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La uzina „Grivița Roșie 
Capitală producția de vagoane 
cisterne se va dubla în acest 
an. în fotografie : vagoane cis
terna de 90 mc pentru produse 

chimice(Foto Agerpres)

în lumina hotărîrilor Conferinței Naționale a partidului, agriculturii, ca una din ramurile importante ale economiei naționale, îi revine sarcina de a asigura cantități sporite de produse agroalimentare necesare bunei aprovizionări a populației, materii prime pentru industria prelucrătoare și disponibilități pentru export. Măsurile luate după Congresul al IX-lea al partidului cu privire la îmbunătățirea conducerii agriculturii — în cadrul cărora crearea uniunilor cooperatiste a ocupat un loc de seamă — se încadrează în concepția unitară de conducere și planificare a întregii economii naționale promovată de partid pornind de la cerințele noii etape de desăvîrșire a construcției socialiste. Crearea uniunilor cooperatiste, cărora partidul le-a încredințat funcții economice și organizatorice privind activitatea cooperativelor agricole, a

de pe Bistrița

telecomandate
fi, ,lf-

BACĂU (corespon
dentul „Scînteii"). La 
Piatra Neamț se con
struiește un centru dis
pecer pentru teleco- 
mandarea hidrocentrale
lor de pe Valea Bistri
ței. El va fi înzestrat 
cu instalație fi aparataj 
de înalt nivel tehnic 
care va asigura condu
cerea automată, de la 
distanță, a tuturor celor 
12 hidrocentrale con-

Zdh’h*.; r y.'- f J,’4*t '-' 
struite în aval de Ste- 
jaru. Cu ajutorul aces
tora toate manevrele de 
pornire fi oprire, de 
stabilire a sarcinilor de 
funcționare, de conec
tare fi deconectare a 
hidroagregatelor la sis
temul energetic națio
nal vor avea teleco
manda dintr-un singur 
centru dispecer. Prin 
intrarea în funcțiune a 
acestui „creier" va
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crește indicele de o- 
perativitate în mane
vrarea hidroagregatelor, 
se va mări siguranța 
în exploatare, iar pro
ductivitatea muncii va 
spori cu 10 la sută. Atît 
proiectul de execuție 
cît fi aparatajul de 
telecomandă sînt execu
tate de Întreprinderea 
de raționalizări fi mo
dernizări energetice din 
Capitală.
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avut un rol dinamic în consolidarea acestor unități grăbind ritmul de dezvoltare a agriculturii prin punerea în valoare materiale și umane de satele noastre.Uniunile cooperatiste , întreaga lor activitate pe aplicarea politicii partidului de dezvoltare și modernizare a agriculturii cooperatiste urmărind să organizeze mai bine munca îneît producția să se dezvolte mai rapid, în pas cu ritmul celorlalte ramuri ale economiei.Dovadă a justeței măsurilor inițiate de partid sînt rezultatele obținute în ultimii doi ani de către cooperativele agricole. în 1967, veniturile bănești ale cooperativelor a- gricole se prelimina a fi mai mari cu circa 3 miliarde lei față de 1965 și aproape duble față de 1962.Progresele înregistrate de agricultura cooperatistă, luate în totalitate, nu sînt însă în concordanță cu eforturile pentru mecanizarea și chimizarea agriculturii, cu investițiile făcute de stat și de cooperativele a- gricole și cu experiența acumulată de la un an la altul. Sînt încă multe cooperative care obțin producții și venituri scăzute, se consolidează într-un ritm lent sub aspect economic și - organizatoric. Aceasta impune • uniuniloi’ cooperatiste să se ocupe cu mai multă răspundere și competență de organizarea și desfășurarea producției în cooperativele agricole, care să permită realizarea unor producții sporite și venituri superioare la unitatea de suprafață.In zilele următoare, în cooperativele agricole vor avea Ioc adunări generale de dări de seamă și pentru aprobarea planului de producție și financiar pe 1968. Este cel mai nimerit prilej pentru a se face o analiză temeinică a rezultatelor obținute, reliefîndu-se atît succesele, cît și cauzele care au determinat ca, în unele locuri, să nu se obțină producții și venituri pe măsura posibilităților.Pentru ca adunările generale să contribuie cu adevărat la perfecționarea, în continuare, a activității în cooperativele agricole este necesar ca uniunile cooperatiste și consiliile agricole să asigure ca, în cadrul a- cestor adunări, să fie prezentate informări aprofundate privind rezultatele obținute, deficiențele semnala-, te pe care oamenii să le judece cu exigență, să se arate ce trebuie întreprins ca în acest an producția să se desfășoare în condiții mai bune. Dacă documentele prezentate se bazează pe cunoașterea aprofundată a problemelor și expunerea lor clară stimulează pe cooperatori să participe la discuții, să propună măsuri eficiente în vederea perfecționării activității în toate domeniile. De a- ceea, uniunile cooperatiste să creeze condițiile necesare care să asigure desfășurarea unor dezbateri fructuoase și fiecare cooperator să contribuie la rezolvarea numeroaselor probleme care se ridică în legătură cu activitatea pe 1968. Experiența a demonstrat că nu este suficient ca adunările generale să se încheie numai cu aprobarea cifrelor de plan

și-au axat

ci să se stabilească măsuri organizatorice și tehnice menite să ducă la realizarea suprafețelor prevăzute a fi cultivate cu diferite culturi, sporirea efectivelor de animale și păsări, creșterea producției vegetale și zootehnice, livrarea produselor pe bază de contract, creșterea veniturilor și dezvoltarea, în continuare, a avutului obștesc. Asemenea măsuri, bine gîndite, vor asigura condiții pentru realizarea prevederilor cuprinse în planul de producție și financiar.Dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii presupune, înainte de toate, valorificarea superioară a uriașelor rezerve de care dispune fiecare cooperativă agricolă, ceea ce trebuie să constituie principalul o- biectiv al dezbaterilor în cadrul adunărilor generale, pentru adoptarea u- nor planuri de producție care să pună

Sus, în tăcerea de piatră a Semenicului, sub înaltele rotiri ale Pajurii si saltul ciutelor, izbucnește din șipo- te subterane un izvor cu un destin ciudat. Locul din mijloc de codru se numește, și nu fără noimă. Baia Vulturilor, iar rîul ce-si adună tăria din rădăcinile brazilor, ursit să poarte în undele sale întreaga istorie guri, zava. tezul de nori ? Nu știu. Știu însă că bărbații si femeile din Valea Bîrzavei în- tîlniți la tîrgurile de tară ar coborî parcă, prin portul și datinile lor, de Pe străvechi metope. Si mai cunosc ziduri de cetăți, pietre dreptunghiulare, albe oseminte ale istoriei, reluînd balade consemnate și de cronicari vestiți de la îndepărtate curți, despre faptele de vitejie ale prealău- datului prin virtuțile sale voievod de Pe Valea Bîrzavei, Glad. Si mai e si versul popular slăvind haiducii codrilor cum împart dreptatea celor obijduiti, cum pun pe fugă prin vitejie sau vicleșuguri ienicerii si spahiii mai tîrziu, jandarii zaro-crăiesti. Cam se spune că ar fi oamenii Bîrzavei.Pornit din Baia Vulturilor spre inima Banatului, martor si Participant al istoriei, rîul și-a împletit destinul cu al oamenilor ce-i populează malurile. Mai a- les din ziua în care cineva a găsit piatra cu sclipiri de stele : minereul. Strigătul victorios a cutreierat atunci mun-

a acestor melea- se va numi Bir- Ii va fi fost bo- cinstit cu o ploaie săgeți zvîrlite-n

sau ce- asa fost

ții, pădurile, apele. E- coul lui a străbătut hotarele si au început să sosească poștalioane albe de nraf vîrfuite cu cufere de piele si lăzi ferecate de stejar. In ele : instrumente de măsurat si harapnice. Oamenii Bîrzavei sint goniți sub pămînt. Să aducă la suprafață piatra cea tare. Pe spinările sobolilor-iobagi se înaltă primele topitorii, în urmă cu exact două secole si jumătate, în primăvara lui 1718, se inaugurează la Oravita întîiul cuptor înalt. Un an mai tîrziu. un furnal și o topitorie la Bocșa. Nesfîrșite șiruri de bărbați luati de la vetre, îmboldiți de harapnic, se scurg spre Reșița. Lucrînd „în robot", a- dică fără nici o simbrie, în doi ani. satul pierdut în Valea Bîrzavei își mărește perimetrul pe seama secularelor păduri și își conturează un nou profil. A- pele Bîrzavei nu vor mai lipsi de la nașterea nici unei șarje de metal. Un canal aduce apa pentru răcirea furnalului, altul căptușit cu blană de lemn — butucii pentru mangal.Furnalele cer din ce în ce mai mult combustibil. Țăranii sînt scosi cu forța din casele lor, obligați să taie lemnul pădurilor, să-1 stivuias- că în bocșe, să-1 ardă mocnit bunele Vuiau securi, cărbuni în vălătuci negri, pînă cînd un cărbunar, să- pînd o groapă, a găsit uimit o piatră neagră, unsuroasă, care ardea cu flacără... Capitolului

si să care căr- snre furnale, pădurile de din bocșele de fumul se înălța

metal 1 se adaugă unul denumit cărbune. Nu e o figură de stil că fiecare bulgăre de cărbune a fost stropit cu singe. In noile mine deschise, în care aproape că nu se făceau investiții. oamenii erau nu arareori îngropati de vii. Galeriile se surpau, exploziile pulverizau Cum spune 
Peste toate 
senin ca laptele / Numai 
la noi la Doman I Ce- 
ru-i parcă de catran / 
Mor minerii sub pă
mânt / Și n-au parte 
de mormânt...Foamea gurilor de foc ale cuptoarelor era nepotolită. Pentru că nestinsă era si setea de cîstig. De aceea, bizara alchimie a aurului cerea tot mai mult metal. Deci, mai multă energie și apă. Pădurile, minele, fînețele, apele și uzinele toate aparțineau acum unui singur stă- pîn : U.D.R. Bîrzava e gonită în conducte, prin turbinele centralei Grebla așezată într-un lac de acumulare care să-i egaleze debitul. (Era nevoie acum de 300 de litri pe secundă I) Umbrele războiului învăluie Valea Bîrzavei. O- buze... Tunuri... Carcere vopsite cu catran, cu lacăte grele la uși... Intr-o dimineață, un jandarm citește speriat literele albe înscrise pe ghereta sa : „Vom dărî- ma carcerele !“ Partidul cheamă la acțiune. Sub acoperirea beznei, apele Bîrzavei sînt deviate. Numai un mîl negru șl clisos mai ajunge la

„grisu" le trupurile, si cîntecul : satele / îi

„Dreptul la sănătate se cuvine tuturor membrilor societății !“, spunea Pasteur. In societatea noastră acesta a devenit un adevăr aproape axiomatic. Cum și în ce mod uzează de acest drept omul modern, cînd și de ce se adresează medicului ? sînt întrebări la care încearcă să răspundă ancheta de față.Mai întîi cîteva cuvinte despre maladie.— Ce semnificație are maladia în zilele noastre ? Care este atitudinea medicului modern, reprezentant al unei științe evoluate, experimentale și raționale, față de maladie ? au fost întrebările pe care le-am adresat prof. dr. Mihai Ciucă, membru alI miei.— „Dintotdeauna, dia a constituit o pe umerii omului. Cu ajutorul medicului și al unei terapii adecvate, el încearcă să se debaraseze de ea cit mai repede cu putință. Descoperirile științifice și medicale din ultimele două veacuri au răsturnat însă această noțiune, modificînd, aș spune, radical cadrul social-economic al maladiei. Societatea socialistă, prin intermediul unor mijloace din ce în ce mai perfecționate — unități medico- sanitare, echipament științific de investigație, specialiști etc. — caută-să contracareze efectele maladiei, să-i scurteze durata. De altfel, multe maladii, altă-

dată un flagel pentru țara noastră, au fost eradicate sau sînt pe cale de a fi eradicate".Sub ochii tea codifică țific timpulcare a unui sindrom. De aici, fireasca și imperioasa dorință a unei grabnice în-
noștri, societa- în mod știin- util de vinde-

deseori medicului „o terapeutică de viteză", sau mai bine zis o terapeutică de șoc. Dar, așa cum se în- tîmplă cu unii automobi- liști atunci cînd aceștia fac exces de viteză, și în cazul bolnavilor înregistrăm multe accidente nedorite.— In unele cercuri me

MihaiAcade-mala- povară

și

El

Se vorbește despre comportarea omului în familie, la locul său de muncă, în societate etc. De fapt, este vorba de un sistem de acțiuni, fapte care capătă o anumită apreciere morală. $i este firesc să fie așa, deoarece în comportare se relevă personalitatea omului. își găsesc expresie trăirile sale interioare, opiniile și convingerile sale. Cazurile de comportare nejustă sînt explicabile deci, în mare măsură, prin existența în mintea oamenilor a unor idei greșite, convingeri preconcepute. Așa, de exemplu, este înțelegerea greșită a onoarei, care determinînd comportamentul u- nui tînăr. bunăoară, duce deseori Ia fapte necinstite din punct de vedere obiectiv. Același lucru se poate spune și despre înțelegerea greșită a curajului, a spiritului de hotărîre, a perseverentei etc. Dacă un tînăr oarecare este convins că un act de curaj jnutil, ostentativ este înțr-adevăr o „școală a curajului", că el exprimă „ardoarea tinereții", „îndrăzneală și voi- nicie", sau încăpățânarea este o „dîrzenie principială și mîndră", că sensibilitatea este o „însușire a oamenilor slabi si lipsiți de voință" — pentru că un om adevărat trebuie să fie... rece, grosolan și brutal — iar modestia este o „însușire a oamenilor timizi și timorați", că „a acționa cu hotărîre împreună înseamnă a acționa pripit și nechibzuit" — atunci este cu desăvîrșire limpede că asemenea cunoștințe și convingeri îi vor călăuzi faptele într-o direcție greșită.Condițiile de viață și de activitate ale fiecărui om în parte, drumul lui în viață au un specific individual. Rezultatul acestui fapt e o mare variabilitate de caractere și comportări individuale. Nici vorbă că în viața și activitatea oamenilor care trăiesc și se dezvoltă în condiții sociale asemănătoare există și e- lemente comune, atît în ce privește opiniile și convingerile, cît și modul lor de comportare. Din mulțimea tipurilor de caractere umane se desprind cu ușurință acelea care se manifestă strident, „bătător la ochi", în dorința de a se evidenția, de a ieși din comun. Despre asemenea oameni, marele moralist francez La Bruyere spunea următoarele în cartea sa Caracterele sau moravurile acestui veac" : „Cînd vorbesc, oamenii aceștia nu urmează nici calea rațiunii, nici calea datinii, ci înclinarea lor bizară, pe care dorința de a glumi neîncetat și — poate — de a străluci o schimbă pe nesimțite într-un jargon personal care ajunge, în sfîrșit, graiul lor firesc. Ei îsi însoțesc acest limbaj atît de năstrușnic cu gesturi tare
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afectate și cu o pronun- sclifosită. Toți sînt mulțu-
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IN ZIARUL DE AZI: Cînd spiritul 
militant este etichetat drept manie 
© In rețeaua termoficării: tempera 
tura răspunderii — sub zero grade
© Efectele pozitive ale organizării 
științifice a producției @ Ancheta

„Foamea" de cărămidă
este oare iremediabilă ?

rea medicală. Ea torul care genera maladia : tot ea avea datoria de a o alunga. în asemenea circumstanțe, medicul mai degrabă rolul martor sau, în cel mai cit caz, al unui subaltern al naturii. Puterea sa era limitată, în comparație cu

infern, ceea ce, vădit lucru, este o exagerare... In 1830, un muncitor trudea circa 80 ore pe săptămînă ; astăzi doar 48 ore și mai puțin. In aceeași epocă, doar trei la sută din populația țării consulta un medic, iar astăzi, sută la sută. Medicul contemporan nu mal

lEUeULU?
sănătoșiri. Dar relația me- dic-pacient nu se poate limita la aceste coordonate. Ea este mult mai complexă în condițiile civilizației contemporane. Bolnavul este grăbit să-și afle vindecarea. El dorește ca această etapă să se rezume la cîteva zile, cîteva ceasuri, sau chiar la minute. Din dorința de a fi cît mai repede „pe picioare", cum obișnuim să spunem — cei mai mulți pacienți impun

dicale străinătatevorbește de o așa-numită „furie de vindecare", manifestată de pacientul epocii noastre. Cum explicați apariția acestui fenomen ?— „Dacă pînă mai ieri, un atare fenomen era necunoscut; astăzi el ne apare cu totul justificat, impus de rigorile vieții moderne. Pînă în secolul al XVIII-lea, de pildă, natura era elementul pe care se baza, în general, gîndi-

ceea ce medicii numeau pe atunci natura medicatrix. Forța terapeutică era deci de partea naturii, iar nu de partea medicului. Timpul urma să repare pagubele provocate de o maladie".Nu trebuie să uităm că în decursul vremii au evoluat atît condiția medicului, cit și condiția bolnavului. Astăzi, însăși psihologia pacientului este alta. Viața modernă este prezentată deodată ca un adevărat

seamănă cu cel de ieri. El are la îndemînă un arsenal de mijloace terapeutice eficiente pentru a ieși învingător în confruntarea directă cu maladia. Pacientul, la rîndul său, la zi cu cele mai noi descoperiri din știința medicală, nutrește un adevărat „cult" pentru medicină, pentru medic 1— Aceasta se datorează unor cauze obiective, ne confirmă dr. Viorica Io- nescu, directoarea Policli-

nicii principale raionale Tudor Vladimirescu din București. Am convingerea că în zilele noastre s-a făurit o trainică sudură între medic și pacient. Procesul de auto- cunoaștetre începe să devină o realitate. Să luăm, de pildă, o maladie ca hepatita epidemică. în urmă cu un deceniu numai, mai veneau la policlinică sau spital bolnavi „crestați în frunte", convinși că hepatita lor este ceea ce se numește în popor gălbenare. Astăzi, procentul cetățenilor care știu ce este hepatita, ce însemnează un infarct, o scleroză sau o a- pendicită merge crescendo. Toată lumea face apel la medic pentru că și încrederea bolnavului crește continuu. Interesul individului față de sănătatea sa a sporit uimitor de mult în ultimii ani. Faptul este explicabil. Totul concurează la aceasta : accesibilitateaserviciilor medicale, asistența gratuită acordată de stat, gradul de civilizație la care s-a ajuns, răspîndirea cunoștințelor social-cultu- rale mai ales în centrele urbane, educația sanitară efectuată Ia scara întregii țări. Vremea în care medicul trebuia să alerge cu
Anchetă realizată deGeorge CUiBUȘ(Continuare în pag. a 11-a)
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După o fază de hibernare tactică, pe eșichierul politic continental reapare, cu o fizionomie abil fardată, planul de creare a „forței interame- ricane". Nu de mult, o înaltă figură a Pentagonului, amiralul Heinz, își exprima speranța că „rezistențele contra alcătuirii «forței lnteramerica- ne» se vor risipi curînd". Previziunea sa coincidea cu vizita discretă în A- merica Latină a generalului J. Alger, responsabil cu asistența militară externă. La rîndul ei, vizita coincidea cu strecurarea pe agenda ultimei reuniuni consultative de la Washington a miniștrilor de externe ai țărilor din O.S.A. a unui proiect privind crearea de „grupări defensive sub-regio- nale", prilej de tumult în sala de ședințe. Urmează și o a treia coincidență : declanșarea în S.U.A. a unei campanii de presă în favoarea revizuirii statutului O.S.A. „Washington Daily News", „Washington Post" și alte ziare despică de un timp firul în patru pentru a demonstra că O.S.A. are nevoie „de mai multă autoritate" și, prin urmare, se impune re- formularea anumitor norme „depășite" ale sale. O.S.A. are într-adevăr destule norme arhaice, dar în cazul de față apelul la revizuire nu se referă la ele, ci tocmai la acelea ce fixează principii izvorîte din tradițiile progresiste ale țărilor Americii.In mai inte, seră ței interamericane trag acum alarma constatînd că S.U.A. o „dezgroapă", în realitate nu e vorba de vreo deshumare, fiindcă funeraliile i-au fost simulate. Sicriul era gol. Din capul locului trebuie spus că S.U.A. acordă acestui proiect o importantă primordială, el reprezentînd, în concepția autorilor, corolarul eforturilor de înregimentare a Americii Latine sub tutela autoritară a Washingtonului. La suprafață se lasă impresia că „forța" va trebui să rezulte dintr-un vot al țărilor din O.S.A. (variantă convenabilă S.U.A. îndeosebi sub as-

urma coincidentelor semnalate sus, observatorii care mai îna- înșelați de aparențe, se grăbi- să vestească decesul ideii for-

pect propagandistic), dar întrucît rezistențele unor state persistă, inițiatorii recurg, paralel, la manevre subterane menite să pună opinia publică latino-americană în fața unui fapt consumat.Oficial, ideea „forței" a fost lansată cu prilejul unui discurs rostit de președintele Lyndon Johnson la o universitate din Texas. Președintele nord-american spunea atunci că „este necesară crearea unui mecanism internațional pentru a face fată evenimentelor ce se succed cu rapiditate". După numai cîteva luni, prototipul unui astfel de mecanism era experimentat pe viu în Republica Dominicană sub forma unei invazii, săvîrșite sub pretextul . apărării „securității continentale" ’de „subversiunea comunistă", cînd era vorba de fapt de înăbușirea unei răscoale populare antidictatoriale și anti- imperialiste. Numai că prototipul nu era de loc internațional, ci sută la sută nord-american. Abia apoi i s-a confecționat o fațadă „interamerica- nă“ prin adăugarea la trupele de o- cupație a unor contingente din patru țări membre ale O.S.A. Eforturile Washingtonului s-au concentrat pe atunci spre alcătuirea și „legalizarea" unei armate continentale, cara să dispună de girul politic al O.S.A. pentru a interveni în orice parte a Americii Latine cînd Washingtonul va socoti necesar. O formidabilă a- valanșă publicitară a fost pusă în serviciul tezei că „integrarea militară" a continentului ar fi un lucru indispensabil și, totodată, un pas logic al integrării în alte domenii. Iar mașina de propagandă a fost completată de tradiționalele siune economică, plomatică. Cu cadrul O.S.A. putini partizani, valează regimuri ca cel din Paraguay, Bolivia, Nicaragua și alte cîteva ce-și datorează supraviețuirea în primul rînd sprijinului din partea
canale politică toate „forța" între

de pre- și dl- acestea, în a recoltat care pre-
(Continuare în pag. a Vl-a)
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CIND SPIRITUL

