂ DIN CAPETOWN DE LA
FRANK

Cum au izbutit să facă vîlvă 
în toată lumea niște chirurgi din 
Capetown ? A fost prima între
bare pe care și-au pus-o milioane 
de 'oameni, atunci cînd au aflat 
că o echipă de chirurgi de la spi
talul Groote Schuur a transplan
tat inima unei tinere de 25 de 
ani în corpul unui bărbat de 54 
de ani în primele ore ale zilei 
de 3 decembrie. Aceeași întrebare 
a fost pusă din nou, o lună mai 

. târziu, cînd a fost efectuată o a 
doua transplantare — de data a- 
ceasta de la un tânăr de culoare 
de 25 de ani, la un bărbat de 58 
de ani, dentistul pensionar dr. 
Philip Blaiberg.

Dacă chirurgii de la modes
tul spital Groote Schuur, cu 
care am vorbit înainte de 
a transmite această radiogra
mă pentru cititorii români, au 
reușit să treacă peste unul din 
cele mai formidabile praguri ale 
științei medicale, aceasta se da- 
iorește în mare măsură și unui 
factor psihologic. „Să nu vă for
mați cumva ideeâ că sîntem su- 

‘ praoameni — mi-a spus dr. Bar
nard, al cărui frate, profesorul 
Christian Barnard, a performat 
operația. Dacă înainte de prima 
intervenție — la Washkansky — 
mi-ar fi spus cineva să iau eu 
conducerea operației, să tai o ini
mă dintr-un corp viu și să pun 

j în locul ei alta, n-aș fi acceptat. 
Vă puteți oare imagina prin ce 
clipe trece un chirurg într-o ase
menea situație ? Acum, după ce 

. această operație a fost încheiată 
cu succes, după ce am participat 
alături la prima și la a doua ope
rație și l-am văzut pe fratele meu 
obținînd o asemenea performanță, 
cred că aș putea face și eu la 
fel. Desigur, bariera psihologică 
este extrem de dificilă și proba
bil că ea i-a împiedicat pe nu
meroși chirurgi tot atât de cali
ficați să pășească la practică îna
intea. noastră". (

Dr. Barnard mi-a explicat că 
operația în sine nu este chiar 
atât de complicată în comparație 
cu altele. Am aflat, că aceeași 
tehnică a fost aplicată la ambele 
transplantări Donatorul și pa
cientul au fost instalați în camere 
alăturate. La căpătâiul fiecăruia 
se afla cite un aparat cu oxigeri, 
unul folosit pentru a menține 
funcționarea inimii donatorului 
în timpul cînd este extrasă din 
corp; al doilea aparat — pentru 
a ține în viață corpul pacientului 
in timp ce inima sa este scoasă 
Iși înlocuită cu cealaltă. De îndată 
ce se constată că decesul donato
rului este iminent, pacientul din 
camera alăturată este anesteziat, 
este pregătit pentru o circulație 
artificială a sîngelui și i se des
chide cavitatea toracică. Cînd se 
certifică decesul donatorului — 
adică după ce electrocardiograma 
nu mai arată impulsuri timp de 
cinci minute, nu mai are loc res
pirație spontană iar reflexele au 
dispărut — atunci cavitatea tora
cică a acestuia se deschide repede 
și pompa de oxigen este conecta
tă la inima donatorului pentru 
a o menține proaspătă. In același 
timp, atât inima, cit și corpul sînt 
supuse unui proces de răcire cu 
ajutorul unei soluții, pentru' a 
preveni deteriorarea unor celule 
vitale Cînd se atinge o anumită 
temperatură (16°C) se efectuează 
rapid extragerea inimii, operație 
care durează două minute. Inima 
este plasată intr-un recipient fri
gorific, unde temperatura scade 
pînă la 10° C și este apoi trans
portată imediat în camera ve- 

. cină. Aici se trece de îndată la 
înlocuirea unei inimi cu alta. 
Noul organ este prins de princi-

Profesorul Christian Barnard la ie
șirea din spital după ce a efectuat 
a doua operație de transplantare 

a inimii

palele artere după care vine mo
mentul crucial al punerii în func
țiune. In cazul lui Washkansky 
a fost aplicat un scurt, dar puter
nic șoc electric, care a declanșat 
impulsul inimii. La a doua ope
rație, a lui Blaiberg, inima nou 
transplantată a început să bată 
singură, fără a mai fi necesar 
vreun impuls electric. Apoi este 
deconectat aparatul de pompare 
a sîngelui, întrucît această func
țiune este preluată de inima 
proaspăt transplantată.

Mi s-a spus că operarea lui Blai
berg a decurs în cele mai bune 
condiții, iar ultimul buletin anun
ța că starea sa este „pe deplin 
satisfăcătoare". Primele lui cu
vinte au fost „mi-e sete" și apoi 
— „transmiteți salutări soției 
mele". Pentru a evita trislșț ex
periență a lui Washkanskțj. bare 
a murit la 18 zile după operație 
din cauza unei duble pneumonii, 
Blaiberg a fost instalat într-o 
cameră televizată, tinde accesul 
este strict limitat la cîteva per
soane, evitând în felul acesta po
sibilitatea unei infecții. Polițiștii 
păzesc intrările spitalului, mai. a- 
les din cauza ziariștilor și fotogra
filor reporteri. Unul dintre aceștia, 
deghizat ca „student în medicină" 
a reușit totuși să pătrundă și să 
fotografieze în timpul operației, 
dar a fost prins și acum are 
neplăceri atât cu autoritățile, cit 
și cu societatea americană de 
televiziune N.B.C., care obținuse 
de la soții Blaiberg exclusivitatea 
filmării.