ESTE HlCHETiT
DREPT MANIECînd proiectantul Constantin Pău- nescu s-a înscris la cuvînt, toți par- ticipanții la adunarea generală de partid de la Institutul de proiectări electrotehnice București (I.P.E.T.) știau din capul locului ce va spune. Cum aveam să aflăm, în mai multe adunări el a ridicat mereu aceeași problemă ; a repetat-o o dată, de două ori, de cinci ori, și, văzînd că sesizările lui nu sînt luate în seamă, a început să se adreseze altor foruri. Așa a ajuns o scrisoare de a sa și la redacția ziarului nostru. Ne-a scris cu căldură despre eforturile și munca pasionantă a colectivului în mijlocul căruia muncește de mai multi ani, dar în același timp și-a expri- . mat amărăciunea că rezultatele sînt umbrite de o practică incorectă : s-a făcut aici un obicei din a umfla foile de pontaj cu mii de ore fictive astfel ca la sfîrșitul trimestrului să se poată raporta îndeplinirea și depășirea numărului de ore — un indicator specific sectorului de proiectări. In același scop, unele proiecte aflate încă în lucru erau raportate ca fiind terminate, încheindu-se procese verbale de predare-primire cu beneficiarii.Fără îndoială că sentimentele autorului sesizării — atîta timp cît urmăresc îndreptarea lucrurilor spre . un curs normal — nu pot să nu fie împărtășite de organizația de partid, de colectivul institutului alcătuit din oameni prețuiți pentru conștiinciozitatea și spiritul lor de răspundere.Participînd la adunarea de alegeri din noiembrie anul trecut a organizației de partid de la I.P.E.T. am putut constata cu surprindere că din darea de seamă prezentată de biroul organizației de bază reieșea clar tendința de escamotare a faptelor si de respingere a criticilor pe motivul că... aceste probleme au mai fost ridicate și altă dată și de aceiași oameni. întrebat de ce n-a intervenit biroul organizației de bază pentru elucidarea lucrurilor, secretarul a- cesteia a replicat, ca să se spele pe mîlni. că „pe hîrtia înaintată biroului nu scria sesizare".In acest context pare stranie perseverența cu care conducerea institutului și secretarul organizației de bază au refuzat să dea curs insistentelor depuse și de alți proiectanți de a se stabili dacă au fost comise realmente ilegalități și, în caz afirmativ, de a se preciza clar răspunderile în aceste privințe.De altfel, nu e singurul caz din care rezultă o atitudine refractară jV,nfa.ță de critică, •Cu.jcîț.eya zjleyînain- , te de sfîrșitul' trimestrului III al a- n'ului trecut, cînd conform „tradiției" urmau să fie din nou rotunjite cifrele pe fișele de pontaj, conducerea institutului își amintește de o cerere veche de cîteva luni, a unuia dintre salariații „recalcitranți", care în mai multe rînduri s-a ridicat împotriva măsluirii cifrelor. Sub pretextul „rezolvării cererii", l-a transferat în alt loc de muncă de unde nu mai putea afla „ce nu-1 privește". (Merită să se arate că după centralizarea situației trimestriale rezulta îndeplinirea și depășirea numărului de ore planificat chiar și fără plusul scos din condei. Dar pentru orice eventualitate și spre „a se asigura", în virtutea inerției...).Fără îndoială, dacă directorul institutului și secretarul organizației de bază ar fi luat măsuri efective spre a bara drumul ilegalităților nu s-ar fi ajuns atît de departe, „sursa" lor ar fi putut fi eliminată chiar de Ia început. Dar, așa cum se întîmplă de obicei, acomodarea cu lipsurile și un anumit orgoliu s-au îmbinat cu atitudinea dură față de critică. „Vom. mai analiza" — s-a spus mereu, desigur, ca să fie scuzată amînarea ‘.rezolvării lucrurilor. în tot acest •răstimp critica principială a făcut anticameră cerînd audiență atît conducerii institutului cît și biroului or- ganizației de bază. Pe de altă parte — pentru a se pregăti terenul unei viitoare „socoteli" — nu s-a pierdut nici o ocazie ca lui Păunescu să i se aplice eticheta de cicălitor, reclamagiu, să i se impute că ar veni cu „bombe" în ședințe, ba chiar s-a cerut, la un moment dat, anchetarea și sancționarea lui — ii nu așa cum ar fi fost de așteptat — a celor într-adevăr vinovați.In fond ce-a făcut C. Păunescu ? Criticînd pe drept neregulile observate și-a îndeplinit datoria de cetățean, de membru de partid, a făcut dovada eticii omului înaintat care-și pune la inimă prestigiul instituției în care lucrează. Aceasta cu atît mai mult cu cît practica raportărilor fictive, a umflării artificiale a rezultatelor muncii, indiferent de mobilul ei — se urmăresc avantaje materiale nemeritate sau salvarea „onoarei" instituției — a fost, este și va fi sever combătută și condamnată.Pe baza sesizărilor privind stările de lucruri de la I.P.E.T. s-au întreprins cercetări care au angajat timp îndelungat forțele a numeroase cadre reprezentînd mai multe foruri de partid și de stat. Ca o eschivare, directorul institutului ne-a răspuns, la început, prin formule abile : „știe tovarășul cutare", „cunoaște problema și ministrul adjunct", „ea a fost discutată cu tovarășul..." Cu alte cuvinte, o invitație de a-ți vedea de drum. Ni s-a mai spus. între altele, că institutul este o unitate tînără făcînd fată unor greutăți' inerente începutului. Foarte, adevărat, greutăți sînt și încă numeroase, colectivul străduindu-se și reușind în mare măsură să le înfrîngă.Aportul acestui institut la dezvol- • tarea industriei electrotehnice este ilustrat de faptul că fiecărui proiectant îi revine o valoare a investițiilor proiectate de peste un milion de lei. Chiar în condițiile greutăților inerente unui institut recent creat s-au obținut rezultate remarcabile. Deși planul anului 1967 a fost dublat față de anul anterior obligațiile's-au îndeplinit mai bine, beneficiarii primind proiecte de calitate și în marea majoritate a cazurilor la termen.Deficiențe, greșeli, pot fi înțelese, explicate și ar fi absurd să se arunce pe umerii noii conduceri lipsuri „moștenite". Dar se știe că, actualul director a condus activitatea sectorului de proiectări și înainte ca acesta să devină unitate de sine stătătoare, Iar practica umflării foilor de pontaj • continuată de atunci. Și apoi cum

Numărul de scrisori 
ICOMCECOOP-ului a- 
sistemul este conve-

pot fi prezentate ilegalitățile evidente drept „greutăți" ?Sarcinile complexe, sporite cer nu numai eforturi deosebite, ci în a- ceeași măsură și o înaltă exigență și responsabilitate. Pe bună dreptate, comuniștii din această organizație s-au referit în diferite prilejuri la necesitatea de a face ca toate proiectele care poartă semnătura colectivului să fie de înaltă calitate și realizate în termen, soluțiile originale adoptate să reflecte maturitatea gîn- dirii tehnice a specialiștilor. După cum se vede, însă, unii dau o interpretare eronată devizei „institutul să iasă bine", și, în locul unor măsuri eficiente privind mai buna organizare a muncii, întărirea disciplinei, recurg la umflarea ilegală a orelor de muncă, la raportarea ca fiind terminate a unor proiecte aflate încă în lucru. Se pune întrebarea : pînă cînd nu vor fi înlăturate asemenea practici poate exista oare garanția deplină că mijloace materiale ale statului în valoare de sute de milioane de lei sînt folosite cu discernămînt și maximă responsabilitate ?Intru totul îndreptățită apare observația unor tovarăși de aici că într-o asemenea atmosferă este cu neputință ca inteligenta, talentul, forța de creație a colectivului să fie fructificate din plin în folosul bunului mers al muncii. „Este insuportabil climatul de muncă în urma atîtor cercetări" — ne spunea directorul institutului. Nimic mai adevărat, dar cu o precizare : nu din vina celor care dezvăluie ilegalitățile, ci a persistenței cu care ele sînt menținute. Se mai poate adăuga și faptul că un climat de critică principială e insuportabil pentru cei ce tolerează lipsurile, pentru că de nimeni altcineva decît de ei înșiși ar fi depins ruperea răului din rădăcină. S-a ajuns aici și pentru că un cîmp prielnic îl oferă încă tocmai actualul sistem de normare a muncii în institutele de proiectări, sistem pe cale de a fi îmbunătățit ; el favorizează nu numai manifestări de arbitrar și Subiectivism dar și ilegalități.Evident, se cere pusă încă o întrebare : consideră oare biroul organizației de bază normală această stare de lucruri ? In caz contrar măcar acum să adopte o poziție fermă, principială. împotriva oricăror abuzuri. să nu îngăduie crearea unui climat de presiuni împotriva celor ce le-au dezvăluit.împreună cu un delegat al biroului comitetului raional de partid „30 Decembrlei’ din Capitală. am stat de vorbă; cu numeroși • proiectant! ai institutului care ne-au dat convingerea temeiniciei sesizărilor. în același timp, controlul minuțios al unui colectiv al Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini a scos la iveală dovezi care confirmă același lucru. Subliniind că abaterile semnalate nu sînt nici pe departe caracteristice institutului, colectivul a- cestuia obținînd, așa cum am arătat, rezultate pozitive, nu se poate trece cu vederea că persistența unor stări de lucruri ca cele relatate nu poate decît să diminueze roadele eforturilor sale. Din discuțiile purtate cu factori de conducere din ministerul de resort â rezultat intenția de a a- corda un ajutor substanțial institutului îneît el să-si onoreze ob’igati^e în condițiile cele mai bune și a deplinei corectitudini. Pe lîngă alte măsuri politice și administrative preconizate a fost întocmit un cuprinzător plan de măsuri a cărui îndeplinire va fi urmărită perseverent creîndu-se climatul favorabil valorificării maxime a DOtentialului de creație al colectivului.
Constantin MORARU 
Gh. G. POPESCU

E un an și jumătate de cînd, 
în cadrul măsurilor de moder
nizare a deservirii populației s-a 
introdus, experimental, sistemul 
vînzării unor produse electro
tehnice, de papetărie, cosmetice 
si texțile-confecții la domiciliul 
cumpărătorilor din mediul rural. 
Expedierea acestor mărfuri se 
face prin secția „Comerțul prin 
coletărie" a cooperației de con
sum din cadrul „ICOMCECOOP", 
Oficiul P.T.T.R. nr. 27 — Bucu
rești.

Prin această măsură, dictată 
de necesitățile de aprovizionare 
a populației sătesti cu o serie de 
mărfuri, s-a urmărit, totodată, 
determinarea nomenclatorului 
de produse prin sondarea opi
niei publice. Pe adresa 
ICOMCECOOP a sosit o bogată 
corespondență. S-au primit peste 
20 000 scrisori si s-au expediat, 
la cerere, circa 15 000 colete de 
mărfuri, pînă la 31 decembrie 
1967.

„Comerțul prin coletărie" pă
trunde în localități îndepărtate 
din toată tara. Zeci de mii de 
oameni îsi pot cumpăra mărfu
rile dorite dintr-un magazin că
ruia nu-i calcă nici o dată pra
gul. Usa acestui magazin se des
chide printr-o simplă scrisoare 
sau carte poștală. Magazinul o- 
feră si serviciile unui oficiu 
poștal. Expediția se face prompt, 
prin colet, cu titlu de ramburs. 
Plătești în numerar la sosirea 
coletului, 
trimise 
testă că 
nabil.

ti metodă modernă și 
eficienta de deservire la 

sate

H
COMERȚUL

ICOMCECOOP-ul are întrucit- 
va și atributele unui fișier..N-ai 
decît să-i tragi sertărașele cu 
fisele de scrisori pentru a face 
cunoștință cu clientii. Iar fieca
re fisă e ca o radiografie care 
arată necesitățile solicitantului 
și în care poți citi, în timp, 
frecvența comenzilor. Dumitru 
Tancă din Vălenii de Munte, de 
exemplu, comandă o servietă, 
albume de buzunar, pixuri, să
punuri, parfumuri și cămăși 
fine, discuri; Lucia Pană din 
Păltineni cere articole specific 
feminine.

Cel mai vechi și mai extins 
compartiment al ICOMCECOOP- 
ului este secția de carte și 
discuri prin postă care se bucu
ră de un interes deosebit. A- 
mintim clienților acestui fel in
teresant de comerț că va fi edi
tat în curînd un nou catalog 
„Comerțul prin coletărie", cu un 
nomenclator lărgit. In același 
timp, consumatorii pot solicita, 
de pe acum, și o serie de măr- 
furi , netrecute în nomenclatorul 
existent.

(Urmare din pag. 1)

ră-arcanul după bolnav a mas un basm.îri asemenea condiții, tățeanul ard convingerea că Ia policlinică sau spital se înfăptuiește un miracol. De aici pînă la „cultul medicului" nu este decît un pas. Mania unor pacienți de a-și trata stările sufletești cu mijloace chimice începe să se transforme într-o problemă a epocii noastre. Soția se ceartă într-o zi cu soțul. A doua zi apelează la medic. Doi vecini de a- partament au o veche răfuială ; orice neplăcere cotidiană ia cu timpul aspectul unei maladii. Unitățile me- dico-sanitare înregistrează o adevărată avalanșă de solicitări, de consultații cărora cu greu reușesc uneori să le facă față.— Care este situația pe teren ? Cum ar putea fi îndreptați pacienții într-o direcție de natură să le faciliteze un frâne dialog cu medicul, cu maximum de eficiență pentru vindecare?Dr. George Păiș, medicul șef al Policlinicii de adulți nr. 1 din orașul Cluj, se o- feră să răspundă întrebărilor noastre : „Solicitările, sau ceea ce numim în limbaj medical „adresabilitatea" bolnavilor noștri, înregistrează creșteri sau scăderi neașteptate în funcție de sezon. Cred că fenomenul e general valabil și pentru alte centre din țară. Această „adresabilitate" a cunoscut, e drept, in ultimii ani o continuă creștere, dar nu și un ritm constant, menit să contribuie la un randament sporit al muncii corpului medico-sxniUr. Lipsa de ritmicitate în apelul bolnavului către medic este provocată atît de excesele (uneori temporare), cît și de neglijentele celor care se preocupă prea puțin de sănătatea lor. Secțiile cele mai des asaltate de pacienți sîn<t, clinicii nr. 1

ce-

în cazul Poli- din Cluj, in-

în rețeaua termoficării:

TEMPERATURA
RĂSPUNDERII
SUB ZERO GRADE

Acum cîteva zile redacția noastră a primit o scrisoare semnată de 15 locatari din blocurile A1,A 2,. A 3. A 4, A 5 și A 6, str. Zăvideni, cartierul Balta Albă, în care ne semnalau o situație critică : în apartamentele din aceste blocuri e frig, scrisoare cetățenii mersuri dar fără punctele blocurilor, I.A.L., de la rîndul tre I.D.G.B..ocupă cu distribuirea energiei calorice. Acolo ni s-a explicat însă că punctele termice care alimentează blocurile noastre nu au fost... recepționate. Ca atare, de functionarea lor răspunde I.I.M.I. — întreprinderea de instalații, montaje și izolații — care a executat montarea instalațiilor respective. I.I.M.I. însă ne-a trimis înapoi la I.D.G.B. De la începutul iernii ne învîrtim în acest cerc al birocrației, fără să obținem vreo ameliorare a situației. între timp frigul s-a instalat cu temei".Am parcurs, partial, „traseul" acestor sesizări, oprindu-ne la unele din aceste instituții si întreprinderi cu inițiale lungi cît un alfabet, în căutarea nodului gordian. La I.A.L. raionul Tudor Vladimirescu se știe, destul de vag, despre „unele" necazuri provocate de lipsa de încălzire, dar care au fost remediate........Toatăproblema este temperatura apei", ni s-a spus în încheiere.Dar cine se îngrijește ca apa să aibă temperatura corespunzătoare ? I.D.G.B., secția termoficare — ni se răspunde. Dăm fuga la șeful acestei secții, inginerul Miron Lupău. Ii istorisim de la capăt povestea. Se uită pe o hartă a cartierului, care indică zonele de „influentă" ale punctelor termice. „Nu ne-au fost date în primire punctele care încălzesc blocurile în chestiune. De funcționarea lor răspunde I.I.M.I. Si nu sînt singurele. In Capitală există 12 puncte termice înNi se pagini blocuri, te termice se află în aceeași stare de provizorat. Ele nu au fost recepționate de către secția tehnică de investiții din cadrul Sfatului popular al Capitalei din cauza unor imperfecțiuni de construcție sau de montaj. Ca atare, ele au fost puse în funcțiune provizoriu. Intrucît apar mereu defecte, mecaniciî d.I.M.I. (de la aceste puncte) provizorii si ei. necontrolati de nimeni, îsi permit,

Din că ______ de- responsabile, „Am mers la din vecinătatea sesizat sectorul aparținem, care
aflăm, în continuare, au făcut numeroase la forurile rezultat : termice am care său ne-a îndrumat că- întreprinderea care se

această situație".arată apoi o listă pe cîteva cu adresele a numeroase hoteluri etc., ale căror punc-

deseori să încuie usa si să plece la plimbare, oprind bineînțeles instalațiile. Relatînd această stare de lucruri, interlocutorul nostru își exprimă îndoiala cu privire la faptul că într-adevăr în apartamente este frig : — Depinde ce înțeleg unii locatari prin „frig". Și noi primim numeroase sesizări, dar cercetîndu-le la fața locului, constatăm nu o dată că în blocurile cu Dricina temperatura este de peste 20°, deci asa cum prevăd normele. Sînt convins că si în blocurile despre care e vorba se întîmDlă ceva asemănător.Ne-am deplasat împreună la fata locului. Ni s-a alăturat si maistrul de zonă cu un termometru de cameră, cu ajutorul căruia intenționam să verificăm temperatura din apartamentele de unde venea sesizarea.Grupul de blocuri A este deservit de două puncte termice. Am intrat, mai întîi, la punctul nr. 1. Temperatura apei în instalație era de 95°. Deci bună. Observăm însă că din cele trei pompe nu funcționează de- cit una. De ce ?— E de-ajuns una. ne explică mecanicii.Ing. Lupău, specialist în termofi- care. este însă de altă părere :— Una din pompe este de rezervă. Dar celelalte două trebuie să meargă în plin pentru ca circulația apei fierbinți să se facă intens si să se asigure încălzirea locuințelor.A fost însă o recomandare facultativă. Mecanicii pot ține seama de ea sau nu, după... inspirație. Pentru că punctul respectiv n-a fost încă preluat de I.D.G.B., iar mecanicii aparțin I.I.M.I. Ne interesăm de cînd a fost pus în’ funcțiune.— De circa un an de zile, sîntem informați.— Dai- de ce nu 1-ati predat Dînă acum ? insistăm noi.— S-au făcut vreo cinci recepții, dar de fiecare dată secția tehnică de investiții a găsit cite ceva de obiectat...— Nici nu le vom recepționa pînă nu vor fi puse la punct cum se cuvine, afirmă pe bună dreptate ing. Adrian Ălecsandrescu, șeful acestei secții. Am impresia că tovarășii de la I.I.M.I., director Olimp Dumitriu, preferă să mențină provizoratul de- cît să facă remedierile.Ne-am îndreptat către punctul termic nr. 2. Dar n-am mai ajuns acolo. Ar fi fost inutil. L-am întîlnit în drum pe mecanic. Punctul nu funcționa deloc : pană de curent electric. Era ora 4 după amiază, curentul se . înțrerupsese de la 12, iar mecanicul nu fusese anunțat dacă se face ceva pentru remedierea deficientei apăru-

Herăstrău din CapitalăPeisaj de iarnă în parcul
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ternele și neurologia. E a- devărat că orașul nostru se bucură de faima unui centru medical cu reputație. Excepție făcînd solicitările subiective ale unor bolnavi, mai ales în anumite perioade (sărbători, concedii etc.), excesul de adresabilitate este generat de faptul că policlinica este considerată drept eșalonul cel mai înaintat în marele front al apărării sănătății. Nimic mai fals. După părerea mea, toate unitățile noastre me- dico-sanitare trebuie să devină asemenea avanposturi. Dar, de foarte multe ori, trierea bolnavilor, la nivel de oircumsoripție și dis-

|||||

primar în cadrul aceleiași unități, ne sugerează ideea unor servicii speciale pentru bolnavii cronici, așa cum există în unele țări ca. Franța, Anglia, R. F. a Germaniei, care ar concura la descongestionarea multor secții medicale : „O cerință elementară ne obligă să facem o netă distincție între un caz cronic și unul nou. De obicei, ne dăm seama de la primul contact cu pacientul dacă este vorba de o afecțiune instalată, cronică, sau de un caz de îmbolnăvire care necesită o intervenție urgentă. La policlinica noastră, ca de altfel pretutindeni, se pre-

1 Mai. Dr. Tiberiu Bogolea, medicul șef al unității, ne-a vorbit; între altele, despre adresabilitatea bolnavilor de diverse vîrste. „Din numărul de pacienți care se prezintă într-o singură zi la una din policlinicile noastre, circa 90 la după părerea mea, au motivele să o facă, nu este valabilă însă tru toate disciplinele medicale. La neuropsihiatrie, procentul bolnavilor este mult mai mare. De fapt, fiecare individ prezintă un anume grad de nevroză. Cunoscutul specialist francez, prof. dr. Jean Delay, certifică într-o doctă Iu

sută, toate Cifrapen-

te și repunerea în funcțiune a instalației termice. Cetățenii din cartier ne informează că și cu o zi înainte, adică în ziua viscolului, a fost pană de curent (deci frig în 9 blocuri de locuințe si o școală, pe care le alimentează acest punct termic) de la ora 10 dimineața pînă la 10 seara. Cauza ? Alimentarea cu energie electrică a unei considerabile părți din cartier se face printr-o instalație improvizată. care a aparținut șantierului. — - - ■iar tă atît a doua zi noastre — s-a sinchisit. Salariații întreprinderii de construcții și ai celei de instalații, de care depinde încă furnizarea energiei electrice si a celei calorice, ale căror birouri. se află în a- propiere. plecaseră liniștiți pe la casele lor (presupunem că sînt bine încălzite, ele neaflîndu-se în acest cartier). Astfel că nu am putut afla dacă cineva se ocupă de „cîrpirea" irista- latiei electrice provizorii sau ba. Inginerul Mihai Carată, indicat de către conducerea I.I.M.I. să fie căutat în cazul cînd instalațiile termice din această zonă nu funcționează, nu răspundea la telefon. Plecase si el liniștit acasă. Au fost anunțați atunci, telefonic, ofițerul de serviciu de la secția de gospodărie comunală a Sfatului popular al orașului București, cel de la I.D.G.B.. Precum și cel de la I.I.M.I. Care a fost rezultatul tuturor acestor intervenții ? L-am. întrebat, a doua zi dimineață, ne unul din locatarii blocului A 6.— Către seară radiatoarele s-au încălzit puțin, fără a izbuti să alunge însă frigul acumulat în timpul zilei, după care s-au răcit complet. Toată noaptea am vegheat copiii să nu se dezvelească si tot au urmăIată de ce. în vizita ianuarie, termometrul care plecasem la drum nu a mai fost folosit. Este îngrijorător totuși să știi că soarta încălzirii unui cartier întreg atîrnă de un biet fir electric bătut de vînt. Această situație scandaloasă este generată de o veche și dăunătoare practică a întreprinderilor de construcții si instalații ce aparțin Direcției generale con- structii-montai de a preda lucrările „pe bucățele". Se mută • oamenii în case noi și. la scurtă vreme. încep să curgă necazurile : ba nu e lumină, ba nu e căldură.. Nu : ar fi normal ca o dată cu blocurile de locuințe să fie predate si instalațiile aferente, care să asigure confortul locatarilor, asa cum prevăd toate instrucțiunile în vigoare ? Conducerea D.G.C.M.. sub tutela căreia se află toate întreprinderile ce colaborează la ridicarea unui cartier, nu dispune, se pare, de mijloacele necesare pentru a le obliga să-si facă datoria sau, mai bine zis, nu vrea să dispună de aceste mijloace. Numai astfel se explică de ce recepția unui punct termic, ca să luăm un singur exemplu, este amînată de cinci ori fără ca cineva să pună piciorul în prag si să curme-situația anormală, indolenta unor oameni cu suflete de hîrtie.Se investesc sume însemnate din bugetul statului pentru a se asigura cetățenilor locuințe noi. confortabile. Este necesar ca Sfatul popular al Capitalei să tragă la răspundere pe cei vinovați de neglijentă si lipsă de răspundere în executarea lucrărilor, să impună prin exigentă si control respectarea eu strictețe a prevederilor legale.

• Prin procedee incorecte (certificate medicale obținute pe căi necinstite etc.), Alexandru Mugescu, contabil șef la întreprinderea forestieră Bre- zoiu, raionul Rîmnicu Vîlcea, a încasat ilegal de la întreprindere 3 017 lei. Prin urmare, tocmai acest salariat cu muncă c'e răspundere, care avea obligația expresă de a veghea la respectarea disciplinei financiare a întreprinderii, a încălcat-o, el însuși, brutal. Sesizate, organele regionale competente au făcut cercetări și au hotârît să se impute salariatului incorect întreaga sumă. După lege, paguba trebuie recuperată imediat. Conducerea întreprinderii, conducere din încă parte și cel pune vehement ! Să se renunțe pagubei nu c cu putință. Poate ar fi mai normal — și mai util — să se i enunțe la contabilul șef incorect.

însă, care mai face învinuit, se o- Ce e de făcut? la recuperarea
SC
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Ion ONICEL
Pitești

rupt. făcu- a fost, chiar vizitei
Firele electrice s-au remedierea deficienței, în ziua de 8 ianuarie, de superficială, îneît — 9 ianuarie, ziua s-a repetat: Si nimeni nu

• Nu de mult, gravida Polina Oltea din satul Ștefănești, comuna Tg. Cărbunești, a fost internată de urgentă în maternitatea

• rec

răcit nînă lanoastră din 9 de cameră cu

Rodica ȘERBAN

răspunsuri

spitalului raional Gilort, unde a născut prematur, neasistată de nimeni, o fetiță în greutate dc numai 1 300 g. De gardă Ia spital vă.și _------Deși imatur, copilul nu a primit în spital îngrijirile corespunzătoare, pe care medicii aveau o- bligația expresă să le acorde în astfel de cazuri ; ba, mai mult, contrar tuturor normelor medicale și a omeniei, (de care d.n nefericire în cazul de față nu putem vorbi), medicul Ciobescu a trimis acasă, după cîteva zile de Ia naștere, lăuza și copilul venit pe lume înainte de vreme. Motivul invocat de medic neutru „justificarea" acestei măsuri lipșite de, Oirice. răspundere . — inexțștența in spital a unor condiții corespunzătoare pentru tratarea imaturilor. Oare acasă, la lăuză, condițiile, foarte dificile, de tratare a unui copil imatur, erau, în concepția doctorului respectiv, mai bune decît în spital ? Lipsit de îngrijirile absolut necesare în astfel de situații, copilul a încetat din viață, nu după multă vreme. Faptele ne-au fost confirmate de comitetul raional de partid Gilort, care ne-a informat că organele de anchetă penală efectuează cercetări pentru stabilirea și tragerea la răspundere a tuturor celor vinovați.

erau. în ziua medicul Iulian moașa Ruxandra respecti- 
Ciobeseu 

Bălăci.

• Ministerului Industriei Construcțiilor i-au pentru cercetări, trecut, o . august unele din :
fost trimise, . la 26 iulie sesizare, iar altă sesizare lipsuri deloc activitatea a pe care leîmpie- cer un să al- E1

sută), dar care nu-i dică să muncească, alții acest lucru fără nici temei. Medicul trebuie fie, și într-un caz și în tul, un bun psiholog, poate determina sau schimba optica și hotărîrea pripită a unui astfel de pacient".„De la primul contact cu bolnavul, medicul își poate da seama dacă acesta este atins de o afecțiune reală — ne spune și dr. Teodor Cădere, medic primar la Spitalul C.F'R. nr. 1 din Capitală. Medicul poate cîntări' de îndată efectele unei vizite, poate ști cu precizie dacă are de-a face cu un su-

De ce ne adresăm medicului?
pensar, se face cu multă superficialitate. Pacientul își dă seama de aceasta și a- tunci devine tot mai convins că numai la policlinică sau la spital va găsi alinare. El este, desigur, tentat să exagereze tot timpul, avînd impresia că boala sa este cea mal gravă din cîte există pe lume. Tratat cu superficialitate de primul medic căruia i s-a adresat el pleacă cu convingerea că este nedreptățit. Din acest moment intră într-o adevărată alertă și se adresează tuturor eșaloanelor medico-sanitare.Eliminarea unor paralelisme care se manifestă încă în organizarea și deservirea sanitară a populației ar avea ca efect o mai bună coordonare a activității, mărirea operativității în tratamentul bolnavilor.Dr. Peter Cseke, medic

zintă în mod sistematic, pentru aceleași examene, într-un timp determinat, un număr impresionant de bolnavi cronici (mai ales vîrstnici), care își cunosc prea bine afecțiunile și ale căror maladii au fost minuțios și la vreme explorate de medici. Acești bolnavi sînt la curent, în general cu mersul bolii de care suferă, dar totdeauna par nemulțumiți de datele furnizate de medic. Atero- scleroticii, cardiacii, de pildă, se pot trata în bune condiții în mod ambulatoriu.Natura umană este însă o natură complexă. Mulți din asemenea bolnavi nu respectă cu bună știință indicațiile prescrise de medic, și iată-i din nou supra- solicitînd asistenta acestuia.La Timișoara, am făcut un scurt popas la Policlinica nr. 3 din cartierul

crare acest lucru. Intensitatea asteniei, bunăoară, variază după vîrstă, ocupație. In orașul nostru, un asemenea sindrom de sezon îl prezintă, de obicei, studenții care nu s-au prezentat la examene din diverse motive, cei de la cursurile fără frecvență, și, în ultimă instanță, cei care doresc să obțină cu tot dinadinsul un concediu medical. După cum un procent serios de bolnavi care aglomerează serviciile este dat de unii care socotesc că a sosit timpul să iasă la pensie. Și-i tot auzi : „Mă doare capul, mă doare inima, mă dor rinichii..." Examenele medicale ulterioare infirmă de multe ori asemenea litanii. Firește, 90 la sută din cei care solicită pensionarea din motive de boală sînt oameni vîrstnici. Unii suferă într-adevăr de afecțiuni cronice (circa 50 la

ferind, cu un bolnav închipuit sau cu un simulant. Rolul lui este de a cîntări starea nervoasă a bolnavului ; primele sale cuvinte trebuie să aibă efectul unui calmant, al unui tonifiant, menit să redea pacientului încrederea, să-i transmită dorința de a contribui cu părticica sa de muncă la uriașul și complicatul angrenaj al activității umane. Este o muncă de psiholog și medic specialist, de Educator și pedagog totodată".
★Literatura de specialitate, ca și discuțiile noastre cu diverși practicieni, cu pacienți ne-au relevat cîteva fapte în direcția cărora și propaganda medicală ar trebui canalizată. Este vorba desigur de o mai bună organizare a serviciilor medicale pe scara tuturor eșaloanelor. Dincolo de alertele subiective ale

unui mare număr de pacienți există însă omul realmente bolnav.Momentul declanșării ho- tărîrii noastre de a ne a- dresa medicului este hotă- rîtor. El echivalează pentru unii specialiști de renume mondial, psihologi și psihiatri, cu un moment vital, crucial în existența o- mului. Așadar, înaintea oricăror examene medicale există dialogul care trebuie să aibă loc între medic și pacient. De multe ori însă, medicul contemporan nu găsește timpul necesar să asculte toate doleanțele bolnavului, să-i pună atîtea întrebări cîte ar fi nevoie, să-și aplece urechea la e- courile durerii mărturisite. Ancheta sa este de multe ori sumară și, în acest caz, raportul de încredere care ar trebui să se înfiripe între cei doi interlocutori nu mai are loc. Totuși, acest dialog este tot atît de important pentru pacient ca și analizele . sau examenele medicale.Bolnavul, la rîndul său, este chemat să vină în în- tîmpinarea ajutorului care i se oferă din partea medicului pentru salvarea sănătății sale, să răspundă solicitudinii acestuia. El trebuie să manifeste o atitudine rațională, conștientă; „adresabilitatea" sa către medic trebuie să poarte amprenta unui act gîndlt, rezultat al cunoașterii stării fizice și morale a persoanei sale. I se cere să se supună în prealabil probelor șl examenelor profilactice, să fie la curent — avînd în vedere posibilitatea Informării și educației sale medicale și sanitare — cu cele mai elementare noțiuni privind declanșarea, evoluția, și vindecarea unei maladii. înarmat cu un a- semenea bagaj profilactic, pacientul poate cîntări singur eficiența apelului său către medic, care în acest caz nu va rămîne fără răspuns.

anul la 16 privind mărunte două întreprinderi tutelează. Au trecut cîteva luni de la expedierea acestor sesizări și nici un răspuns, deși termenul stabilit de lege pentru rezolvarea lor este de 40 de zile. Dată tîrziere (ia a la 9 adrese rnenul tru rezolvarea scrisorilor a fost mult depășit, soliciting răspuns urgent. Au mai trecut două luni și tot nici un răspuns. Pentru tovarășii care răspund de a- ceste probleme la Ministerul Industriei Construcțiilor nu este obligatorie legea ?

fiind această în- nejustificată. redac- amintit ministerului, noiembrie, prin două de revenire, că ter- prevăzut de lege pen-

MBWWMUI

O Pe platoul Grululul, situat în partea de vest a orașului Cîmpulung-Muscel, au fost construite în ultimii ani, de diferiți cetățeni, peste 50 de locuințe. Alții și-au cumpărat acolo terenuri de construcție, pentru a-și face case. Cei dintîi regretă însă că șî le-au făcut, iar ceilalți ezită să-și construiască datorită faptului că sfatul popular orășenesc n-a rezolvat nici acum problema alimentării cu apă potabilă a cartierului. Cetățenii cară apa cu gălețile de la diferite surse. Chestiunea se discută de peste 5 ani, la fiecare sesiune a sfatului popular, se stabilesc măsuri — și atîta tot. Ce trebuie făcut, în fond ? Să se extindă conducta de apă și rețeaua de canalizare de la sanatoriul situat la 150 m de primele case din cartier. Li s-au dat pînă acum cetățenilor un car de asigurări că problema se va rezolva „curînd". Ce-ar fi dacă s-ar trece la fapte ?
Ion DCSRESCU,
Cîmpulung-Muscel



LA OLTENIȚA 
PRIMA MOTONAVĂ 

DE 5 000 TONE
OLTENIȚA (corespondentul „Scînteii'). — La Șantierul naval Oltenița a fost lansată la apă prima motonavă de 5 000 tone, cel mai mare vas construit pînă acum pe șantier. Trecerea de la construirea motonavei de 2 000 tone, la cea de 5 000 tone a ridicat în fața constructorilor de nave multiple probleme tehnice și organizatorice. A fost necesar un grad mai înalt de mecanizare și automatizare, o creștere simțitoare a complexității normelor tehnologice și de prelucrare, o gîndire temeinică a proiectanților care au dat profil acestei nave. La toate acestea constructorii au făcut față în bune condițiuni, încadrîndu-se în termenul și parametrii stabiliți.

FABRICI DE 
NUTREȚURI 
COMBINATE

In acest an vor intra in funcfia 
5 fabrici de mare capacitate, pen
tru producerea nutrejurilor combi
nate. Două din acestea, cele de la 
Periș și Urleasca se află înaintea 
recep|ionării. înzestrate cu utilaje 
moderne, care asigură automati
zarea întregului proces de pro
ducție, noile unități vor putea 
realiza fiecare o producție de nu- 
trejuri combinate de 360 tone în 
24 de ore. Lucrările de construcție 
sînt avansate și la fabricile de la 
Brăila, Fetești și Berecsău. Aceste 
obiective, alături de cele 17 unități 
existente, vor realiza în anul în 
curs o cantitate de nutrețuri com
binate mai mare cu 280 000 de 
tone decît cea realizată anul trecut. 
Va putea fi astfel asigurată hrana 
întregului număr de porci și pă; 
sări din marile combinate;'de' tipj 
industrial, din fermele de selec
ție și din unele secfoare ale între-' 
prinderilor agricole de stat care 
mai lucrează în sistem gospodă
resc. (Agerpres)

ancheta economică

AL
regiunea

ȚIN PASUL CU CE- ȘANTIERELOR ?

sporit agri- prcvă-Pe banda de montaj a Uzinelor „Steagul , Roșu" din Brașov (Foto : R. Costin)
IREMEDIABILA ?

înfăptuirea volumului de investiții industriale, cole și social-culturale, zut în planul pe acest an, necesită, în mod obiectiv, CANTITĂȚI BINE DETERMINATE DE MATERIALE DE CONSTRUCȚIE. Dintre acestea, cărămida este tot mai insistent solicitată de șantiere și, uneori, acestea duc lipsa ei. Nu se găsesc oare resurse și posibilități pentru sporirea producției de cărămidă, corespunzător volumului crescînd al lucrărilor de construcții ? Ele există cu prisosință. De altfel, o dovadă în a- cesț sens o constituie și investigațiile făcute în regiunile Argeș și Banat, unde am căutat să a- flăm răspuns la întrebarea : DE CE CAPACITĂȚILE DE PRODUCȚIE PENTRU CĂRĂMIDĂ NU RINȚELE
Uzina de autocamioane „Steagul roșu" din Brașov se numără printre întreprinderile regiunii care au acumulat o experiență valoroasă în organizarea științifică a producției și a muncii. Efectele pozitive ale acestei ample acțiuni s-au reflectat deosebit de pregnant în rezultatele remarcabile obținute de colectivul uzinei în anul care a trecut : îndeplinirea unor prevederi ale planului anual cu o lună mai devreme, dublarea volumului de beneficii față de 1966. în legătură cu aceste succese, cu desfășurarea acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii în secțiile întreprinderii, l-am rugat pe ing. Sergiu Șerbănescu, director tehnic al uzinei, să ne răspundă la cîte- va întrebări.

zele „de adîncime" care duc la irosirea timpului. Am întreprins un sondaj asupra a 500 de angajați care circulau în timpul programului și el ne-a permis să descoperim că asemenea deplasări erau o urmare a unor neajunsuri în sistemul de aprovizionare, de întreținere și reparare a utilajelor și S.D.V.-urilor, a felului cum se rezolvau unele probleme personale ale oamenilor, a amplasării neraționale a unor servicii anexe, magazii, a anumitor defecțiuni în întocmirea evidentelor primare. S-a ho-

Linie 
tehnologică 
la Uzina de 
autoturismeîn hala monobloc a Uzinei de autoturisme-Pitești a început montajul primelor instalații la linia tehnologică de vopsit. Linia se compune din agregate care vor funcționa automat. Pentru efectuarea aoestei operații au fost pregătite din vreme la întreprinderile constructoare de mașini din Brașov, trei formații de lucru specializate. Depășirile înregistrate pînă acum în ‘execuția obiectivelor prevăzute pentru prima etapă a uzinei garantează începerea fabricației primelor autoturisme „Renault-8 Major", tip 1968 înainte de termenul prevăzut. (Agerpres)

B — Pînă în cea de-a doua iu
ti mătate a anului 1966. în activi
st tatea uzinei s-au manifestat o S serie de deficiente care au avut | o înrîurire nefavorabilă asupra 
r .'Realizării. . s'arciMlbr de; plan. j.J'Ănul' I967'’7-â'tî 'wicheiă't' c’u. un 
| 'bilanț, bogat. în ce măsură a in- 
| fluentul acțiunea de organizare 
| Științifică a producției si a mun- I cii acest salt calitativ în acti- 3 vitalea uzinei ?— Această importantă acțiune a fertilizat întreaga activitate a colectivului nostru, generînd un puternic aflux de idei creatoare, a căror aplicare a determinat îmbunătățiri radicale iu funcționarea mecanismului complex al uzinei. Studiile și analizele'întreprinse ne-au permis să descoperim și să punem în valoare rezerve interne nebânuite de creștere a producției și a productivității muncii, de reducere a cheltuielilor de fabricație. Organizarea științifică ne-a ajutat ca prin eforturi de gîndire să realizăm nu îmbunătățiri sau raționalizări dispersate, fără o legătură organică între ele, ci acțiuni vaste, radicale și de mare amploare. Comparativ cu perioada corespunzătoare din 1966, s-a realizat o creștere de aproape 24 Ia sută la producția globală, de 28,7 la marfă și dc 18.7 vitatea muncii.

ts

i,

sută la producția- Ia sută la producti-
întreprins în do— Ce s-a

meniul raționalizării circuitelor 
de transport și a fluxurilor teh
nologice și care este efectul 
măsurilor aplicate ?

Din experiența Uzinelor 
„Steagul Roșu"-Brașov

tărîț prevenirea acestor fenomene. ' U'rieîe măsuri au și'fost 'întreprinse, altele sînt în curs de ' aplicare. Pe total, măsurile luate în direcția folosirii integrale a fondului de timp s-au reflectat în creșterea productivității muncii cu 20 Ia sută față de 1966. La întocmirea planului pe 1968 s-a ținut seama de rezervele descoperite cu prilejul studiilor și analizelor întreprinse. Aceasta se reflectă de altfel în stabilirea unor sporuri substanțiale la principalii indicatori de plan. Față de realizările din 1967, în anul care a început se prevăd sporuri de 15,8 la sută la producția globală, 15,5 la sută la producția-marfă și de 11,9 la sută la productivitatea muncii.

B

— După cum s-a subliniat la 
Conferința Națională a P.C.R., 
organizarea științifică a produc
ției și a muncii trebuie vi ivită 
ca un proces continuu, dinamic. 
Studiile întreprinse trebuie a- 
dîncite și. completate cu altele, 
pentru a răspunde noilor cerin
țe. Cum se realizează acest dezi
derat maior în secțiile uzinei ?— Este de la sine înțeles că organizarea științifică a producției și a muncii am considerat-o ca o acțiune

Tipuri noi de 
mașini-unelte 
complexeDupă realizarea strungurilor carusel, a mașinilor de alezat și frezat și a frezelor portal, Fabrica de mașini-unelte și agregate din București lucrează în prezent la asimilarea unei a patra familii de produse, deosebit de importante pentru economia noastră națională — mașina de rectificat. Noul agregat, va fi fabricat în 15 tipodimensiuni.Paralel, continuă acțiunea de modernizare a unor produse asimilate aici în anii trecu ti. „A. F.“, de pildă, adică mașina de alezat- frezat a fost transformată în „A. F. P.", inițiala adăugată reprezentând noțiunea de „Coman- dă-program". Este a doua realizare românească în acest domeniu, după caruselul cu program analog. O altă mașină cu comandă secvenfională se află în fază de prototip, iar un carusel cu program de concepție originală va fi supus omologării peste citeva luni.Sortimentul de mașini-unelte complexe aflate astăzi în fabricația curentă a uzinelor de specialitate din tara noastră acoperă aproape toată gama mașinilor- unelte universale. (Agerpres)

— Se știe că producția de autocamioane este organizată în serie — fluxul general fiind orientat spre banda finală de montaj. în aceste condiții, circulația nestingherită și rapidă a materialelor, subansamblelor este hotărîtoare pentru menținerea ritmului benzii. Din păcate, tocmai aici întîmpinam cele mai mari dificultăți, deoarece utilizam pînă în acest an (și mai folosim încă în parte) mijloace de transport neadecvate: autocamioane și electrocare, iar în cadrul liniilor de fabricație, poduri rulante și cărucioare, mijloace potrivite pentru producția de unicate sau serie mică, dar nu și pentru producția de serie mare. Ca urmare, producția neterminată se stoca la fiecare loc de muncă, blocînd căile de „respirație" ale liniilor de fabricație. Se crea, prin aceasta, o „gîtuire" artificială a capacităților de producție reale, care frîna sporirea producției și a productivității muncii. Varianta aplicată în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii a rezolvat într-un mod fericit atît transportul propriu-zis. cît și a- sigurarea unor stocuri de piese, fără însă a bloca suprafețele de producție, imprimînd în același timp și un ritm susținut fabricației. Toate acestea au fost rezolvate prin introducerea benzilor de transport suspendate, a transportoarelor cu circuit închis. Pînă în prezent s-au executat 28 de transportoare cu o lungime totală de 3 650 m și o capacitate de 600 tone piese.