Profesorul Barnard, șeful mi
raculoasei echipe de chirurgi a 
declarat că deocamdată nu are 
proiecte pentru operații chirur
gicale similare în viitorul apro
piat, preocupările imediate c ■ - 
stând în studierea atentă a progre
selor efectuate în starea lui 
Blaiberg

Se ridică desigur și cunoscuta 
problemă a „adaptării" noului 
organ, dat fiind, că medicii sînt 
conștienți de existența unei ten
dințe a organismului uman de a 
respinge un corp străin. Optimis
mul doctorilor este însă întreținut 
de afirmația că țesuturile celor 
doi — donatorul și pacientul — 
sînt foarte similare. După cum a 
declarat profesorul Barnard, 
pentru conturarea unei certitudini 
în cazul lui Blaiberg este necesar 
să treacă încă o perioadă de circa 
trei luni Deocamdată operatul se 
simte din ce în ce mai bine și se 
prevede că în următoarele zile se 
va putea trece de la actuala ali
mentație cu glucoză și apă la una 
mai apropiată de normal. O soră, 
cu care 'am reușit să vorbesc, 
mi-a spus că Blaiberg „pare să 
aibă o sănătate mai viguroasă 
decît Washkansky și o voință mai 
puternică".Capetown. 4 ianuarie 1968.
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BStului national cu 5,8 la sută. Investițiile au crescut, în sectoarele de bază, cu 10,5 la sută față de anul precedent, atingînd nivelul înregistrat doar în anii de cea mai intensă dezvoltare, iar numărul locurilor de muncă a crescut cu 208 000 (este pentru prima oară, după șase ani, cînd se înregistrează sporirea locurilor de muncă și reducerea numărului celor fără lucru). Agricultura a înregistrat și ea o creștere a producției de bază de 2.5—3 la sută, față de anul 1966, în timp ce diferența dintre nordul dezvoltat al țării și sudul mai puțin dezvoltat — Mezzogiorno — s-a atenuat întrucîtva. Comerțul cu străinătatea a consemnat snorirea exoorturiloi cu 7,8 la sutăDezvoltarea economiei

italiene, rod al eforturilor permanente ale oamenilor 'muncii și al altor factori specifici, a fosl posibilă înfruntîndu-se* greutăți obiective și subiective. Drept, urmare, rezultatele bune produc satisfacție. Dar italianul de rînd nu se interesează numai de ceea ce s-a înfăptuit. El vrea să cunoască pe cît posibil și ce îl așteaptă în 1968. De aceea optimismul ponderat față de ceea ce s-a obținut este însoțit de o apreciere „la rece" a perspectivelor, izvorîtă din temerea că unele probleme importante nerezolvate în 1967 arputea influența situația în 1968. In această viziune, referindu-se la aceleașielemente principale citate în ilustrarea dezvoltăriieconomice, menționează. specialiștii de pildă,

că venitul național se repartizează încă disproporționat, sudul tării fiind în continuare dezavantajat. De asemenea, cu tot sporul înregistrat la angajări în producție, numărul celor fără lucru se ridică încă la 669 0C0. Categorii importante de oameni ai muncii au trebuit să lupte în 1967 cu îndir- jire pentru apărarea drepturilor lor. creîndu-se u- neori o acută tensiune socială în ceea ce privește investițiile, care neîndoios caracterizează pozitiv mersul economiei italiene, ele au inclus un procent însemnat de reîn- zestrare cu echipament nou a unor întreprinderi și de raționalizare a proceselor de muncă în acest context se amintește și faptul că măsuri recente.

luate de unele țări străine. pot avea urmări negative asupra dezvoltării e- conomiei Italiei, ca de exemplu, devalorizarea lirei sterline, acțiunile restrictive ale S.U.A. pe plan economic și financiar, concurența crescîndă în cadrul Pieței comune etc.Pe fondul acestor preocupări. un aspect din ce în ce mai viu îmbracă și viata politică internă. La 8 ianuarie reîncepe activitatea Camerei Deputati- lor, iar o zi mai tîrziu, cea a Senatului. Stabilitatea coaliției de centru-stînga, manifestă anul trecut, este prezentată de către partidele guvernamentale dreot formula coresDunzâtoare condițiilor specifice italiene 1968 este anul în care vor avea loc alegeri generale pentru reînnoirea a- tît a Camerei cît și a Senatului...în prima zi a anului nou, cînd la Roma a plouat din abundență, în rîndurile cetățenilor a avut o largă circulație proverbul care spune: Anno bagnato-anno forturi nto" (început de an ploios — an norocos).
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