(Urmare din pag. I)

— Se pare că o direcție im
portantă în care v-ati concen
trat eforturile a constituit-o și 
folosirea integrală a fondului de 
timp. Ce măsuri s-au întreprins 
și care sînt urmările lor ?— Problema utilizării eficiente a fondului de timp a fost integrată de la bun început în contextul măsurilor luate în vederea organizării superioare a producției și a muncii. De fapt, nici nu putea fi altfel. înseși măsurile luate în direcția raționalizării transportului intern și a fluxurilor de fabricație au influențat în mod pozitiv asupra utilizării mai eficiente a timpului de lucru. Am acționat în strînsă conformitate cu ho- tărîrea partidului și guvernului privind reglementarea programului de lucru și întărirea disciplinei în muncă. Dar studiile ne-au dezvăluit cau-

cît mai deplin în valoare aceste rezerve. în acest sens, punctul de ple
care al organizării științifice a pro
ducției și a muncii trebuie să-l con
stituie o justă planificare, punîn- 
du-se accentul pe realizarea unei 
structuri raționale a producției, în 
fiecare unitate, în raport cu factorii 
naturali și social-economici. De a- ceea, dezbaterile adunărilor generale voi' trebui axate pe această idee, 
principiul eficienței economice să-și 
găsească într-un timp scurt deplină 
aplicare și în toate cooperativele a- 
gricole.Planificarea producției, orientarea de ansamblu a activității cooperativelor agricole este domeniul în care se împletesc strîns și în același timp se delimitează clar atribuțiile consiliilor agricole și ale uniunilor cooperatiste. Ele asigură ca în fiecare cooperativă să se dezvolte acele ramuri și culturi pentru care există cele mai bune condiții- Am ajuns în- tr-un stadiu de dezvoltare cînd orientarea producției-marfă se cere astfel realizată îneît ea să se concentreze treptat, pentru fiecare cultură și ramură, în zonele și cooperativele cu condițiile cele mai favorabile, ur- mînd ca restul producției să se realizeze numai la proporțiile cerute de acoperirea necesarului de consum al membrilor cooperatori, în măsura în care acesta nu este satisfăcut de loturile date în folosința lor personală. Mai ales în cooperativele agricole cu terenuri slabe trebuie să se realizeze o anumită structură a culturilor, care să asigure obținerea, și în aceste condiții, a unor rezultate economice cît mai bune.Adunările generale trebuie să aibă în vedere faptul că întregul proces de consolidare economico-organiza- torică a cooperativelor- agricole are la bază folosirea rațională a fondului funciar, care, în agricultură, constituie principalul mijloc de producție. în anii trecuri au existat destule cazuri în care suprafețe considerate altă dată arabile au fost trecute la categorii inferioare de folosință, altele au rămas neînsămîntate, au fost ocupate cu fel de fel de resturi vegetale si alte materiale, de drumuri inutile, mărăcinișuri etc. Este necesar 

să se prevadă, prin planurile de pro
ducție. folosirea integrală a pămân
tului, creșterea pe toate căile a su

cu un caracter permanent, dinamic, în pas cu progresul tehnic și economic general. Am acordat atenție reorganizării fluxului general al fabricației. Efectele le-am amintit. Totuși, noi nu ne considerăm mulțumiți. Mai avem mult de făcut în ce organizarea propriu-zisă a de muncă. Necesitatea de a în profunzimea procesului ducție a apărut tocmai ca cință directă a măsurilor întreprinse pină acum.Precizăm că secția șasiu a fost complet reorganizată. La fel proce- . dăm acum cu secțiile motor, turnătoria de oțel, forjă, Dar nu ne limităm numai la raționalizarea fluxurilor tehnologice. Urmărim să adîn- cim studiile și analizele. Așa, de pildă, în prezent ne preocupă într-o mare măsură studiul muncii, o sarcină complexă, foarte vastă. Urmărim ca fiecare din cele peste 50 000 ■ de operații, cît numără procesul tehnologic în uzină, să se execute mai .zrațiopaj,.,. mai economic.-. Vom,. trece; la aplicarea unei noi concepții în ceea ce privește analiza critică în elaborarea unor metode de lucru cu un conținut de muncă cît mai redus, în scopul mișcărilor stanță, a scăzută.în atenția noastră ■ aspecte importante ale științifice a producției și a muncii, cum sînt perfecționarea organizării pregătirii fabricației, programarea și urmărirea operativă a producției și altele. Ele vor fi abordate în cursul anului 1968.Ar putea fi menționate, în continuare, încă multe alte obiective care stau în atenția colectivului brașovean, dar însuși caracterul dinamic al organizării științifice a producției și a muncii determină o anumită dozare a eforturilor. în viitor ele ar putea dînțe fățișa

privește locurilor pătrunde de pro- o conse-

eliminării operațiilor și a inutile și, lucrului de în ultimă in- productivitatestau și alte ! organizării

să fie influențate de noi ten- și metode, pe care le vom prompt opiniei publice. în-

Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînteii

prafeței arabile și redarea în circui
tul agricol a terenurilor nefolosite 
în prezent.Una din principalele preocupări ale uniunilor cooperatiste, în colaborare strînsă cu consiliile agricole, este sporirea producției la culturile de cereale și plante tehnice. Tinîndu-se seama de necesitățile de produse a- groalimentare, structura culturilor se caracterizează printr-o pondere mare a griului și porumbului. Trebuie să 
se urmărească atît realizarea supra
fețelor prevăzute, cît mai ales obținerea unor recolte mari la hectar. Aplicarea întregului complex de măsuri agrotehnice trebuie să preocupe îndeosebi cooperativele agricole și uniunile cooperatiste din regiunile Cluj, Crișana, Maramureș, unde, anul trecut, recoltele medii la a- ceste culturi au fost cu mult sub posibilități-

Argeș — cunoscută pentru resursele mari de argilă și o bună tradiție în fabricarea cărămizilor — am avut o discuție cu tov. ing. ALEXANDRU MINCULESCU, director adjunct al sucursalei regionale a Băncii de Investirii :— Nerealizarea unor cantități industriale de cărămidă este determinată de o serie de neajunsuri în proiectarea și mai ales în exploatarea fabricilor. Voi reda cîteva aspecte. La fabrica de cărămidă din Costești, cuptorul „zig-zag“ a fost prevăzut prin documentație să funcționeze 330 de zile. în realitate, el a fost folosit doar 240 de zile, ceea ce a însemnat o producție cu 780 000 cărămizi mai mică față de capacitatea proiectată. De asemenea, la fabrica Mărăcineni, capacitatea cuptorului de ardere nu concordă cu cea de uscare proiectată. Construcția uscătoriei artificiale la această fabrică s-a executat defectuos, nefiind prevăzute în proiecte aparatele necesare pentru măsură și reglare a procesului tehnologic. în plus, la întocmirea documentației tehnice și de execuție hu s-a studiat în mod realist problema asigurării materiei prime pentru o perioadă mai mare. Ca urmare, după numai 5 ani de funcționare producția fabricii este redusă din lipsa argilei.Deci, fabricile de cărămidă în care s-au investit milioane de Iei nu funcționează nici după cîțiva ani cum ar trebui. Se mai adaugă însă un alt aspect, deloc minor. Prin proiectare nu s-au corelat nici capacitățile necesare unor faze din procesul tehnologic. repetîndu-se situația cînd spatiile de uscare au fost cu mult inferioare celor de ardere și presare. Grav este că pentru îndreptarea greșelilor s-au luat numai „jumătăți" de măsură. La fabrica de cărămidă Budeasa, de pildă, proiectantul a majorat, la cererea beneficiarului, suprafața de uscare, fără să tină însă seama de capacitatea de ardere a instalațiilor. Pe parcurs au apărut strangulări la faza de ardere, capacitatea cuptorului fiind mai 3 000 000 bucăți pe an. 5 256 000 pentru cît s-au spații de uscare.Nu poate fi trecută cu
de nu- fată de asiguratvederea tergiversarea terminării complete a lucrărilor prevăzute în proiecte. Sînt fabrici puse în funcțiune chiar în 1963. la care nici pînă în prezent nu s-au completat utilajele necesare. în

privind îmbunătățirea organizării și retribuirii muncii cooperatorilor care lucrează în aceste sectoare, unele consilii de conducere nu s-au ocupat de aplicarea lor. Din această cauză nu s-au executat la timp lucrările de îngrijire, iar producțiile au fost mici, cu mult sub posibilități. în podgorii cu renume ale țării cum este Dră- gășani, de exemplu, se înregistrează, an de an, o scădere simțitoare a producției de struguri. în pomicultură, neefectuarea la timp a lucrărilor de întreținere diminuează calitativ și cantitativ producția de fructe, pomii din plantațiile tinere se usucă. Toate acestea impun ca 
la întocmirea, planurilor de produc
ție, paralel cu măsurile de ordin 
agrotehnic, să se prevadă și aplicarea 
în viticultură și pomicultură a for
melor de cointeresare materială re
comandate de Uniunea Națională.

alte cazuri, constructorii nu au respectat întocmai prevederile proiectelor. La fabrica de cărămidă Drăgă- nești-Olt. la cuptorul de ardere s-au executat numai 14 camere în loc-de 16. dimlnuîndu-se capacitatea de ardere cu 300 000 bucăți anual.Anul trecut necesarul de cărămidă al T.R.C.-Argeș a fost asigurat din producția regiunii doar in proporție de 51,4 la sută. Ca urmare, șantierele trustului au primit peste , 16 600 000 bucăți cărămidă din localități * ca Bucov-Ploiești, Feldioara. Tg. Mureș, Tîrnăveni. Or, acest „import" ar fi putut să fie înlăturat prin folosirea mai rațională a capacităților de producție existente în regiune. Spun a- ceasta deoarece resursele si posibilitățile nu sînt epuizate.Ținînd seama de faptul că solicitările de cărămidă sînt în continuă creștere, consider necesar ca sfatul popular regional să studieze reorganizarea producției de cărămidă, prin concentrarea acesteia în 3—4 unități mari, unde rezerva de argilă și calitatea acesteia este asigurată pentru o perioadă mai îndelungată de timp.Acestea ar fi, deci, datele problemei producției de cărămidă. Pe baza lor. am continuat discuția la secțiunea de industrie locală a sfatu- ____ „„lui popular regional. Ce s-a, între- ■ Construcțiilor, în alte regiuni, pe plan locfil nu a jost asjgurat necesarul de cărămizi cu mai bine de 22 milioane bucăți Se înțelege cîte greutăți a determinat pe șantiere lipsa lor. Există totuși o soluție „salvatoare" ? Specialiștii spun : da ! Unitățile din regiune puteau face față solicitărilor dacă se luau măsuri de îmbunătățire a procesului de producție. Fabricile „Mondial“-Lugoj și „Ceramica" din Jimbolia, unități destul de mari, lucrează cu tehnologii vechi, slab productive, nemaivorbind de unitățile a- parținîrid industriei locale.Pentru creșterea producției de cărămizi și țigle s-a propus modernizarea fabricii „Jimbolia". care ar costa circa 7 milioane lei, sumă ce ar' fi recuperabilă în mai puțin de un an și jumătate. Dar, un răspuns la a- vărsai săasws: goj se fac de multi ani fel de fel de șțudii, fără a se lua o hotărîre concretă. Există și alte paradoxuri. La nerealizarea unui volum mai mare de cărămidă a contribuit și lipsa... terenurilor pentru a exploata argila. Din datele existente rezultă că dacă hu se va urgenta punerea la dispd- ziția fabricilor a cel puțin 9 ha teren, producția de cărămizi pe 19i88 se va reduce pînă la 50 la sută față de realizările anului trecut. Considerăm că un asemenea pericol nu trebuie neglijat, atît de către forurile de resort din regiune, cît și de Ministerul Industriei Construcțiilor.
★Consemnările de mai sus reliefează, în mod convingător, o situație de necontestat : existența unor însemnate resurse și posibilități, încă nevalorificate, în domeniul producției de cărămidă. Sarcina imperioasă este ca în fiecare regiune să . fie luate măsuri hotărîte pentru crearea unor baze puternice pentru fabricarea cărămizii,'capabile să asigure cantitățile sporite solicitate de șantiere.

Ion CHIUJDEA 
Nicolae CUCUI

hotărîri pripite, au fost închise unitatea nr. 6 din Timișoara, care producea anual 4 milioane bucăți cărămidă, unitatea din Parța tot cu 4 milioane și 3 unități la Arad, ce realizau o producție de circa 12 milioane 1 cărămizi anual.Am primit și o altă explicație. închiderea unităților respective nu a fost „justificată" numai prin aceea că erau nerentabile, ci și prin faptul că nu a existat o coordonare intre soluțiile constructive, bazate pe cărămidă, și cele noi care presupun betoane. Consecința : specialiștii au început să ignoreze cărămida, conslde- rînd-o ca fiind un material... depășit,j.căutînd soluții noi, mai productive. Se înțelege că acesta este un lucru bun. Dar, prodnoția de înlocuitori ai cărămizilor nu a mers în ritmul în care se spera și astfel a trebuit să se recurgă tot la metodele clasice — construcția prin cărămidă. Pe de altă parte, a lipsit inițiativa pe plan local pentru producerea de înlocuitori, aceștia aducîndu-se din alte regiuni.„Foamea" de cărămidă existentă pe șantierele din Banat se datorește și unei situații paradoxale. în timp ce', însemnate cantități de materiale de construcții au fost expediate din Banat, potrivit planului de repartiții, coordonat de Ministerul Industrieiprins în scopul punerii în ’valoare a posibilităților existente ? Ne răspunde ing. NICOLAE POPESCU, șeful serviciului tehnic : „în anul trecut, pentru mărirea producției de cărămidă pe plan local ne-au fost repartizate investiții de peste 7.3 milioane lei. Aceste fonduri au fost dirijate îndeosebi spre dezvoltarea capacităților de producție actuale, prin dotarea cu noi utilaje, construcții de cuptoare. refacerea unor linii tehnologice. permanentizarea Droducțîei în tot cursul anului la fabricile Budeasa, Curtea de Argeș și Căzănești. Concomitent, în fabrici se execută diferite lucrări menite să asigure o corelare mai rațională între principalele faze ale prooesului tehnologic — presare, ardere și uscare".> U în cgprinuar.^a-discuției, ne-au, fostrea argilei macerate pentru producția anului 1968. amenajarea de noi unități în unele cooperative agricole de producție, cu asistența tehnicienilor secțiunii de industrie locală și altele. Intențiile merită salutate. Numai că și cu alte ocazii s-au formulat angajamente șl au rămas, undeva. pe... hîrtie. •A-De-a lungul anilor, într-o serie de localități ale regiunii Banat, ca Jebel, Biled, Fîntînele, Pîncota și multe 'altele tradiția producției de cărămizi a prins rădăcini adinei, creîndu-se unități economice care astăzi sînt dirijate de industria locală. în paralel, s-au dezvoltat cele două mari fabrici de materiale de construcții din Lugoj șl Jimbolia. Cu toate acestea, „foamea" de cărămidă persistă. De ce ? Din discuțiile avute cu cadre de conducere din regiune, care se ocupă de acest sector, situația actuală a fost determinată de mai mulți factori. între aceștia, e vorba de faptul că în urmă cu cîțiva ani s-au închis o serie de unități considerate ca nerentabile, fără să se încerce ceva pentru modernizarea procesului de producție.Ca urmare, datorită unei asemenea
blemă trebuie analizată cu cea mai mare răspundere. în atenția adunărilor generale este bine să stea problema organizării de îngrășătorii de taurine și porci și ce trebuie făcut ca animalele contractate să fie livrate ritmic.Modernizarea zootehniei este Indisolubil legată de asigurarea bazei furajere. în planurile de producție pe 1968 să se prevadă extinderea culturilor furajere, care asigură cel mai bine furajele de calitate superioară și în cantități îndestulătoare. Și în acest an, în cooperativele agricole se vor face numeroase construcții zootehnice și alte obiective. Este bine ca adunările generale să prevadă construcții de producție eficiente, fără să se disperseze investițiile în lucrări mărunte.O acțiune de mare importanță economică menită să ducă la îmbunătă

O deosebită atenție trebuie acordată culturii legumelor. Anul trecut, planul la legume în cooperativele agricole nu s-a îndeplinit, atît datorită nerealizării suprafețelor propuse a fi cultivate, cît și producțiilor mici la hectar. Pornind de la aceste neajunsuri, este necesar ca, în adunările generale, să se stabilească cele mai potrivite măsuri menite să asigure realizarea suprafețelor prevăzute a fi cultivate cu legume, care vor fi în acest an cu 27 Oul) nectare mai mari decît în 1967: Pentru sectorul legumicol vor fi asigurate cantități îndestulătoare de materiale. Se cere ca aceste materiale să fie livrate fără întîrziere, iar unitățile cultivatoare să grăbească construirea răsadnițelor.Numeroase probleme urmează să fie soluționate în domeniul pomicultură și viticulturii. Deși Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție a elaborat unele măsuri

Practicarea unei agriculturi mo
derne, cu un grad înalt de rentabi
litate, presupune o pondere ridicată 
a zootehniei in stare să valorifice la 
un nivel superior resursele de care 
dispune pentru dezvoltarea acestui 
sector. Cu sprijinul consiliilor agricole și al specialiștilor din unităti, uniunile cooperatiste vor trebui să treacă fără întîrziere, o dată cu creșterea continuă a șeptelului, la îmbunătățirea substanțială a calității acestuia prin organizarea mai atentă a selecției și prin producerea tineretului de prăsilă din rasele cele mai productive. în cadrul adunărilor generale este bine să se analizeze cauzele care au determinat să nu se realizeze efectivele prevăzute pentru unele specii de animale și păsări și să nu se îndeplinească contractele de livrări. Mai ales în regiunile Banat, Crișana. Maramureș și Dobrogea, unde nu, s-au realizat efectivele de porci, această pro

țirea aprovizionării populației cu carne de pasăre și porc, o constituie atragerea membrilor cooperatori pentru creșterea păsărilor și porcilor în gospodăria lor personală, care apoi să fie valorificați prin cooperativele agricole. Recomandările U- niunii Naționale elaborate în a- cest scop prevăd avantaje deosebite pentru cooperatorii care se angajează să crească porci și păsări, cooperativele agricole respective asi- gurîndu-le puii șl porcii necesari. Măsurile care s-au întreprins în a- cest scop vor asigura condiții pentru ca în anul 1968 în gospodăriile personale ale cooperatorilor să se crească un milion porci și circa 30 milioane păsări, care să fie valorificați prin cooperativele agricole, respective. O sursă importantă de venituri și de creștere a producției de carne necesare aprovizionării populației o constituie creșterea si îngrășaree mieilor, tare să poată fi valorificați

la o greutate mal mare, acțiune care trebuie să se desfășoare în toate cooperativele agricole șl Jn gospodăriile personale ale cooperatorilor.Uniunile cooperatiste, in colaborare strînsă cu consiliile agricole au sarcina să sprijine organizarea producției în cooperativele agricole pentru a se asigura îndeplinirea integrală ă indicatorilor de plan privind suprafețele, efectivele de animale, producțiile și livrările la fondul de stat, respectîndu-se cu strictețe contractele încheiate. Realizarea aces-, tei sarcini este legată strîns de măsurile care se iau, încă în aceste zile, pentru organizarea producției și a muncii. în această privință un rol de mare însemnătate îl prezintă aplicarea normelor orientative de muncă și extinderea retribuirii suplimentare. în acest domeniu, uniunile cooperatiste au înfăptuit unele măsuri menite să îmbunătățească activitatea în cooperativele agricole. Dar ce s-a realizat pînă în prezent este încă puțin dacă ținem seama de rolul hotărîtor pe care-1 joacă modul cum este organizată producția și munca, cum este stimulată cointeresarea materială ă cooperatorilor. Formele actuale de retribuire și de organizare a producției și a muncii nu corespund în totalitatea lor diversității condițiilor în care își desfășoară activitatea cooperativele agricole. Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție și-a propus să studieze, să experimenteze și să recomande forme noi de organizare a producției și a muncii, de retribuire care să ducă la ridicarea gradului de cointeresare a cooperatorilor.în -această perioadă datoria uniunilor cooperatiste este de a acorda un larg sprijin cooperativelor agricole. Studiind posibilitățile de sporire a producției, să le îndrume îndeaproape, stimulîndu-le inițiativa, dîndu-le un ajutor practic, susținut și multilateral pentru a prevedea In planurile de producție cifre mobilizatoare, pe deplin realizabile.Măsurile aprobate de Conferința Națională a Partidului trebuia să sa reflecte in planurile de producție pa 1968 ale cooperativelor agricola. Aplicarea lor va deschidă perspective largi pentru dezvoltarea economică a acestor unități, va contribui la creșterea gradului de civilizația ■ satelor noastre.
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La masa rotundă; PETRU COMARNESCU, 
ION FRUNZETTI, MIRCEA POPESCU, DAN 
GRIGORESCU, VASILE DRĂGUȚ, OCTAVIAN 
BARBOSA

„Exprimarea ideilor și a sentimentelor proprii, a u- nei realități contemporane atît de bogată în semnificații, atît de variată, se realizează firește — într-o diversitate de stiluri individuale, a spus Dan Grigo- rescu. Problema principală mi se pare aceea a acordării propriului temperament artistic, a gîndurilor fiecărui pictor sau sculptor, cu modalitatea de expresie cea

simt că nu au ajuns încă acolo unde au vrut și a- tunci spun cu modestie că această tentativă dramatică a lor de captare a inefabilului nu este decît o experiență. Datoria criticii este de a opera distincțiile necesare între autentic și impostură, atît la nivelul experimentului. dacă vreți, cît și la nivelul operei propriu zise. Nu experimentul în bloc, nediferențiat, trebuie

Artă ar fi trebuit să-și găsească loc mai multe lucrări legate de inspirația folclorică și istorică, lucrări moderne, dar și cu conținut național ; în acest sens, criticul a citat creațiile valoroase ale lui M. Olos, Geor- geta Năpăruș, Lucia loan, C, Blendea, Gabriela Pătu- lea-Drăguț, iar dintre pictori mai maturi, Camilian Demetrescu, Vladimir Zam- firescu.

dească sfera de acțiune a artei, să unilateralizeze gîndirea artistică. „îndreptarea experimentelor în- tr-o unică direcție — a a- rătat Vasile Drăguț — riscă să creeze o atmosferă de intoleranță față de toate celelalte orientări. Avem nevoie de o diversificare a mijloacelor de expresie, care să includă și cunoașterea folclorului, și păstrarea cuceririlor tradiției
La redacția „Scînteii** a avut loc, în jurul mesei rotunde, o amplă și. animată discuție a unui grup de critici plastici, pe marginea unor expoziții recente, individuale și colective. Desigur, nu s-au putut face analize detaliate asupra creației fiecărui artist în parte, iar aprecierile s-au deosebit uneori, în funcție de gustul personal al unuia sau altuia dintre participant!. Dar scopul mesei noastre rotunde a fost, în primul rînd. acela de • desprinde și sublinia semnificația unor tendințe șl fenomene mal generale, care se manifestă în ctm- pul artelor plastice.Vorbitorii au remarcat e creștere a calității profesionale în multe dintre lucrările expuse la Muzeul de Artă și la Dalles, în perioada colocviului Brâncuși,’ precum și în expozițiile Individuale din ultima vreme. (Expoziția de pictură șl sculptură a orașului București, n-a intrat In discuție).„în tot ceea ce este mal bun șl mai izbutit — a spus Dan Grigorescu — se constată o multitudine, •' diversitate de soluții ale artei moderne, în cea mai măre parte purtînd amprenta spiritualității românești, pornind de la expozițiile de grup ale tinerilor și pină la Milița Petrașcu, de pildă, care a prezentat o expoziție de ținută artistică**. Dan Grigorescu a subliniat prezența de prestigiu a maeștrilor Ghiață, Catarg Bunescu, care — făr a căuta Înnoiri cu ori ce preț — evoluează armonios pe linia lor proprie; A fost exprimată părerea că în expoziția de la Muzeul de Artă, lucrările multor tineri artiști se armonizau In genere cu operele maeștrilor, Intr-o continuitate. Ion Frunzetti a citat în a- cest sens tablourile lui AL Ciucurencu șl panoul M. H. Maxy, „cu o mare varietate . de modsdltățl, deși puteau să lipsească de la acesta din urmă „Sfîntul** șl colajul de fotografii cu papură**. Apoi panoul Wandei Sa- chelarle Vladlmlrescu, care dă Impresia unei comuni-: cări umane fecunde, picturile interesante ale tinerilor V. Mărgineanu, Antoaneta Binder, Marius Cilievici, Ion Pilluță, contribuția artiștilor din provincie, dintre care criticul a reținut cu. deosebire pe maestrul, Ko.- vacs Zoltan din Cluj ■ și pe tînărul W. Demeter din Constanța, pentru valoarea plastică, pentru capacitatea de a forja imaginea In chip sintetic, subliniind esențialul, pentru felul atent de,a folosi materialul. Vorbitorul a citat de asemenea formula înnoirii cromatice din frumoasa natură moartă, a lui Cornellu Baba. „Cu- toă- te că afectiv nu ader lnțru totul la formula cromatică a lui Cornellu Baba, a spus, la rîndul său, Mircea Popescu, trebuie, să spun că cele trei lucrări, ale sale, printre careArlechinul, Natura moartă sînt, în expoziție, oprezență remarcabilă". A- celași vorbitor a relevat personalitatea Iul Aurel Co- jan, cu un repertoriu expresiv mai amplu șl mal bogat decît se bănuia,/rafinamentul pînzelor lui Ion Sălișteanu, fantezia Geor- getei Năpăruș, care îmbină tradiția cu modernitatea, în acord cu alți critici prezent!, Dan Grigorescu * scos în relief „modalitățile noi din pictura lut Ion Pacea, întemeiată' pe o cunoaștere foarte țemeinb- că a meșteșugului ; e ,unul dintre artiștii la care , mi se pare fundamental pdzi-’ tiv faptul că se păstrează înlăuntrul unei viziuni pe care a cucerit-o îri anii' din urmă, dar pe cflre-rirO repetă prin calchiere, 'prin autopastișare. Pornind de la motive ale covorului, de la bidimensionalitațe, , el păstrează această sugestie de izvor popular, trâtînd-0 cu artă". Același vorbitor a apreciat Ia Virgil Almășan, însușirile coloristice. „O generație de pictori îri plin proces de maturizare * mijloacelor de expresie rie afirmă azi în arta românească, a spus el, Respin- gînd tentația succesului facil, ei au dobîndit un prd- fll propriu, foarte clar desenat, tocmai datorită' acestei înțelegeri a sintezei dintre modernitate și tradiție. I-aș menționa, în afara Iții Pacea și Almășan despre care am vorbit mal Înainte, pe Ion Gheorghiu, pe lori Sălișteanu, pe Paul Gherâ- sim, pe Simona Vasiliu, pe Constantin Blendea (așa cum s-a revelat în ultitna lui expoziție), pe Mihai Horea, pe Boroș fără — ’bineînțeles — să am pretenția că am întocmit o listă atotcuprinzătoare. Sînt artiști care se impun, în primul rînd, printr-o atitudine 'estetică fermă, nedesprihsă din cărțile răsfoite în grabă, ci dintr-o muncă permanentă la șevalet, dintr-o riguroasă confruntare' a- propriei viziuni cu înfăptuirile artei noastre și ale creației universale". „Sculptura, care ocupa în alte expoziții un loc de multe ori secundar, cu ntimeroa-.i se lucrări mediocre —: a spus Mircea Popescu r- se impune de astădată, mal ales In expoziția de la Muzeul de Artă, prlntr-o pondere egală cu a picturii". Dan Grigorescu s-a referit la convingătoarea expoziție de sculptură a Silviei Radu, de la Dalles. în expoziția
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IN EXPOZIȚIA
DE ARTAIscusință tehnică,

dar concepția?
Preluarea soluțiilor și recuzitei altora?
Scopul căutărilor: o viziune artistică originală dar limpede
Ce merită să figureze in expoziție

de la Ateneu s-au remarcat lucrările lui Ion Musce- leanu, Catul Bogdan, Eugen Gîscă r— pictori din generația matură — sau ale Mi- caelel Eleuteriade. Din expoziția unui grup de artiști foarte tineri, de la sala Ka- linderu — deși considerată insuficient de reprezentativăpentru expozanți — au fost citata, cu unele diferențe de păreri, numele Iul Mihal Olos, Șerban Gabrea, Horia Bernea, Marin Ghe- răslm, Ton Bănulescu, Gabriel Constantinescu, Mircea Milcovicl ș.a.

După cum rezultă și din aprecierile reproduse pe scurt mai sus (și care nu au cîtuși de puțin pretenția de a fi exhaustive), progresele semnalate se referă mal cu seamă la valorile tehnice, la meșteșug. „Expoziția de la Muzeul de Artă — a arătat Mircea Popescu — era superioară multor manifestări curente prin aouratețe, prin ținuta formală — ceea ce constituie un lucru pozitiv — dar hu am lntîlnit acolo o mare substanță filozofică șl umană. Aceasta este o veche problemă, o cucerire pe cafe ..artiștii trebuie s-o realizeze. Deocamdată, re- ferindu-ne la expoziția din sălile Muzeului de Artă, sîntem nevoiți să vorbim mai mult despre rafinamentul plastic, despre capacitatea de a organiza colo- ristic și funcțional o suprafață. Dar aș dori să depășim acest moment, să putem vorbi și despre altceva decît despre rafinament. Expoziția avea, în ansamblu, o ținută elevată din punct de vedere formal, totuși era străbătută de o anume răceală. Nu te puteai atașa suficient de lucrările expuse, fiindcă ele comunică, in fond, puțin. Față, de numărul de talente, de progresele făcute pe planul meșteșugului, cantitatea de substanță Intelectuală șl afectivă ce se transmite este încă redusă. Se rămîne la trăsături', exterioare, pe care în cel mai bun caz le admiri la, fel. de exterior, de la distantă, fără să vibrezi, fără să te emoționezi. Lipsește lirismul, și n-ar fi nimic, dacă în schimb s-ar cîștiga âjtceva — căci pentru a face o artă de mare tensiune Intelectuală, trebuie să depășești într-o măsură lirismul — dar în cazul de față se pierde vibrația afectivă fără să se cîști- ge prea mult în' schimb. Avem nevoie de o artă expresivă, filozofică, o artă a omului, care să încălzească Inimile, să spună ceva. O- mul cultivat are nevoie să comuplce, la nivelul conștiinței,, cu artistul — și această capacitate de comunicare nu trebuie să dispară din artă".„Cerem artiștilor personalitate. gîndire, nu numai talent, a adăugat Petru Comarnescu, In expoziții avem multi coloriști talentați, unii dintre ei, însă, gîndesc puțin și citesc și mai puțin. E bine că se fac experimente, că se încearcă diverse mijloace de expresie, dar Hmbajul , modern poate si trebuie să fie pus în slujba unor Idei". (în acest sens, ca artiști care gîndesc original’ a menționat pe Ion Gheorghiu, Octav Grigores-

cu, Paul Gherasim, Mihal Horea, G. Apostu, Benedict Gănescu ș.a.). Fără îndoială, preocuparea de a întruchipa un conținut de idei nu lipsește, în cele mai izbutite și mai interesante creații.. Pe lîngă unele dintre picturile și sculpturile citate mai sus, în discuție au fost amintite și alte exemple. „Chiar în soluțiile suprarealiste ale lui H. Mavrodin — a spus Dan Grigorescu — încep să să deslușească unele încercări de a exprima o idee și nu pur și simplu o stare ■: psihică. In tabloul său „Ahile și broasca țestoasă" se descifrează o atitudine față de viață, o anume dramă filozofică". Participanții la masa rotundă au fost însă unanimi în a aprecia că în ultimele expoziții s-a observat adesea lipsa unui punct de vedere propriu al artistului. „Expoziția de la Muzeul de Artă avea o anume ținută artizanală ; chiar cînd este vorba de imitații, ele sînt bine executate din punct de vedere tehnic (Vladimir Șetran, Hie Pavel etc.). In mod evident, nu talentul sau capacitatea de exprimare lipsesc acolo, ci o concepție, o adeziune foarte adîncă la ceea ce autorii propun ca operă de artă", a arătat Vasile Drăguț. „Există mi- metisme față de modele străine, imitații servile, fără nici o necesitate interioară, fără un țel social, fără un sens umanist — a spus Petru Comarnescu. Sursa acestor tendințe este snobismul modei, pe care critica trebuie să-l respingă. Marelui pictor Pallady puțin îi păsa că. în vremea cînd crea el, aveau predo- tninanță curente ca futurismul ori cubismul. A vrut și a reușit să fie el însuși — și cred că este cel mai mare colorist al nostru după Luchian. Pictura lui e bogată în idei. în sentimente, e plină de poezie".

2
căTaine spune undeva în artă, cine se împrumută se ruinează. Din păcate, împrumuturile, și încă din acelea lipsite de orice a- coperire, au devenit foarte frecvente în vremea din urmă. In acest sens, Vasile Drăguț identifica, la unii artiști, „salturi de 180 grade, de la o expoziție alta", schimbări manieră. „Unii neri împrumută altora — spunea marnescu. Deși roși, plini de viață, ei par a vedea numai pocitanii, imagini de coșmar. Ceea ce reproșez multora dintre tinerii noștri — care au lirism în culoare și posedă știința desenului — este tocmai viziunea lor voit grotes- că, preponderent bizară. Dar suprarealismul, ca și expresionismul, pot duce și la viziuni luminoase, la transfigurări de basm, la mituri de înaltă relevanță umană. Dacă suprarealiștii ar „visa" autentic, ar aduce și sublimul, frumosul, grațiosul în arta lor, fiind astfel mai legați de mitologia și basmele noastre, de visurile prezentului. Dar tinerii noștri suprarealiști preiau adesea nu numai metoda transfigurării prin visare și imaginație, ci însăși recuzita — adică bizareria de viziuni, obiecte, ființe — din operele unor ce-

de la de tibruște pictori imaginația Petru Co- sînt vigu-

lebrități străine, care au creat în alte condiții și într-o altă lume decît cea a noastră". E ceea ce criticul numea „preluarea unei recuzite străine", întîlnită uneori — după părerea sa — la Mavrodin, la Milco- vici, Dan Negoescu, și la alți artiști tineri. „Nu este vorba de a îngusta orizontul tematic — a precizat Mircea Popescu. In artă e loc și pentru melancolie, și pentru tristețe sau tragism, ca sentimente izvorîte dintr-o trăire autentică. La noi, de altfel, nici nu în- tîlnim cantitatea dă obsesii l și coșmaruri cultivate în ’ arta altor țări, tocmai pentru că realitățile noastre sînt altele". „Oniricul, a subliniat P. Comarnescu, își are locul în artă, numai în măsura în care izvorăște dintr-o viziune sinceră". Ion Frunzetti a a- mintit o altă masă rotundă a „Scînteii", în cadrul căreia profesorul Șerban Cioculescu, referindu-se la literatură, a vorbit despre acei băieți frumoși și rumeni, care încep deodată, sub influenta unor lecturi, să viseze numai moarte și sinucidere. „Tot astfel. în mijlocul splendidei efervescente de pictură românească. integrată și echilibrată, se ivesc oameni care citează livresc nerile altora, tendințe — a I. Frunzetti — și de o dorință nizare la arta Ce-i drept, în arta românească a făcut pași importanți pentru a-și afirma valorile pe plan mondial. Noi tindem să ne sincronizăm la momentele de echilibru ale artei europene, să fim receptivi la soluțiile de armonie între om și lume, iar nu să ne sincronizăm la momentele de criză. Universul artei occidentale, de la sfîrșitul secolului trecut încoace, este un univers al crizei. De cînd Gauguin a strigat că „păcatul este Grecia !“, futuriștii. constructiviștii, dadaiștii, suprarealiștii de toate felurile, abstracțio- niștii, expresioniștii reprezintă presie ficient care îi chilibrează. După primul război mondial, mul a crescut, ideea că omul, cartezian ar fi, domina istoria.sîntem un popor integrat în viață, iubitor de oameni și de natură, iar universul nostru social de astăzi nu oferă teren prielnic acestui dezechilibru". Noi ne creăm conștient istoria nouă.Arătînd că, în expozițiile discutate, alături de unele direcții moderne întru totul valabile apar și altele excesiv de sofisticate, a- celași critic a spus : „Am o foarte bună părere despre talentul de pictor al lui Hie Pavel, dar nu cred că tot ce poate face bun sînt decupările de cartonașe, după Arp, Lucio Fontana, Pasmore și alții, luînd uneltele lor ca pete niște melodii gata cîn- tate, executînd variații pe temele create de alții. In loc să-și pună problema unui mod specific de a răspunde în dialogul lor cu lumea și existenta, unii artiști apelează la un model ; este, pînă la urmă, o formă de manierism. Preluarea de-a gata a soluțiilor altora nu reprezintă un veritabil experiment și nu ne interesează. Experimentul e u- til cînd cuprinde o ipoteză de lucru, iar nu fetișizarea unei formule epigonice".

descompu- Asemenea continuat sînt legate de sincro- universală. anii noștri

moduri de ex- a unui dialog deal omului cu lumea, depășește și îi deze-scepticis- acreditînd oricît de nu poate Noi, însă.

el mai acelea Hans Victor presă re-

i

mai potrivită să cuprindă această viziune. Contemporaneitatea nu înseamnă numai adoptarea unei tehnici artistice recente, ci — în primul rînd — a unei poziții filozofice în care să se reflecte epoca".„Multe lucrări expuse recent — a spus Mircea Popescu, chiar cînd sînt bine construite, e clar că nu izvorăsc dintr-o elaborare personală. Spre deosebire de diverși artiști moderni a căror artă e susținută printr-un program teoretic mai limpede sau mai confuz formulat,carerț — ----  -------- ------- —au apărut „abstracționiști1 sau „suprarealiști'’ practică această metodă în- tr-un chip empiric, mimetic". Oprindu-se, printre altele, asupra expoziției Ion Bițan, de la Dalles, și apreciind elogios valoarea desenelor sale, mai mulți critici au considerat neconvingătoare experiențele sale în domeniul colajului. Au fost exprimate, de asemenea, îndoieli cu privire la perspectivele unor experimente ale Sultanei Maitec.Participanții la masa rotundă au semnalat și unele tendințe de manierism, manifestate chiar și în creația unor Unii s-au referit, de pildă, la lucrarea „Cap" a maestrului Irimescu ; apreciatul sculptor pare a se fi cantonat într-o manieră de lucru, imitîndu-se pe sine.
artiști consacrati. dintre vorbitori

3
Discuția în jurul mesei rotunde a scos în evidență că un număr mare de artiști se află, în momentul de față, într-o etapă de căutări. „S-au găsit soluții parțiale și prea puține, a spus Ion Frunzetti. Nu a- vem soluții totale, izvorînd din cunoașterea profundă a posibilităților oferite de întreg fenomenul artistic românesc. Dar fără aceste căutări nu vom găsi niciodată modalitățile exprimării viziunii noastre proprii". Rolul criticii este de a orienta aceste căutări, și nicidecum de a le frîna. De aceea, participanții au calificat drept profund e- ronat articolul „Ce căutăm și unde ?“, apărut în „Contemporanul", sub semnătura lui Adrian Petringe- naru, care afirmă că termenul de experiment „trebuie exclus", deoarece el nu ar reprezenta altceva „decît defilarea deghizată a prea binecunoscutului a- vorton". Asemenea teze rigide sînt de natură să deruteze, să producă confuzie în lumea artistică. Vorbitorii au citat și alte articole care conțin aprecieri pripite, exagerate, lipsite de profunzimea necesară.Ca și alți vorbitori, Octavian Barbosa a subliniat că experimentul nu trebuie repudiat din principiu. „Veacul nostru se caracterizează prin această căutare frenetică. Nu vorbesc de cei care își numesc impropriu lucrările experimente, ca o scuză care să-i ferească de critică. Nici despre aceia care se grăbesc să expună, sub acest pretext, lucrări nefinisate. E necesar să facem distincția între imitație și căutarea autentică, între fetișismul experimentului și decența acelor artiști care

condamnat ci fetișizarea lui, ceea ce este cu totul altceva. Dacă repudiem decența unora de a-și intitula încercările experiențe, ce vom face cu aroganța acelora care-și întitulează toate experiențele, mai mult sau mai puțin reușite, opere ?“.„Ne aflăm, dacă vreți, într-un moment de „analiză gramaticală" — a spus Mircea Popescu. Arta timpului nostru oferă structuri formale foarte numeroase, pe care artiștii noștri încep să le cunoască și să le analizeze. Sintezele se vor produce, cu siguranță, mai tîrziu. Acum precumpănesc aceste analize, făcute cu mai multă sau mai puțină rigoare șl știință. Unii au posibilități mai mari, cunosc fenomenele mai de la sursă ; alții mai superficial. Desigur că această „analiză" a unor structuri sintactice și morfologice, cînd nu este făcută de pe pozițiile conștiințe rioare sau lucidități, tații, la fenomenul, lui, poate deveni fertil. Din confruntarea largă și sinceră a diverselor soluții vor ieși, pînă la urmă, sintezele proprii, știe, de pildă, că maeștrii frescelor mexicane, un Rivera, un Siqueiros, au trecut prin cele mai felurite experiențe pentru a ajunge, trăind viața poporului (mai ales viața politică a poporului), la viziuni proprii, hrănite de cultura populară și, în același timp, integrate artei moderne".Problema constituirii u- nei viziuni proprii este e- sențială și asupra ei au insistat în mod deosebit participanții la masa rotundă. „Nu putem face abstracție de cuceririle artei universale. însă trebuie să le filtrăm prin modul nostru de a vedea, a spus Ion Frun- zetti. Aici greșesc acei artiști tineri care preiau prea mult și fără Dacă artiștii 40 de ani nu (așa cum au mea lor Brâncuși sau Tu- culescu), la soluții care să îmbine pe deplin armonios naționalul cu universalul, ei au posibilități largi de a găsi asemenea soluții. O țară cu mari tradiții populare vii, cum este a noastră, poate adopta ușor formule de expresie moderne, folosindu-le pentru întruchiparea unei concepții proprii, pentru cristalizarea unui stil al nostru. Unul dintre cei mai competent critici din lume, profesorul Giulio Carlo Argan, după ce a văzut complexul Brâncuși de la mînăstirile din și Bucovina, ne- colecții de artă a tras următoa- concluzie :

unei supe- mari imi- Darartistice ale unei duce la preluări.în ansamblul
Se

discernămînt. mai tineri de au ajuns încă ajuns la vre-

Tg. Jiu, Moldova numărate populară, . .rea concluzie : „Intr-o Europă tehnocratizată. închinătoare a mașinii, care face din artă un bun de consum industrial, rezultat al unui proces pseudo-artis- tic, repetibil și fungibil, menit să se perimeze o dată cu moda, singurul remediu este revenirea la valori capabile să creeze imagini simbol, accesibile colectivității întregi, metafore-tip, repetibile (dar o repetiție care creează forma artistică. nu care o distruge), asa cum sînt creațiile artei populare românești, balcanice. nord-africane, orientale. sud-americane etc.".Combătînd falsa idee a unor artiști că arta actuală este internațională și nu mai are nimic specific național. Petru Comarnescu a fost de părere că în expoziția de la Muzeul de

Vorbitorii au precizat în același timp că a te reclama din spiritualitatea artei populare nu echivalează cu a prelua în mod brut motive „Simpla citare folclorice nu prin ea însăși, în această spus Dan E necesară influențelor personalitate artistică", ceeași idee a fost reluată de Vasile Drăguț, care a arătat că „de cîțiva ani s-au propus în expoziții un șir de mimări ale motivelor folclorice, cu ■■ totul exterioare spiritului artei românești — și care riscă să compromită însăși ideea inspirației din folclor". Exemplificînd această „i- mitare a folclorului, nu în expresia lui profundă, ci în ceea ce este convențional, artizanal", Dan Grigorescu a emis unele rezerve cu privire la lucrările Paulei Ribariu, rezerve împărtășite și de Vasile Drăguț.In același timp, după cum remarca Dan Grigorescu. în rîndurile unor artiști se manifestă tendința de a contesta cîștigurile artei noastre culte, preocuparea de a nu fi asemenea artiștilor noștri clasici, ba chiar „o ruptură", după cum se exprima Petru Comarnescu. „Dacă avem artiști care citesc și meditează temeinic, există și unii — mai ales tineri — pe care nu-i interesează ce creează colegii lor, ba nici nu vizitează expozițiile maeștrilor. Ciudat de egocentrici. ei nu cercetează retrospectivele Luchian, Dărăscu, Ghiață, declară că Grigorescu. Ghiață, Tucu- lescu sînt „perimați" și nu au ce învăța de la ei sau de la alți înaintași. In schimb, răsfoiesc cu nesaț tipăriturile străine, adică privesc atent imaginile din ele, necitind însă textele însoțitoare ale criticilor, spre a înțelege în ce condiții și stări sufletești au creat, de pildă, Klee, Kandinsky, Picasso sau alții. La unii — nu prea numeroși, dar nici puțini — această „documentare" superficială provine dintr-o nepăsare față de valorile permanente’ale culturii noastre ori ale celei universale. Unii neagă folosul lămuririlor date de critici sau de filozofii culturii și ai artei, socotind pe critici doar un fel de „misiți" care au rolul doar lansa în public", a niat P. ceastă Mircea pentru largă nu se clor ; element fundamental, nu singurul : „Tradiție și ceea ce au adăugat artiștii medievali, și artiștii secolului XIX, de pretutindeni, și toate aceste contribuții trebuie să rămînă prezente, să se pornească de la ele, iar nu numai de la un punct foarte îndepărtat din istoria sau preistoria umanității. Cei care se limitează la tradiția străveche pun problema termeni prea exclusivi".

folclorice. a tradiției înseamnă, integrarea tradiție — a Grigorescu. — și aci filtrarea prin propria A-

Comarnescu. ordine de Popescu o înțelegere a tradiției, rezumă la acesta este
de a-i subli- în a- idei, pleda > mai care fol- un dar este

în

Participant!! la masa rotundă s-au pronunțat împotriva exclusivismelor de tot felul, menite să îngră-

mai vechi sau mai apropiate, și stimularea unor forme noi de trimoniul moderne", de vedere, siderat că expoziția de la Muzeul de Artă nu era suficient de cuprinzătoare, fiind îngustat sectorul de lucrări inspirate din tradiția autohtonă. Exprimînd o impresie favorabilă în ceea ce privește sporul calitativ al acestei expoziții. Mircea Popescu a fost de acord că existau omisiuni, că selecția nu.a fostcabșolut . reprezentativă -pentru în-. treâga artă românească. Ion 1 Frunzetti, a susținut că „nu este vorba decît, poate, de o dozare care dă această impresie. Poate nu toate direcțiile pe care se desfășoară mișcarea noastră artistică sînt, destul de bine reprezentate, poate că în dozare s-au făcut erori și au apărut disproporții".Cu diferente de nuanță în aprecierea diverselor expoziții, opiniile criticilor au coincis în ideea că dogmatizarea unei concepții u- nilaterale n-ar putea fi decît dăunătoare dezvoltării armonioase a mișcării noastre artistice.„Unii cred, spunea Octavian Barbosa, că dacă lucrează în maniera abstractă, fără însă a aborda acel sector al realității, care cere o astfel de modalitate, au și făcut o pictură modernă. cînd. de fapt, produsul lor nu este decît o jalnică imitație. Abstractul sau figurativul, ca să ne. limităm doar la aceste două concepții polare care frămîntă gîndirea artistică a zilelor noastre, nu există în sine, ele sînt consecințele unui mod de gîndire. sînt determinate de structura conținutului spiritual exprimat". „Circulă și părerea falsă că pictura non-fi- gurativă. fiindcă e denumită abstractă, este o pictură de idei. în vreme ce arta figurativă n-ar conține idei — a adăugat Vasile Drăguț. In bună măsură, superficialitatea. lipsa de adresă. lipsa de comunicativitate pe care le constatăm în unele lucrări se dato- resc informării din a doua sau a treia mînă. lipsei u- nui contact viu. activ, cu . fenomenul artistic universal, insuficientei cunoașteri a tradiției artistice și a artei populare românești. De aceea, mi se pare, în faza actuală, foarte important ca artiștii să fie ■ puși în situația de -a se informa direct asupra fenomenului artistic, de a discerne mai multă acuitate diferitele surse de tie care le pot fi utile".P. Comarnescu

expresie din pa- artei universale Din acest punct vorbitorul a con-

cu între inspira- sau nua dat exemplu) unui artist, care, avînd de executat o serie de picturi murale cu aspecte din trecutul și prezentul nostru, lucra în atelier cu poze din arta etruscă pe care le îmbina arbitrar cu datini maramureșene. Asemenea „sinteze" la nimereală nu sînt decît nefericite improvizații si nu pot da rezultate temeinice. oricît talent ar avea respectivul artist. Interesați de anumite inovații de limbaj, unii artiști nu-și dau seama care poate fi locul rea] al acestora în circuitul social, arăta Vasile Drăguț. „Op-artul, de pildă, și-a dovedit utilitatea mai ales în publicitate. în materie de vitrine. Dar unele versiuni sau in-

terpretărl ale op-artului stau undeva, la marginea esenței funcționale a acestei tehnici si rămîn simple jocuri geometric-croma- tice".Un aspect negativ, asupra căruia au atras atenția participanții la masa rotundă. este acela că în u- nele ateliere se puțin. După cum arăta Ion Frqnzetti, grupul de t'icl și artiști care a gătit expoziția de la zeul de Artă a avut priza să constate că multe ateliere nu existau opere asupra cărora să se poată pronunța. Fără îndoială, după cum arăta Vasile Drăguț, o condiție nestimulativă a constituit-o pînă acum și cadrul îngust de manifestare. posibilitatea redusă de a aduce lucrările în circuitul public, termenele prea rare de programare a expozițiilor personale (de regulă, o dată la trei ani). Pe de altă parte, avea dreptate Octavian Barbosa observînd că artistul autentic nu lucrează numai pentru expoziții. „Există conștiințe artistice puternice, preocupate să se desăvîrșească. care nu se grăbesc ră în public. Paul sim. deși invitat să pe la expoziția de zeul de Artă, a preferat să nu prezinte încă nimic. Dacă multi artiști ar fi dominați de o asemenea auto-exigentă. arta temporană nu ar avea de cîștigat".Pentru a se realiza bilități mult mai largi pentru toți artiștii de a confrunta lucrările lor cu opinia și gustul publicului, U- niunea Artiștilor Plastici. Fondul .Plastic, organele locale și-au intensificat preocupările și au luat în acest sens unele măsuri care trebuie continuate. A- ceste posibilități, a spus Petru Comarnescu, trebuie asigurate artiștilor din provincie, deopotrivă cu cei din Capitală. „Tînărul Mihai Olos de la Baia Mare, care face o excelentă pictură pe lemn, inspirator de folclor, într-o modalitate modernă, n-a putut obține mult timp nici o sală la București, și nici talentatul grafician timișorean Dietrich Sayler, care zadarnic a venit cu lucrările sale la București, rugîndu-se de directorii unor teatre să le expună măcar în foaier. In schimb, nu știu cum se face că sala Nicolae Cristea a obținut-o. recent, un pictor abstractionist de mîna treia, a arătat d-sa. Arta bucu- reșteană trebuie mal bine cunoscută în țară, și cea din orașele București. Muzeul țeștl organizează <țideA. expoziții — j>ectl{Ye.,; țJjU'cmah

lucreazăcri- pre- Mu- sur- în

si să apa- Ghera- partici- la Mu-
con- decîtposl-

precum tării la din Pi- splen- retros- și Tu-bti Ss-'fîtrrrtt'r-WF’■ culescu. a avut prima expoziție a unor pictori cu adevărat „naivi", precum si expoziție de imagini pe sticlă ori ale unor tineri artiști bucureșteni. Curios, revista „Argeș", și alte publicații, nu încurajează, nu comentează, asemenea valoroase inițiative, pe care le găsim în alte puține orașe din tară, printre acestea fiind Clujul. Iașii, Craiova".In cadrul mesei rotunde s-a subliniat necesitatea de n se crea tuturor artiștilor un climat prielnic de manifestare. Posibilitatea de a expune nu trebuie să devină apanajul unui curent sau al unei orientări unilaterale. In ultima vreme atît în expozițiile colective cît și în organizarea celor individuale s-a manifestat puternic tendința de a închide accesul unor artiști considerați „demodați", în- gustîndu-se astfel peisajul plasticii noastre. Expozițiile au menirea de a oglindi întreaga bogăție de modalități ale creației actuale, oferind posibilitatea satisfacerii unei largi varietăți de gusturi și preferințe. Pe de altă parte expozițiile — și îndeosebi cele care centralizează periodic producția unei filiale a U.A.P. sau a întregii Uniuni — trebuie să aibă un caracter selectiv, cuprinzînd lucrările cele mai valoroase și mai reprezentative, eliminînd schițele nefinisate, încercările neduse pină la capăt. Criteriul valoric — și nu mărunte criterii tistice — trebuie să prezideze la alcătuirea acestor treceri în revistă, pentru ca ele să constituie adevărate bilanțuri, edificatoare pentru privitori și stimulatoare pentru artiști.Participanții au relevat îmbucurătoarea creștere a nivelului de cultură manifestată de straturi însemnate ale publicului nostru, t mai de ' nivelu- accesi- să fie diferen- educarea

extra-ar-

exigențele sale tot mari. Există gusturi toate felurile și rile, de aceea bilitatea trebuie concepută în chip țiat. E necesară treptată a privitorilor prin numeroase și variate expoziții. astfel încît fiecare artist autentic să-și poată găsi publicul său, Mișcarea artistică vie nu se poate dezvolta în afara unui contact strîns și permanent cu aceia cărora opera de artă le este destinată. Verificarea talentului și a viziunii artistice personale se,află, în ultimă instanță. în capacitatea de a răspunde nevoii de frumos, de a împlini dezideratele estetice ale contemporare- ltății.
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SOSIREA UNEI DELEGAȚII 
GUVERNAMENTALE TURCEJoi seara a sosit în Capitală o delegație guvernamentală turcă condusă de dl. A. Ozaktas, director general al turismului din Ministerul Turismului și Informațiilor din această tară, pentru a participa la lucrările primei sesiuni a Comisiei mixte româno-turce de cooperare în domeniul turismului.

PREȘEDINTELE 
CAMEREI DE COMERȚ 

DIN LONDRA 
NE VIZITEAZĂ ȚARATa invitația conducerii Camerei de Comerț, joi seara a sosit în Capitală lordul Erroll of Hale, președintele Camerei de Comerț din Londra, care va face o vizită în țara noastră. La sosire, pe aeroportul Băneasa, oaspetele a fost întâmpinat de Hristache Zambeti/ vicepreședinte al Camerei de Comerț, și alte persoane oficiale.Au fost de față ambasadorul Marii Britanii la București, John Chadwick, și membri ai ambasadei.

PLANUL DE ACȚIUNI 
AL COMISIEI NAȚIONALE 

ROMANE PENTRU UNESCOîn Capitală a . avut loc ședința Biroului Comisiei naționale române pentru UNESCO, unde a fost* analizată activitatea comisiei în a- nul trecut și a fost definitivat planul de acțiuni pe anul în curs. în baza acestui plan, Comisia națională română va continua dezvoltarea relațiilor bilaterale, pe bază de reciprocitate, cu alte comisii naționale prin realizarea de schimburi de specialiști, publicații, expoziții itinerante, filme documentare, diapozitive, albume etc. Se va asigura, de asemenea, cu sprijinul instituțiilor centrale, realizarea acțiunilor ce revin țării noastre în cadrul programului de cooperare cultural-științifică a comisiilor naționale pentru UNESCO din țările balcanice. In acest scop România își va aduce partea sa de contribuție la elaborarea Antologiei literaturilor contemporane din țările balcanice, a Albumului de discuri de muzică folclorică, Expoziției filatelice itinerante cu tema „Frumusețea peisajului" etc. (Agerpres)
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viața internațională

A 22-A ANIVERSARE Ă

PRIMĂRII R.P. ALBANIA

Le 17_ianuane jNCEpE ACT|U|||EA
DE VACCINARE ANTIPOLIOMIELITICÂLa 17 Ianuarie, în întreaga țară începe acțiunea de vaccinare anti- poliomielitică a copiilor născuți între 1 noiembrie 1966 și 1 noiembrie 1967.Vaccinul, produs de Institutul

„Dr. I. Cantacuzino” din București, se administrează prin circumscripțiile sanitare teritoriale, în 3 doze succesiv (monotipuri) la intervale de cîte cinci săptămîni. (Agerpres)VÎRSTELEBÎRZAVEI PSIHOLOGIA

Astăzi la Essen (R.F. a Germaniei) se dispută finala campionatului mondial universitar de handbal masculin între echipele României și U.R.S.S., neînvinse în întilnirile de pînă a- cum. Handbaliștii români au demonstrat o formă bună intre- cînd pe rînd echipele Norvegiei, Izraelului, Spaniei (în grupa preliminară). Franței și Cehoslovaciei (în sferturi și, res

pectiv, semifinale). La rîndul lor, handbaliștii sovietici au arătat o pregătire remarcabilă, astfel că .meciul de astăzi se anunță foarte echilibrat. Tot la Essen, pentru locurile 5^—6 vor juca echipele R. F. a Germaniei și Norvegiei. Pentru locurile 3—4 candidează echipele Suediei și Cehoslovaciei, care se vor întîlni la Ila- novra.

TIRANA 11 (Agerpres). — La 11 ianuarie poporul albanez a sărbătorit a 22-a aniversare a proclamării republicii. în întreaga (ară au avut loc adunări festive și alte manifestări consacrate acestui eveniment.La Tirana în piața centrală a orașului a avut loc inaugurarea monumentului eroului național Scanderbeg, de la a cărui moarte se împlinesc anul acesta 500 de ani. La ceremonie a participat Enver Hodja, prim-secretar al C.C. ai Partidului Muncii din Albania, și alți conducători de partid și de stat.

Ședința 
festivă a C.C. 
al P.C. din 
ArgentinaBUENOS AIRES 11 (Agerpres). — Cu prilejul împlinirii a 50 de ani de la crearea Partidului Comunist, la Buenos Aires a avut loc o ședință festivă a C.C. al P.C. din Argentina La ședință au participat reprezentanți ai partidelor comuniste și muncitorești dintr-o serie de țări din America Latină.

Congresul UniurJi 
Tineretului 

Comunist Oiîiiiîrast 
ț Cuvîntarea 

tovarășului Ion Iliescu

STRIDENȚEI

Cristian Gațu finalizează spectaculos un atac în meciul cu echipa Cehoslovaciei, în urma căruia handbaliștii români s-au calificat în finală. Vor reuși ei, astăzi, să devină campioni mondiali universitari ?Telefoto: U.P.I.-Agerpres
GHEORGHIU SI ClOCiLIEA

»

ACTUALITĂȚI ALBANEZE

Hidrocentrala
de la Vau Dejes

(Urmare din pag. I)gurile de foc. îngheață fonta, încremenesc cuptoarele... Lupta continuă, și sus pe Semenic. La Baia Vulturilor, în jurul unui foc, se adună cu arma-n mînă noi luptători. Istoria îi înregistrează sub numele „grupul lui Plavăț". Zilnic pe potecile umbrite ale fagilor detașamentul se îndrepta spre îndeplinirea unor noi acțiuni de luptă. Dar într-o zi, cind zorile libertății se întrevedeau la orizont, jandarmii îl înconjoară. Acoperind retragerea tovarășilor săi de luptă, Stefan Plavăt căzu răpus de gloanțele fasciste.Apoi cerul s-a luminat. A răsărit soarele ; pădurea, muntele si apele Bîrzavel au început să cînte. Tara liberă cerea tot mai mult metal. Era nevoie de cuptoare mai încăpătoare, de mai.mult minereu șî energie, dșr și de mai multă apă. Privirile se îndreaptă iar, pline de speranță, spre Semenic : Bîrzava !Camioane încărcate de tinerețe, eîntec și unelte se opresc la poalele muntelui. Sînt săpate canale și conducte, se ridică baraje. La Văliug se semnează actul de naștere al marelui lac artificial (10 milioane m.c.), iar în aval — al hidrocentralei Crăini- cel. Bîrzava erei noi parcă renaște împreună cu oamenii care-i locuiesc valea. Cu aerul unui muncitor grăbit să ajungă la locul său de muncă, Bîrzava își mînă spre Reșița energiile.Dar nu trece mult timp si privirile se îndreaptă iar spre Semenic. Ceea ce ieri reprezenta o năzuință, un vis, azi se dovedea a fi mult prea puțin. Dar mîine 1 între timp, în Lunca Bîrzavei au crescut zidurile transparente ale otelăriei electrice ; s-a ridicat, ca din pămînt, o nouă turnătorie ; pe malul apei, pe locul unei vechi secții, ultramoderna hală a fabricii de motoare pentru locomotivele Diesel-electrice. Producția de turbo și hidro agregate, compresoare și generatoare ajunge la cifre și calități inimaginabile în trecut. Locul cuptoarelor de 60 de tone a fost luat de semiautomatele de 125 tone, iar cel al furnalelor de 250 — de două furnale moderne de 700 m.c., cu încărcare automată și regim automatizat.Din nou camioane încărcate de tinerețe si cîntec se opresc la poalele muntelui. încă un lac artificial de 8 milioane metri cubi ia ființă la Secul. Pe noua sa aductiune, Bîrzava se grăbește acum spre Reșița cu 2 200 litri de apă pe secundă. Se pare însă că reșițenii tot nu sînt mulțumiți. Acum se gîndesc să capteze apele si dintr-un bazin hidrografic învecinat, construind la confluenta celor trei rîuri (Grădiște, Semenic și Brebu) un alt lac, de 5 milioane metri cubi.Cineva mi-a spus : „la Reșița nu se face nimic fără Bîrzava". Pentru reșițeni, Bîrzava nu înseamnă numai răcirea furnalelor, a cuptoarelor electrice, Siemens-Martin sau a celor de încălzit lingouri, nu înseamnă numai epurarea gazului de cocserie, centrale electrice, oxigen, var etc. Pentru reșițeni, Bîrzava simbolizează însăși forța regeneratoare a naturii. Ea se asociază cu aerul tare al înălțimilor, cu soarele si sportul. Cită frumusețe pe crestele Semeni- cului, prin văile împădurite si „mările" Bîrzavei ! (Dar și ce păcat că la hărnicia naturii edilii Reșitei răspund cu atîta zgîrcenie. Nu pot să nu-mi amintesc de neglijatul drum spre Văliug, de vestita „bază sportivă" lipsită pînă și de bărci, de faptul că Reșița n-are un ștrand).Mulțumită, ca un om care și-a făcut pe deplin datoria, Bîrzava iese liniștită din uzină. Altădată, apele-i obosite si negre se risipeau în băltoacele si mlaștinele din luncă. Deasupra lor roiau tîntarii. Pe aceleași locuri, însănătoșite : cartiere noi. arbori și peluze cu flori. Un nou oraș. Bîrzava părăsește orașul. O revedem la Bocșa, acolo unde în urmă cu secole rîul răcea prima șarjă de fontă iar astăzi alimentează o uzină modernă. Și cine si-ar mai putea închipui că apa sleită de puteri, împuținată si obosită pe care o vedem străduindu-se spre inima Banatului, va învia ca pasărea Phoenix, dînd viată — prin zeci de artere de irigație — culturilor de floarea-soa- relui, lanurilor de porumb si grîne, orezăriilor...Drum bun, Bîrzăvă, modest riu de munte; tu nu porti slava rîurilor mari cu nume solemne si răsunătoare. Dar cîte fluvii nu s-ar putea rr.'r.rir; 1 T~"'um bun spreu ce vii din île tale vred- tenilor de pe

(Urmare din pag. I)miți de ei înșiși șl de farmecul duhului lor... dar îi deplîngem pentru puținul cit î'l au și — ce e și mai rău — avem de suferit de pe urma lor", în cartea lor „Douăsprezece scaune", Ilf și Petrov, descriind vocabularul activ al tinerei femei Eilocika Șciuki- na, arătau că pentru a se înțelege cu cei din jur, îi erau suficiente treizeci de cuvinte : „Ho-ho !“, care putea exprima, în funcție de împrejurări : ironie, uimire, entuziasm, ură, bucurie, dispreț sau satisfacție. „Faimos!". „Plicticos”. „Vax”. „Catastrofă" etc. Celelalte cuvinte, extrem de puține, serveau ca verigă de legătură intre Eilocika și vînzătorii din magazinele universale. Aceluiași personaj feminin i-a fost deajuns să răsfoiască o revistă franceză de mode, în care era înfățișată fiica miliardarului american Vanderbild în ținută de seară, pentru a se grăbi să se coafeze și împopoțeneze cu o stridență ce friza ridicolul.,!Ufr*'ânumit mod de comportare și vestimentație sînt apreciate că fiind stridente, tinîndu-se seama de fondul, mediul în care se manifestă. Așa cum în ambianta unei săli liniștite de clasă in care elevii sînt „numai ochi și urechi" la explicațiile' profesorului, chiar cel mai slab foșnet atrage atentia și supără pe participanti, tot astfel intr-o colectivitate de oameni ponderați, „cu simțul măsurii", prezenta unui ins zgomotos in vorbire, gesturi sau vestimentație. atrage privirile majorității și prilejuiește aprecieri nefavorabile.Deunăzi, un coleg, cadru didactic universitar. îmi povestea că a făcut o vizită. împreună cu o grupă de student!, într-o întreprindere industrială în care majoritatea muncitorilor sînt femei. Dintre studentele a- cestei grupe, cîteva au venit îmbrăcate ca pentru festivitate : rochie decoltată, pantofi cu toc înalt etc. Dar nu numai atît. aflîndu-se în- tr-una dintre halele uzinei, unde toate muncitoarele erau preocupate de lucrul lor. o studentă a scos din poșetă oglinda ca să-și potrivească buclele rebele, iar alta a așezat pe pervazul ferestrei un „mutunache" ce-și fuma tacticos trabucul ! Unele lucrătoare au zîmbit îngăduitor, dar pe fața multora s-a putut citi dezaprobarea și, la drept vorbind, aveau de ce. Ceea ce „l-a mîngîiat" într-o oarecare măsură pe colegul meu. a fost faptul că la ieșire, majoritatea studenților au dezaprobat comportarea celor două colege ale lor.Ce este de făcut pentru a preveni astfel de stridente, dintre care unele, de tipul celor de mai sus. sînt de-a dreptul supărătoare ? De bună seamă că procedeul cel mai eficace pentru educarea corectitudinii în gesturi și comportare este acela de a „demonta", cu finețe și răbdare, a- bateriie de acest gen și a le învinge prin argumente. De dorit însă ca a- cest procedeu să fie utilizat cu iscusință nu numai de cei din apropierea tînărului — fie ei părinți, frați, profesori etc. — care-i călăuzesc formarea și dezvoltarea, ci și de cel în cauză, respectiv de tînărul sau tînăra care dovedesc astfel de abateri. Inexistenta unei astfel de deprinderi ne dă oare dreptul să afirmăm că este vorba de nesimțire și. deci, nu mai este nimic de făcut pentru transformarea unor astfel de oameni ? După părerea mea. spiritul de discernă- mînt necesar analizei unor astfel de probleme este educabil, în primul rînd prin stimularea omului de a gîndi asupra conduitei sale și a reflecta asupra modului cum e apreciată aceasta de cei din jurul său. La obiecția ce s-ar putea aduce de Unii. în sensul că tineretul trăiește cu o astfel de pasiune acțiunile sale, îneît îi este greu să si le aprecieze pe parcursul desfășurării lor. se cuvine. după opinia mea, următorul răspuns : este adevărat că viata trebuie trăită din plin, cu intensitate, mai ales în tinerețe, dar în același tfmn. trebuie observată de fiecare dintre noi. A avea informații Drec’se asupra posibilităților. antit"dinilor si acțiunilor noastre și a afla cum sînt apreciate e’e de cei din jurul nostru. înseamnă a realize anticul „cimonst.e-te oe tine îns”ri“. fără de care devenim victime ale bovaris

mului, adică ne închipuim altfel de- B cit sîntem. Autoobservația este tot- h odată un bun instrument de adap- | tare fiindcă ne indică ce ni se po- 0 trivește și ce nu se potrivește în i anumite momente ale vieții noastre.în diferite împrejurări de viață, omul care-și stăpînește cu adevărat propria-i conduită și o înțelege se comportă mai zgomotos sau mai temperat nu numai fiindcă trăirile sale emotive sînt de intensități diferite, ci și pentru a se armoniza cît mai deplin cu contextul, cu grupul de oameni din care fac parte în astfel de împrejurări. Psihologul francez G. Dumas, intr-un studiu asupra surîsu- lui, atrăgea atentia că majoritatea expresiilor emoționale, deși instinctive inițial, au devenit cu timpul un fel de limbaj pe care omul îl întrebuințează pentru a manifesta anumite trăiri interioare, afective. Bunăoară, din reflexul facial al satisfacției și bucuriei, întîlnit chiar la copilul sugar — a rezultat surîsul conventional si voit pe care-1 întrebuln- 'tăm -ca uri- gest. Dacă- la copilul su- - ' gaf el este o reacție instinctivă, la omul matur este o acțiune voluntară. Noi exprimăm trăirile emoțio- H nale — spunea regretatul profesor H de psihologie M. Ralea — și pentru E noi dar mai ales pentru alții, cea | mai bună dovadă în acest sens fiind I aceea că în singurătate expresiile | noastre emoționale sînt sărace : ges- | ticulăm puțin, ne limităm la mișcări H și expresii simple, iar dacă uneori ne permitem o gesticulație mai bogată, aceasta are loc datorită faptului că ne imaginăm într-o colectivitate. Dar, de cele mai multe ori, expresiile noastre emoționale sînt dictate chiar de ambianța colectivă și sancționate de opinia publică : nu putem să ne bucurăm ori să ne întristăm atunci cînd voim, fiindcă a- numite norme de politețe ne opresc o exteriorizare directă a stărilor sufletești.Pe baza imitației, încă de la vîrsta cea mai fragedă, se pot educa la om forme de comportare corectă. Un pas mai departe în această direcție il constituie exigențele părinților si ale educatorilor fată de copii, precum și comunicarea verbală dintre | adulți și copii cu privire la ceea ce este permis și ceea ce nu este permis — fiindcă toate acestea încep să-i determine comportarea, pun bazele sentimentului de datorie și stă- pînire de sine ; copiii învață să-și aprecieze propria comportare și comportarea altor copii.O condiție necesară de educare a omului este formarea unei concepții sănătoase despre lume, a convingerilor și idealurilor sale. Din concepția despre lume izvorăște atitudinea iui morală după care se călăuzește în faptele sale. Toate sînt condiționate însă de strînsul acord dintre munca instructiv-educativă a școlii și acțiunile educative ale familiei. Deseori, asupra vieții copilului și tînărului are influentă mult mai mare ceea ce face educatorul — părinte sau profesor — decît ceea ce spune, îl învață sau îi poruncește el.Trebuie să recunoaștem că în a- ceastă direcție, preocupările noastre, ale părinților și educatorilor, sînt destul de timide. Dacă didacticismul în problemele de însușire a diferitelor obiecte de învătămînt este destul de pronunțat, în unele familii și școli chiar excesiv (copiii sînt îndemnați și îndrumați pe toate căile să-și însușească cunoștințe științifice cît mai diferite, să conspecteze, să învețe pianul iar unii, chiar din clasele V—VIII, stenografia !...), pentru însușirea normelor de comportare corectă și pentru exercitarea lor se acordă prea puțină preocupare. De asemenea, se stăruie prea puțin asupra elaborării deprinderii de a aprecia. lucid și critic, acțiunile și faptele, de a fi profund conștienti de semnificația și consecințele lor.Vorbind despre toate acestea, atentia trebuie să ne fie îndreptată și pentru a preîntâmpina marele pericol ! al paralelismelor de comportare : a un anumit mod de conduită (corect? ■ civilizată) a copilului sau tînărului S în scoală, „de ochii educatorilor" și I altul, excentric. în afară de școală ; ! din păcate, cîteodată acesta din | urmă sub privirile îngăduitoare ale I părinților. !

AMSTERDAM 11 (Agerpres). — A început Festivalul internațional al șahului de la Beverwijk. In prima rundă a turneului rezervat marilor maeștri, campionul României, Florin Gheorghiu a remizat cu fostul campion mondial Mihail Tal (U.R.S.S.). Alte rezultate mai importante : Doner (Olanda)-Portisch (Ungaria) 1—0; Cirici (Iugoslavia)- Van Geet (Olanda) 1—0. S-au terminat remiză partidele : Boboțov (Bulgaria)-Ree (Olanda); Karakla- jici (Iugoslavia)-Langeweg (Olanda); Rossolimo (S.U.A.)-Hort (Cehoslovacia). A fost întreruptă partida dintre Korcinoi (U.R.S.S.) și Pî- devski (Bulgaria).în grupa rezervată maeștrilor, Ciocîltea (România) l-a învins pe iugoslavul Ostojic. Iată celelalte rezultate înregistrate : Marovici (Iugoslavia) remiză cu Nicolici (Iugoslavia); Zuckerman (S.U.A.)- Van Scheltinga (Olanda) 1—0; Do- da (Polonia) remiză cu Ujtelki (Cehoslovacia); Hartoch (Olanda) a întrerupt cu Tați (Italia).
Ieri la hocheiCampionatul republican de hochei pe gheață a continuat ieri pe patinoarul „23 August" cu desfășurarea a trei noi întâlniri. în primul joc Avîntul Gheorghieni a învins, surprinzător, cu scorul de 6—1 pe Tîr- nava Odorhei. Dinamo a întrecut cu 5—1 pe Agronomia Cluj, iar Steaua a dispus cu 16—2 de Avîntul Miercurea Ciuc.Astăzi au loc meciurile : Petrolul Geologie — Avîntul Gheorghieni (ora 8). Avîntul Miercurea Ciuc — Agronomia Cluj (ora 17) și Steaua — Dinamo (ora 19).
Mrtrtvre Bmssii
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Pugilistul italian Salvatore Bur- 

runi, în vîrstă de 34 de ani, a de
venit campion european la catego
ria „cocoș". In meciul desfășurat la 
Neapole, în prezența, a peste 10 000 
de spectatori, el l-a învins la puncte 
după 15 reprize pe fostul deținător 
al centurii, Mimoun Ben Aii (Spa
nia).

teatre

18.00 — Drumuri și popasuri — 
Emisiune turistică. 18,20 — Bule
tinul circulației rutiere. 18,30 — 
Pentru copii : A.B.C. 18.50 — Al- 
batros — revistă literară pentru 
tineretul școlar. 19,30 — Telejur

nalul de seară. 19,50 — Buletinul meteorologic. Publicitate. 20.00 — 
Studioul muzical : Cultura muzicală de-.T lungul timpului (I). 
20,30 — Tainele profesiunilor. 21,00 — Reflector. 21,15 — Flint artistic : 
Peretele vrăjitoarelor — o producție a studiourilor poloneze. 22,45 
— Telejurnalul de noapte. 23,00 — închiderea emisiunii.

tv

o Filarmonica de stat „G. Enes- 
cu" (la Ateneu) : Concert simfo
nic — 20.
© Opera română : Cosi fan tutte
— 19,30.
O Teatrul de stat de operetă : 
Singe vienez — 19,30.
q Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (sala Comedia) : Oameni 
și șoareci — 19,30, (sala Studio) : 
Seringa — 19,30.
0 Teatrul de Comedie : Opinia 
publică — 20.
0 Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sala din Bd. Schitu Mă- 
gureanu nr. 1) : Livada cu vișini
— 20, (sala din str. AI. Sahia nr. 
76 A) : Comedie pe întuneric — 20. 
© Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Ilenric al IV-lea — 
19,30, (sala Studio) : Cînd luna e 
albastră — 20.
© Teatrul Giulești (în sala Tea
trului evreiesc de stat) : Omul 
care a văzut moartea — 19,30.

f, Teatrul ,,Barbu Delavrancea" : 
ntîlnire la Senlis — 19,30.

e Studioul Institutului de artă 
teatrală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" : Goana după fluturi 
— 20.
O Teatrul „Țăndărică" : Ileana 
Sînziana — 17, (la Palatul Pio
nierilor) : Vrăjitorul din Oz — 17. 
e Teatrul satiric-muzical „C. Tă- 
nase" (sala Savoy) : Scandal la 
Boema — 19,30, (sala Victoria) : 
Music-Hall — 19.30.
© Ansamblul artistic al Uniunii 
Generale a Sindicatelor : Magis
trala tinereții — 19,30.
© Circul de stat : Selecțiuni de 
iarnă — 19,30.
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Sînt cîteva luni de cînd la Vau 
Dejes, înir-un defileu stîncos al mun
ților Dejes din nordul Albaniei, au 
început lucrările de construcție a pri
mei hidrocentrale de pe rîul Drin, 
Numeroși muncitori, tehnicieni și ingi
neri au luat cu asalt muntele, croind 
o albie nouă apelor. Valea răsună de 
vuietul mașinilor — autocamioane, 
compresoare, excavatoare, buldozere. 
Pe coama munților s-a ridicat în 
scurt timp o așezare pentru construc
tori, care au de rezolvat complicate 
probleme legate de această lucrare.

Este pentru prima oară cînd în Al
bania se execută o lucrare de ase
menea proporții. Hidrocentrala de pe 
Drin va fi cea mai mare din țară și 
va avea o putere de 250 000 kW, de 
două ori mai mare decît toate hidro
centralele existente în prezent în Al
bania. în clădirea ei, înaltă cît o casă 
cu 20 de etaje, vor fi instalate cinci 
turbine care vor produce anual un 
miliard kilowafi-ore de energie elec
trică. Stăvilirea apelor rîului va fi a- 
sigurată de un baraj înalt de 60 de 
metri și lung de 390 de metri, pen
tru a cărui construcție se vor folosi 3 
milioane metri cubi de pietriș și pă
mînt. în fața barajului betonat se va 
forma un lac de acumulare.

Proieclanții au propus soluții inge
nioase pentru ridicarea barajului. In 
fața apelor Crinului se ridica peretele 
abrupt al unui munte, care trebuia 
străpuns. Două echipe de mineri au 
pornit din direcții opuse să-l taie și 
după patru luni străpungerea a fost 
efectuată. Descriind noul tunel, Zadei, 
ziarele albaneze au arătat că este lat 
de 13 metri și destul de înalt pen
tru a încăpea în el o casă cu patru 
etaje. El va asigura un debit de apă 
de 2400 metri cubi pe secundă. In 
perioada cit va dura construcția ba
rajului și a clădirii hidrocentralei, Dri- 
nul își va purta apele pe această nouă 
cale, iar după terminarea construcției, 
Zadei va deveni un canal deversor.

în cadrul aceleiași construcții, sînt 
în toi și lucrările la canalul Qyrsaq. 
Aici se sapă albia pe care va curge 
rîul după ridicarea hidrocentralei, se 
construiesc un dig de beton și altul 
de pămînt, ridieîndu-se, totodată, și 
un șir de construcții auxiliare. Prive
liștea locurilor din jur este în per

manentă schimbare. Pe povîrnișul 
stînoos al muntelui au fost tăiate dru- 
mwî de acces, iar pentru necesitățile 
de muncă și de viață ale construc
torilor s-au ridicat o mică centrală 
electrică, case de locuit, magazine, 
rșezăminte social-culturale.

Constructorii de la Vau Dejes și-au 
mat angajamentul să termine lucră
rile cu un an înainte de termenul 
prevăzut de plan. O linie de trans
port de energie electrică va legă 
atunci hidrocentrala de orașul Laci, 
care în anii puterii populare a de
venit un centru al industriei chimice, 
precum și de localitatea Elbasan, cu 
noile sale întreprinderi industriale.

Dezvoltarea continuă pe care o cu
nosc în Albania industria de ex
tracție îi de prelucrare a cupru
lui, metalurgia feroasă, industria chi
mică ele. creează necesitatea sporiri! 
continue a producției de energie 
electrică. Hidrocentralele construite în 
ultimii ’ ani „Karl Marx’ și „Fr. 
Engels" pe rîul Mat, cele două hi
drocentrale de pe rîul Bistrices, pre
cum și noile termocentrale au deve
nit insuficiente pentru a satisface ne
voile crescînde ale industriei. De 
aceea cel de-al IV-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei albaneze 
pe perioada 1966—1970 include im
portante prevederi privind construi-, 
rea de noi obiective .energetice. La 
Fieri se ridică în prezent o termocen
trală care va intra in funcțiune cu în
treaga ei capacitate încă în cursul ac
tualului cincinal ; una din turbinele ei 
a și fost racordată la sistemul ener
getic national.

Inginerii albanezi proiectează tot
odată mici hidrocentrale cu caracter 
local, exploatînd în acest scop con
dițiile avantajoase ale reliefului mun
tos, bogat în resurse energetice. Se 
prevede că pe această cale vor putea 
fi electrificate pînă în 1970 alte 500 
de sate.

Aniversarea proclamării Republicii 
Populare Albania, eveniment de la 
care se împlinesc 22 de ani, găsește 
poporul albanez în plină activitate 
constructivă pentru înflorirea patriei 
sale pe drumui socialismului.

SOFIA 11. — Corespondentul A- gerpres. Gh. leva, transmite.: La cel de-al 11-lea Congres al Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist au continuat discuțiile pe marginea rapoartelor prezentate. Conducătorii unor delegații străine au rostit cu- vînt.ări de salut.în ședința de joi dimineață a luat cuvîntul tovarășul Ion Iliescu, prim- secretar al Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist, ministru cu problemele tineretului, șeful delegației U.T.C. din tara noastră. După ce a adus salutul tineretului român, vorbitorul a relevat că prietenia care unește cele două popoare vecine își are izvorul în lupta comună a popoarelor român și bulgar pentru realizarea aspirațiilor de libertate, independentă națională și progres. România și Bulgaria, a spus el. dezvoltă relații de colaborare multilaterală, în interesul ambelor popoare, al cauzei socialismului și păcii. Contactele fructuoase pe linie de partid și de stat, vizitele reciproce ale conducătorilor de partid și de stat din cele două țări întăresc prietenia dintre cele două popoare, adîncesc cooperarea în toate sectoarele. au o influență pozitivă asupra legăturilor dintre țările noastre.Ca vecini și prieteni, tineretul român urmărește cu mult interes sl simpatie rodnica activitate a Uniunii Tineretului Comunist Dimitrovist, a tineretului Bulgariei frățești, pusă în slujba construirii noii societăți, a dezvoltării economiei si înfloririi culturii, a realizării obiectivelor stabilite de Partidul Comunist Bulgar.în continuare, tovarășul Ion Iliescu a vorbit despre sarcinile ce revin tinerei generații din România pe baza hotărîrilor recentei Conferințe Naționale a P.C.R.

Z. MARIN

Pe șantierul hidrocentralei de la Vau Dejet

© Un bărbat șl o femele : PATRIA — 9 ; 11,30 ; 14 ; 10,30 ; 
19 ; 21,30.
© Escroc fără voie : REPUBLICA — 9,30 ; 12 ; 14,30 ;
16.45 ; 19 ; 21,15, BUCUREȘTI — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,30 ;
18.45 ; 21, FEROVIAR — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,30 ;
20, EXCELSIOR — 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Lordul din Aiexanderplatz : SALA PALATULUI (seria 
de bilete 2200 — orele 17,30 și seria 2201 — orele 20,30), 
LUCEAFĂRUL (completare Republica la 20 de ani) —

CENTRAL 
din Rodope) 
15,45 ; 18,15 ;

CINEMATE-

(com-

9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16,15 ; 18,30 ; 20,45.
0 Regina zăpezii : UNIREA (completare Vacanța iul Bo- 
nifaciu) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Război și pace (seria I) : CAPITOL — 8,30 ; 11,30 ;
14.30 ; 17,30 ; 20,30.
0 Blllj’ mincinosul :
(completare Scoarțe
— 8,45 ; 10.45 ; 13,15 ;
21.
0 Marile speranțe :
CA — 10 ; 12,30.
e Dosarul XX : FES’!
pletare Orizont șt.»„,,i»„
10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.30 ; 21, GRIVIȚA (completare
Republica la 20 de ani) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18 ; 20,30. 
0 Corigența domnului profesor : VICTORIA (completare 
Despre fumat) — 9 ; 11 ; 13 ; 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Reîntoarcerea lui Surcouf : GIULEȘTI (completare La
boratorul vieții) — 10 ; 15,30 ; 18 ; 20.30., POPULAR (com
pletare Orașul) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
® Spartacus — ambele serii : LUMINA — 9,15 ; 15,45; 19.30. 
© Program pentru copii : DOINA — 9 ; 10 ; 11.
• O sută unu dalmațlenl : DOINA (completare A sosit 
vacanța mare) — 12 ; 14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, GLORIA (com
pletare Năică și veverița) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Cerul și iadul ; UNION (completare Gigantul înaripat)
— 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Republica la 20 de ani — Prin satul românesc — File 
din istoria sportului românesc — Orizont științific nr. 
11/1967 — Viața începe la 40 de ani : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© Loana ; DACIA (completare Orizont științific nr. 9/19G7)
— 9—21 în continuare, RAHOVA (completare O fabulă 
modernă) — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Pentru o cooperare 
politică și economică 

intre toate țările 

continentului european 
Expunerea. kiiț: Wplrfedf RothetPARIS 11. — CorespondentulAgerpres, Georges Dascal, transmite ; Cu prilejul unei expuneri făcute la adunarea activiștilor și membrilor de partid din Paris, Waldeck Rochet, secretar general al P.C.F., a abordat o serie de probleme interne ale Franței,' precitm și unele aspecte ale situației internaționale.Referindu-se la- relațiile dintre Federația Stîngii Democrate și Socialiste și Partidul Comunist Francez, W. Rochet și-a exprimat regretul față de atitudinea unor conducători ai Federației, care se arată „prea puțin grăbiți" să ratifice propunerile referitoare la colaborarea dintre cele două formații politice elaborate de grupul de luciu comun al acestora.Trecînd la problemele externe, vorbitorul a subliniat că clasa muncitoare trebuie să sprijine poporul vietnamez pînă la obținerea. victoriei finale de către acesta.Referindu-se la poziția P. C. Francez față de N.A.T.O. și Tratatul de la Varșovia, W. Rochet a reamintit că P.C.F. se pronunță în favoarea dizolvării simultane a Blocului Atlanticului de nord și Tratatului de la Varșovia. „Atîta timp cît acest obiectiv nu va fi atins, noi sîntem pentru ea Franța să rămînă în afara blocurilor militare" — a spus el.în ce privește Europa, secretarul general al P.C.F. s-a declarat partizanul unei cooperări politice și economice din ce în ce mai accentuate între toate țările acestui continent. „Noi, a subliniat W. Rochet, sîntem în mod hotărît ostili instaurării unui guvern supranational, care ar da o lovitură independenței noastre naționale".

• O fată fericită : BUZEȘTI — 15 ; 17 ; 19 ; 21. MOȘILOR
— 15 ; 17 ; 19 ; 21.
0 Un taxi pentru Tobruk : DRUjMUL SĂRII (comple
tare Efemere) — 15 ; 17,30 ; 20.
o Dragostea unei blonde : BUCEGI (completare Mlaștina 
tăcută) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, MODERN
(completare Dacă treci rîul Selenei) — 9.30 ; 11,30 ; 13,30 ; 
16 ; 18,15 ; 20,30.
O Cînd tu nu ești : TOMIS (completare Stîrcul, pasăre 
reptilă) — 9—16 în continuare ; 18,30 ; 21, AURORA (com
pletare Mihail Kogălniceanu) — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,30 ; 
18 ; 20,30, FLAMURA (completare Orizont științific nr. 
10/1967) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.

Contele Bobby, spaima vestului sălbatic : FLACĂRA 
(completare Scuzați, atracții) — 
15,30 ; 18 ; 20,30, MUNCA (com
pletare Legendă) — 16 ; 18,15 ; 20,30. 
O Treizeci de ani de veselie : 
VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Cea mai lungă noapte : MIO
RIȚA (completare Românii șl 
Marele Octombrie) — 9,30 ; 12 ; 
15,15 ; 18 ; 20,30.
© Romanță pentru trompetă : 

ARTA (completare Dacă o iubesc) — 9—16 în continuare ; 
18,30 ; 20,45.
0 Cerul începe la etajul III : COLENTINA (completare 
Douăzeci de ani de comerț) — 16 ; 18 ; 20, COSMOS 
(completare Opt minute de vis) — 14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30. 
O Jocuri neschimbate : MELODIA (completare Orașul 
fără străzi) — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,30 ; 20,45.
© Martin soldat ; VOLGA (completare Orizont științific 
nr. 9/1987) — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 18.30 ; 20,45, LIRA 
(completare Micii înotători) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
© Profesorul distrat : FLOREASCA (completare Dacă aș 
fl știut) — 16 ; 18,15 ; 20,30.
0 Marele restaurant : PROGRESUL (completare Ceramica 
de Oboga) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Ocolul : COTROCENI (completare Numai șase secunde)
— 15,30 ; 18 , 20,30.
0 Republica Skid : CRINGAȘI (completare Armonie)
— 15,30 ; 18 ; 20,15.
0 Cine va deschide ușa 7 : VIITORUL (completare Ostașii 
pădurii) — 15.30 ; 18 ; 20,30.
0 Să-mi faceți una ca asta!: FERENTARI (completare 
Pictorițele din Usdrlnsk) — 15,30 ; 18 ; 20,30.
> Prostănacul : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
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CORESPONDENȚA DIN BEIRUT 
DE LA NICOLAE POPOVICI

Timp de două zile, la Beirut s-au desfășurat lucrările conferinței extraordinare a organizației țărilor exportatoare de petrol (O.P.E.C.). Au participat delegați din nouă țări membre ale organizației — Libia, Qatar, Kuweit, Irak, Abou- Dhabi, Arabia Saudită, Iran, Indonezia și Venezuela. Dezbaterile s-au axat pe examinarea rezultatelor negocierilor purtate la Teheran, în a doua jumătate a lunii decembrie, între delegațiile țărilor O.P.E.C. și Consorțiul petrolier, care grupează mai multe zeci de companii străine. Problema principală a negocierilor de la Teheran a fost aceea a abolirii rabatului de 6,5 la sută din cota parte pe care unele țări producătoare de petrol l-au acordat pînă acum companiilor exportatoare drept compensație pentru eventualele fluctuații pe piața mondială.Conferința de la Beirut își propusese să hotărască asupra ofertei făcute de Consorțiu ca lichidarea acestor obligații să nu fie înfăptuită deodată, așa cum cereau țările membre ale O.P.E.C., ci în mod progresiv, în cursul viitorilor patru ani. înaintea deschiderii conferinței de la Beirut, țările O.P.E.C. acceptaseră parțial propunerea Consorțiului și anume ca acel 6,5 la sută să fie lichidat progresiv, dar pînă în momentul cînd va fi redeschisă circulația pe Canalul de Suez.La 8 ianuarie, companiile petroliere au reînnoit oferta lor țărilor membre ale O.P.E.C., care au luat-o în discuție cu ocazia întîl- nirii din zilele de 8 și 9 ianuarie din capitala libaneză. Conferința a ales o comisie compusă din cinci membri — Kuweit, Qatar, Arabia Saudită, Lîbia și Iran — care să analizeze propunerile și să facă recomandări. Inițial, potrivit spuselor unor ziariști din Beirut, comisia ar fi căzut de acord asupra unei singure recomandări și anume : conferința O.P.E.C. să respingă propunerea Consorțiului și să oblige companiile petroliere să restituie de îndată rabatul respectiv țărilor producătoare de petrol. Dar, se spune în cercurile ziarls- emiratului acestei so- reuniunea propunerea o condiție,

LONDRA. Muncitorii constructori protestează în cadrul unei întruniri împo
triva concedierilor

Situația din
9

Orientul Apropiat

® Iordania și Izraeiul au adresat scrisori Consiliului 
de Securitate ® Gunnar Jarring a sosit la Beirut

de externe a! R. 0. Vietnam
© în cadrul unei conferințe de presă ce a avut loc miercuri la Washington, reprezentanții mai multor grupări pacifiste din S.U.A. au anunțat că vineri la Washington va avea loc o manifestație împotriva războiului din Vietnam și pentru încetarea urmăririi judiciare a dr. Benjamin Spock, celebru pediatru a- merican care se pronunță împotriva agresiunii S.U.A. în Asia de sud-est.

Președintele 
de Gaulle a primit 

pe ambasadorul 
României11 — CorespondentulAl. Gheorghiu, trans-PARIS Agerpres, mite : Joi după-amiază, generalul de Gaulle, președintele Republicii Franceze, a primit la Palatul Ely- see pe dr Victor Dimitriu, ambasadorul României la Paris, în legătură cu plecarea definitivă a acestuia din Franța. (Urmare din pag. I)

NEW YORK 11 (Agerpres). — într-o scrisoare adresată președintelui Consiliului de Securitate de reprezentantul permanent al Iordaniei la O.N.U., Muhammed El Farra, se arată că răspunderea pentru schimbul de focuri intervenit la 8 ianuarie revine părții izraeliene. în urma atacului terestru și aerian împotriva teritoriului Iordaniei, se spune în scrisoarea lui El Farra, un soldat și 7 civili iordanieni au fost grav răniți.La rîndul său, reprezentantul permanent al Izraelului la O.N.U., Gideon Rafael, a adresat președintelui Consiliului de Securitate o scrisoare în care declară că autoritățile iorda- niene sînt răspunzătoare pentru schimbul de focuri desfășurat la 8 ianuarie deasupra Iordanului, în cursul căruia a intervenit și aviația izraeliană. Intervenția aviației izraeliene a fost „limitată“, se spune în scrisoarea lui Gideon Rafael.BEIRUT. — Trimisul special al secretarului general al O.N.U. pentru Orientul Mijlociu, Gunnar Jarring, a sosit astăzi dimineață la Beirut, venind din Cipru. El va avea con

vorbiri cu Georges Hakim ministrul afacerilor externe al Libanului asupra situației din Orientul Mijlociu.
Iordaniei, în ArabiaRYAD. — Regele Hussein, aflat în vizită Saudită, a avut miercuri primele convorbiri cu regele saudit Feisal. în capitala Arabiei Saudite a sosit și ministrul de stat la Foreign Office, Goronwy Roberts, Agenția U.P.I. relevă că el intenționează să ducă negocieri importante saudite. cu oficialitățile

Agenția France că în Izrael s-a preltingirea 1 cu șase luni a serviciului militar. A- ceastă măsură, subliniază un comunicat al armatei, a fost adoptată mai ales pentru a se limita chemarea rezerviștilor sub arme și a se evita, în acest fel, perturbarea economiei țării. Prin adoptarea noii măsuri, durata serviciului militar pentru bărbați este de trei ani (femeile continuă să fie înrolate timp de 20 de luni).

TEL AVIV. — Presse informează decretat miercuri

OTTAWA 11 (Agerpres). — Ministrul afacerilor externe al Canadei, Paul Martin, a declarat în cadrul unui interviu televizat că s-ar putea să plece la Hanoi pentru a contribui la eforturile în vederea- încetării războiului din Vietnam. Martin a exprimat părerea că vor exista perspective bune în această problemă dacă vor înceta bombardamentele americane asupra teritoriului R. D. Vietnam. El a arătat că este încurajat în ceea ce privește perspectivele de pace în urma declarației făcute de ministrul afacerilor externe al R. D. Vietnam Nguyen Duy Trinh la 3 ianuarie.BERNA 11 (Agerpres). — într-o cuvîntare rostită miercuri, președintele Confederației Elvețiene, Willy Spuehler, a declarat că țara sa „este gata să primească pe teritoriul ei delegațiile ce ar dori să negocieze rezolvarea oricărui conflict și să le acorde toate facilitățile dorite". „Oferind bunele sale oficii într-un mod dezinteresat, a spus președintele, guvernul elvețian dorește ca o asemenea posibilitate să fie pusă în valoare de toți".ROMA 11. Corespondentul Agerpres, Giorgio Pastore, transmite i Direcțiunea Partidului Socialist U- nificat a aprobat în încheierea lucrărilor sale o rezoluție prin care își exprimă îngrijorarea crescîndă față de agravarea războiului din Vietnam și față de riscul extinderii conflictului. Direcțiunea P.S.U. subliniază că ar fi foarte grav dacă s-ar pierde ocazia oferită Statelor Unite de a înceta bombardamentele asupra Vietnamului de nord, ca o condiție pentru începerea convorbirilor. De asemenea, consideră „mai necesară ca aricind o acțiune din partea Italiei, pentru a se obține cît mai repede încetarea bombardamentelor și pentru a se găsi prin intermediul convorbirilor o soluționare politică a conflictului".o Liderul Partidului social-creștin (COPEI) din Venezuela, Carlos Eduardo Febres, â condamnat într-un discurs agresiunea ' Statelor Unite în Vietnam. Intervenția americană în Vietnam, a declarat el, constituie o încălcare flagrantă a normelor dreptului internațional, ea putîndu-se extinde și asupra altor țări și ar putea degenera într-o conflagrație mondială. Carlos Eduards Febres s-a pronunțat pentru încetarea imediată a bombardamentelor aviației americane asupra R. D. Vietnam și pentru retragerea trupelor americane si „aliate" de pe pămîntul vietnamez.

A R. S. CEHOSLOVACE
® Aprobarea bugetului pe 1968 • Raport

privitor la situația construcției de locuințePRAG A 11. — Corespondentul A- gerpres, E. Ionescu, transmite : La Praga au continuat lucrările sesiunii Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace. Luînd cuvîntul, Oldrich Cer- nik, vicepreședintele guvernului cehoslovac, președintele Comisiei de stat a planificării, a arătat că dezvoltarea economiei naționale în anii 1966—1967 poate fi considerată, avînd în vedere evoluția din anii prece- denți, în ansamblu satisfăcătoare. Ritmul de creștere a producției sociale în 1966—1967 a sporit. Venitul național în ultimii doi ani a crescut în medie cu circa 8 la sută anual. Această creștere poate fi considerată optimă în condițiile existente.Vorbitorul s-a ocupat în continuare, de rolul reformei prețurilor în dezvoltarea economiei naționale. în anul 1968, a spus el, va fi întreprinsă o acțiune pentru crearea unui sistem al prețurilor cu ridicata, fundamentat din punct de vedere economic. A- ceasta va impune și o reformă a prețurilor cu amănuntul.După aprobarea în unanimitate a proiectului de lege guvernamental referitor la bugetul de stat pe anul 1968, sesiunea a trecut la discutarea proiectului de lege cu privire la utilizarea fondului locativ, prezentat de Jozef Kudrna, ministrul afacerilor interne. Raportorul a arătat că în baza hotărîrii C.C. al P.C. din Cehoslovacia din 4—5 martie 1959 problema locuințelor urma să fie rezolvată în țară pînă în anul 1970, prin construirea a 1 200 000 apartamente. Dezvoltarea economiei naționale între anii 1959—1965 n-a creat însă premisele pentru rezolvarea acestei sarcini la timp, și, de aceea, avînd în

vedere posibilitățile economice existente pînă în anul 1970 se vor construi cu 191 000 de apartamente mai puțin decît se preconiza. De la 1 ianuarie 1968, a arătat Kudrna, construcția locuințelor de stat a fost înlocuită prin construcția comunală de locuințe. în afară de aceasta, Comitetele naționale vor putea construi locuințe din fonduri proprii. Desigur, a continuat el, construcțiile comunale de locuințe vor putea satisface un număr mai mic de solicitanți decît înainte. Un loc important în construcțiile de locuințe îl va avea construcția individuală, dezvoltată mai ales în Slovacia. în fondul locativ al țării în prezent ponderea apartamentelor proprietate individuală reprezintă 53,4 la sută. în cursul cincinalului, 24,2 la sută din totalul apartamentelor construite vor fi cele proprietate individuală.La propunerea deputaților dezbaterea și adoptarea proiectelor de lege cu privire la fondul locativ și la calitatea produselor au fost amînate.Lucrările sesiunii Adunării Naționale a R. S. Cehoslovace au luat sfîrșit.
Vizita președintelui

tice, reprezentantul Abou-Dhabi s-a opus Iuții șl a cerut ca O.P.E.C. să adopte Consorțiului fără niciceea ce s-a șl întîmplat.Presa libaneză a publicat doar scurte informații despre încheierea lucrărilor conferinței extraordinare O.P.E.C. fără a da detalii în legătură cu conținutul hotărîrilor adoptate. In schimb, se dă o mare a- tenție acordului semnat marți după amiază la ambasada Libiei din Beirut între Arabia Saudită, Kuweit și Libia, prin care cele trei țări consimt să înființeze, la inițiativa Arabiei Saudite, o organizație arabă a statelor producătoare de petrol. în cadrul unei conferințe de presă, ministrul petrolului al A- rabiei Saudite a informat pe ziariștii prezenți că scopul organismului creat îl constituie întărirea colaborării între statele arabe membre ale O.P.E.C., pentru a-și apăra interesele lor economice și comerciale comune, precum și pentru studierea proiectelor de dezvoltare a industriei petrolului. Potrivit termenilor documentului, noul organism are puterea să încheie acorduri petroliere cu state și societăți străine și este deschis oricăror țări arabe, chiar și celor ce nu sînt încă membre ale O.P.E.C. Ministrul saudit a precizat că noua organizație nu este opusă O.P.E.C., ci, dimpotrivă, „toate hotărîrile pe care ea le va lua vor trebui să respecte carta și regulamentele organismului internațional'.

© Scrisori adresate

de Cambodgia Con

siliului de Securitate

© Protest al misiunii

Cubei la O. N. U

® Congo (Kinshasa)

a rupt relațiile cu

Ruanda

Ministerul de externe al
R. P. Polone a făcut cunoscut că locțiitorul atașatului militarS. UA. la Varșovia,Matzger, și locțiitorul atașatului militar al Canadei la Varșovia, lt. col. Jefferson, au fost surprinși la 4 ianuarie, în timpul îndeplinirii unor misiuni de spionaj în apropiere de obiective militare. In legătură cu aceasta, Ministerul Externe al R. P. Polone a pe lt.non grata și a cerut cesta să părăsească Polonia. Ambasadei Canadei i-a fost atrasă a- tenția în legătură cu faptul că activitatea It. col. Jefferson este cu totul inadmisibilă.

allt col. E.

de declarat col, E. Matzger persona ca

Festivalul filmului ro
mânesc la NapolioA1iercuri 
s-a inaugurat la Napoli Festivalul 
filmului românesc, organizai de Ci- 
neclubul din Napoli în colaborare 
cu Asociația cineaștilor din Roma
nia. In prima seară a fost prezentat 
publicului filmul „Zodia fecioarei". 
l.a festival participă o delegație de 
actori și cineaști din România.

Convorbiri bulgaro-ita- 
lionO. La 11 ianuarie, Todor Jiv- kov, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, l-a primit pe Mario Zagari, subsecretar de stat în Ministerul Afacerilor Externe al Italiei, care se află în vizită la Sofia. In aceeași zi, Mario Zagari a fost primit și de Ivan Ba- șev, ministrul de externe al Bulgariei.

a-

Dezvoltarea 
colaborării
sovieto- francezeÎNCHEIEREA LUCRĂRILOR COMISIEI MIXTE PERMANENTE A CELOR DOUĂ ȚĂRIMOSCOVA 11 (Agerpres). — La Moscova s-au încheiat lucrările celei de-a doua sesiuni a Comisiei mixte permanente sovieto-franceze. în comunicatul dat publicității se arată că în cadrul sesiunii au fost discutate probleme ale colaborării tehnico-științifice și economice dintre cele două țări în domeniul televiziunii în culori, al energiei atomice și al explorării spațiului cosmic în scopuri pașnice. A fost discutată, de asemenea, activitatea Camerei de Comerț franco-sovietice.Protocolul sesiunii a fost semnat de copreședinții comisiei, Vladimir Kirillin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., și Michel Debre, ministrul economiei și finanțelor al Franței. La 11 ianuarie, ministrul francez a fost primit de premierul sovietic, Alexei Kosîghin.

Mai multe nave, aparțimnd trupelor S.U.A., deghizate ca nave de pescuit, au pătruns, la 11 ianuarie, în apele teritoriale ale R.P.D. Coreene. Ele au fost alungate de navele apărării de coastă ale R.P.D. Coreene. (A.C.T.C.)
Republica Congo (Kin

shasa) a hotărît să rupă re
lațiile diplomatice cu Ru
anda Și sa denunțe toate convențiile existente între cele două țări, în capitala congoleză se declară că ruperea relațiilor diplomatice cu Ruanda intervine în urma refuzului acestei țări de a da curs cererii de extrădare a mercenarilor aflați în prezent într-o tabără militară, după lichidarea rebeliunii de la Bukavu (Congo).

Cambodgia a adresat

Misiunea Cubei la O.N.U. 
a remis, din însărcinarea guvernului cuban, secretarului general al O.N.U., U Thant, o declarație în care protestează împotriva violării flagrante de către poliția new- yorkeză a teritoriului misiunii. în declarație se arată că un polițist american a pătruns pe teritoriul misiunii Cubei la O.N.U. spre a urmări doi lideri ai Comitetului de coordonare a studenților împotriva violenței.

Ziarul grec „Av- ghi“. organul Uniunii Stîngii Democrate (E.D.A.) a reapărut în clandestinitate I Evenimentul marchează o dată în Istoria rezistentei forțelor democratice din Grecia împotriva regimului dictaturii militare, prezintă primului ziarului publicatitaliană.

' i wiwȘJ «Am-
H f < FM

.. ZZ.^»,.>Z. Z-.’.-. zzz.-..-.yz.x;<z

zz-Ax- A<><f.z MX >M: v< j

„Surveyor-?". Tehnicienii de la laboratoarele N.A.S.A. de la Pasadena au încercat de două ori fără succes în cursul zilei de joi să coboare, prin telecomandă, la nivelul dorit dispozitivul care va permite sondei lunare „Sur- veyor-7“ să ia probe privind natura solului regiunii în care a aseienizat.
Consiliului de Securitate o 

SCriSOaie 'n care se arată Că, în urma focului deschis de la bordul unui „avion aparținînd forțelor militare americano—sud-vietnameze“ un cetățean cambodgian a fost ucis, iar alții grav răniți. Cambodgia — relatează Associated Press — a cerut ca această scrisoare să fie difuzată ca document al Consiliului de Securitate fără să ceară convocarea acestuia, într-o altă scrisoare adresată Consiliului de Securitate se subliniază că „numeroase acte criminale de agresiune au fost săvîrșite în aer și pe uscat de forțe provenind din Tailanda". Guvernul cambodgian „a protestat viguros și a cerut Tailandei să pună imediat capăt acestor acțiuni provocatoare".
Republica Rrabă Yemen va participa Ia reuniunea 

pregătitoare 3 Conferinței pentru reconcilierea națională în Yemen, la care urmează să ia parte șefii de triburi, reprezentanții tuturor tendințelor politice din Yemen, a anunțat postul de radio Sanaa.

Clișeul re- facsimilul număr al clandestin, de presa
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RAWALPINDI 11 (Agerpres). — în cuvîntul rostit la banchetul oferit în cinstea președintelui R. S. F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, care se află într-o vizită oficială în Pakistan, Mohammad Ayub Khan, președintele Pakistanului, a declarat că relațiile dintre cele două țări, bazate pe principiul egalității și respectului reciproc, s-au dezvoltat, în mod constructiv. Re- ferindu-se la situația internațională, el a scos în evidență marea asemănare a punctelor de vedere ale celor două țări față de problemele importante ce frămîntă în prezent omenirea. Iugoslavia și Pakistanul — a subliniat Ayub Khan — sînt ferm încredințate că pacea trainică în Orientul Apropiat poate fi restabilită numai pe baza e- chității și imparțialității. în ce p; ' vește Vietnamul, a spus el, credem că trebuie să i se permită poporului acestei țări să-și hotărască șingui soarta, fără amestec străin. încetarea războiului în Vietnam ar îmbunătăți în mare măsură actuala atmosferă internațională și ar contribui la instaurarea păcii și în alte regiuni.în cuvîntul de răspuns, președintele Tito și-a exprimat convingerea că actuala vizită va contribui la promovarea în continuare a înțelegerii reciproce, la întărirea colaborării bilaterale între Iugoslavia și Pakistan. în legătură cu războiul din Vietnam, președintele R. S. F. Iugoslavia a subliniat că o soluție pașnică și justă nu este posibilă fără încetarea grabnică și necondiționată a bombardamentelor americane asupra R. D. Vietnam și recunoașterea dreptului . poporului vietnamez de a-și hotărî singur soarta.Joi au început convorbirile oficiale dintre iosip Broz Tito, președintele R. S. F. Iugoslavia, și Mohammad Ayub Khan, președintele Pakistanului.
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S.U.A. Restul țărilor fie că oscilează, fie că resping categoric ideea unei armate supranaționale în formă și nord-americane în conținut.Repetatele eșecuri nu par să-i des; curajeze pe protagoniști și o nouă dovadă ne este furnizată de reuniunea consultativă de la Washington, unde s-a văzut că se încearcă impunerea „forței" pe etape din moment ce nu e' posibil dintr-odată. După cî- teva metamorfoze, proiectul s-a prezentat de astă propuneri de pări defensive greu de ghicit pentru început, înjghebarea cîtorva „forțe interamericane" alcătuite din țări cu regimuri care nu cîrtesc. regimuri cîștigate cu anticipație pentru orice proiect ce vine de la Washington.O serie de reprezentanți latino- americani au respins și această propunere din primul moment. între a- ceștia s-au remarcat reprezentanții Braziliei, Ecuadorului, Mexicului și ai statului Chile. Ministrul externe a afirmat limpede unei țelor și nu forțe repetat teza formulată de președintele Costa e Silva, potrivit căreia mijlocul cel mai eficient de a preveni sau înfrunta tensiunile sociale constă în dezvoltarea economică națională și în asigurarea unbr condiții decente de viață pentru păturile majoritare ale populației. Ziarțil „Correio da Manha" scria următoarele pe marginea poziției susținute de ministrul de externe : „în acest episod am urmat tradiția noastră de respectare a principiilor autodeterminării și neintervenției. contrară relațiilor externe în formă de pacte militare. Forța polițienească continentală. întreagă sau fragmentată, nu ar soluționa de loc tensiunile interne, ci. dimpotrivă, le-ar agrava, fiindcă în majoritatea cazurilor ar fi un instrument de perpetuare la cîrmă a oligarhiilor retrograde sprijinite de interese străine".încă o dată a reieșit că în sînul O.S.A. nu există condiții de a impune forța interamericană. nici măcar sub forma incipientă a pactelor sub-re- , gionalc.Propunerea a fost retrasă în grabă și, în rezoluția finală a reuniunii de la Washington nu a rămas decît o recomandare în sensul că „trebuie sporită preocuparea pentru siguranța colectivă". Așadar, încă un insucces înregistrat de proiectul „forței interamericane" sub aspectul încercărilor de a fi impus în cadrul normelor juridice ale O.S.A. Probabil că va trece iarăși printr-o fază de adaptare pentru ca la viitoarea ocazie să apară sub altă haină.Dacă se face abstracție de latura formală a lucrurilor, atunci se poate spune că există de acum un embrion (sau poate ceva mai mult decît asta) ai „forței interamericane". rezultat al unui îndelung proces de absorbție a armatelor naționale de pe continent.Comentînd stadiul integrării militare pe continent, revista yană „Marcha" scrie : „Ce din armata națională ? nu-i aparțin, strategia nu bilesc comandamentele ei, rea tehnică si orientarea în mîinile unei puteri ai cărei reprezentanți sînt instalați de regulă chiar în edificiile unde se organizează viața militară a națiunii si de unde aceștia se află în contact radiotelegrafic direct cu Pentagonul".Este puternic înrădăcinată convingerea că S.U.A. neagă armatelor din țările Americii Latine orice atribuții de a apăra independența și suveranitatea națională. Cu asta s-ar ocupa, în_ maniera ei. „forța interamericană", comnusă din ostași „supranational?' și diriiată de ofițeri nord-ame- ricani. Ar fi un „corp de pompieri" al Pentagonului, menit să înăbușe orice mișcare socială ce ar amenința dominația imperialistă în America Latină. în concepția inițiatorilor ei „forța interamericană", are, de asemenea. menirea de a sluji ca mijloc de presiune și intimidare, de provocări la adresa Cubei.în fața acestor perspective este lesne de înțeles impopularitatea proiectelor unor forțe polițienești integrate, este explicabilă creșterea opoziției latino-americanilor, nu numai a celor mai largi sectoare ale opiniei publice. dar și a unor cercuri politice influente din țările continentului.

dată sub forma unei creare a unor „gru- sub-t egionale". Nu e că se avea în vedere,

Chile. Ministrul de brazilian, Magalhaes Pinto, că securitatea țări cade în sarcina for- armate din țara respectivă poate fi încredințată unor supranaționale. Totodată, a

urugua- rămîne Armele o sta- echipa- se află străine,
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In urma operațiilor de transplantare a inimii, al căror număr este pînă acum de cinci, s-au înregistrat joi următoarele fapte:
„stare mai proastă decît 
ieri", din pricina aces
tui lichid.

nadian in chirurgie car
diacă dr. J. P. Calla
ghan. In stadiul actual 
al cercetărilor, care nu 
au permis încă găsirea 
unei soluții împotriva 
fenomenului respingerii, 
a apreciat cardiologul 
canadian, cel care pri
mește o inimă străină 
nu poate supraviețui 
decît aproximativ 20 de 
zile.

ferte pentru a lucra în 
Europa si în S.U.A. 
Spre sfîrșitul lunii, 
prof. Barnard va efec
tua o călătorie în 
glia, Franța si R. 
Germaniei.

An- 
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RUL OPERAȚIILOR DE GREFARE A

INIMII UMANE @ S-A PROPUS

ÎNFIINȚAREA UNUI LABORATOR

CONSERVARE A INIMILOR

o Capetown — Starea 
pacientului nr. 3, dentis
tul Philip Blaibera. ope
rat de prof. Chris Bar
nard. s-a ameliorat joi 
după-amiază în urma 
puncțiilor prin care i 
s-a extras lichidul peri- 
cardic format în jurul 
inimii. în cursul dimi
neții se anunțase că pa
cientul se într-o

• Stanford, California 
(S.U.A.) — Starea pa
cientului nr. 4, otelarul 
Mike Kasperak, operat 
de dr. Norman Shum
way, s-a ameliorat con
siderabil, după ce hemo
ragia gastro-intestinală 
produsă luni a putut fi 
oprită. Medicii apre
ciază însă că situația 
sa continuă să fie cri
tică.

„GREFELE DE INIMĂ 
SÎNT I'REMATURE", a 
declarat specialistul ca-

NU TOATĂ LUMEA 
ESTE DE 
PĂRERE.francez 
met 
are 
tua 
de 
Termet si alti nouă spe
cialiști francezi în chi
rurgia cardiacă au ple
cat joi la Capetown, 
pentru a studia metoda 
profesorului Barnard.

ACEASTĂ
Chirurgul 

Hubert Ter- 
a declarat că 

intenția de a efec- 
la Lyon o operație 
grefare a inimii.

• In ce-l privește pe 
acesta, el a declarat că 
a primit numeroase o-

• Tel-Aviv
anunțat că proiesorul 
Maurice Levi a. înlocuit 
o valvulă a unei inimi 
umane bolnave cu o 
valvulă provenită de la 
un vițel.

• De altfel profesorul 
Hufnagel de la Univer
sitatea Georgetown clin 
Washington s-a pro
nunțat pentru crearea 
unui laborator de conservare 
bovine, 
aceste 
înainte 
După părerea lui, 
mile bovinelor în stare 
de făt se pretează cel 
mai bine la o operație 
de substituire a inimii umane.

a inimilor 
luate de 

animale 
de a se naște.
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