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@ De ce solicitantul ră 
mine anonim penfru 
pîoiectanți? ® Prelun 
girea excesivă a ciclu 
lui de fabricație dimi 
nuează eficiența econo 
mica @ De la fărîmița 
rea răspunderilor tute
lare la eroziunea monu

mentelor istorice

Marți după-amiază, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, secretar general 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, președintele 
Consiliului de Stat, a primit pe 
George T. Kurubo, ambasadorul 
Republicii Federale a Nigeriei in

U.R.S.S., trimisul special al șefuluf 
guvernului nigerian.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
a participat George Macovescu, 
prim-adjunct al ministrului afa
cerilor externe.

Itinerar de Sosirea în Capitală

£1

vacantă '68
■2^

a secretarului general

•/
U Thant

Sfîrșitul ciclului de fabricație al unui produs coincide, întotdeauna, cu un examen pentru producătorul lui. Este examenul calității, o ultimă și dificilă probă din cele pe care le-a trecut produsul în metamorfoza complexă — materie primă, fabricație, marfă. în faza finală a acestui ciclu, la competiția exigentă dintre cerere șl ofertă, producătorul își vede cîn- tărite și examinate rezultatele muncii lui care pot fi sau nu acceptate și deci recunoscute de către cumpărător, beneficiarul lor. Nu de puține ori însă, din această contrapunere a producătorului cu beneficiarul, o parte din eforturile celui dinții nu capătă recunoașterea socială ci, sub forma rebuturilor, mărfurile refuzate sau respinse iau drumul recpn- ditî'V>ârilor or, drumul definitiv, a! ce; , etichetate : fără desfacere asigurată. Ce declanșează aceste fenomene și care sînt unele din consecințele lor ne relatează, pe scurt, tov. Benone Popa, director adjunct la sucursala județeană Argeș a Băncii Naționale :— Cauzele acestor fenomene — refuzurile de mărfuri în general șl cele datorită calității în special — sînt multiple. Este vorba, în principal, de livrarea unor mărfuri necomandate, expedierea cu anticipație sau cu prea mare întîrziere a produselor, erori de calcul și alte cauze. Cît privește refuzurile datorită calității, asupra cauzelor lor cred că nu trebuie să fac prea multe precizări: toate sînt generate de nerespectarea caracteristicilor calitative stipulate în contract. Dar, indiferent de forma pe care o îmbracă,, refuzurile de mărfuri certifică în ultima instanță superficialitatea. neglijența șl indife-
Or

rența de care dau dovadă unele conduceri de întreprinderi în relațiile cu beneficiarii produselor lor.— Care este situația, din acest punct de vedere, în județul Argeș ?— Din analizele statistice lunare pe care le întocmim se constată că
ancheta
economica •

în perioada care a trecut din acest an s-au înregistrat în sectorul industrial al județului Argeș un număr de 2 233 refuzuri, în valoare de 33 000 000 lei. O bună parte din aceste refuzuri de mărfuri se datoresc tocmai calității lor necorespunzătoare.— Cine sînt „campionii" acestei nefericite întreceri ?— Printre alții, Uzina de motoare electrice Pitești, Uzina de piese auto Colibași, întreprinderile forestiere de la Stilpeni și Rucăr. Cu excepția primei unități, intrată în funcțiune de curînd, celelalte cazuri amintite sînt întîlnite în toate informările noastre făcute și cu ani în urmă, ceea ce înseamnă că conducerile lor, fie că ignorează acest aspect deloc minor pentru activitatea unei întreprinderi, fie că nu au capacitatea să lichideze o asemenea stare de lucruri. Nu se cunosc oare implicațiile ? Mărfurile refuzate se reflectă în împrumuturile restante, pentru care se percep dobînzi penalizatoare. Ele constituie

produse scoase din circuitul economic, încetinind viteza de rotație a mijloacelor circulante, în condițiile în care se consumă un mare volum de muncă pentru remedierea lor. Se produc șl o serie de dereglări în programarea internă a activității beneficiarilor, prin neprimirea la timp a mărfurilor contractate.Pentru a aprofunda investigațiile ne-am oprit la Uzina de piese auto Colibași unde, de mai multă vreme, se constată o tendință de perpetuare sau chiar de agravare a acestor stări de lucruri negative. Numai în perioada care a trecut din acest an s-au înregistrat peste 37 refuzuri de calitate care, împreună cu produsele a- flate în termen de garanție, au necesitat remanieri 1 milion lei. pierdere netă dacă avem în acum o serie rentabile. Aici, însă, stăruie... în plus o altă deficiență : unele produse nici nu ajung, cel puțin, să fie prezentate Ia examenul final al calității. Ele apar sub forma rebuturilor care au crescut simțitor în anul în cura în această uzină, comparativ cu primul semestru din anul trecut. Aceasta constituie încă o dovadă a modului în care privește conducerea uzinei din Colibași problema calității producției pe diferitele trepte ale fabricației, pînă la desfacerea ei.Cîteva localizări sînt necesare. Situația rebuturilor este gravă mal ales la secția turnare și prelucrare segmențu unde se rebutează pînă la 50 la sută din unele repere. Așa, de pildă. în primul trimestru al acestui an, pentru fabricarea a 167 000 bucăți segmenți compresie SR-101. dlntr-un anumit reper, s-au rebutat... 147 000 bucăți. Cu toate că în bună parte cauzele care generează aceste abateri flagrante de la calitatea producției sînt în principal de natură subiectivă — nerespectarea rețetelor de fabricație, a disciplinei tehnologice, calificarea unor muncitori — conducerea uzinei tergiversează a- plicarea unor măsuri categorice, menite să contracareze acțiunea factorilor care alimentează risipa. Poate conducerea acestei uzine să justifice de ce din cauza calității fabricației s-au pierdut definitiv în primul semestru peste 6 mili-oane lei ?

în valoare de aproape Indiscutabil, această este destul de mare vedere faptul că și de produse ‘&înt ne-

secretarul general al O.N.U. a fost 
întîmpinat de Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, pre
ședintele celei de-a XXII-a sesiuni 
a Adunării Generale O.N.U., Ște
fan Bălan și Aurel Moga, miniștri, 
Mircea Malița, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Gheorghe 
Diaconescu, ambasador, reprezen
tantul permanent al României la 
O.N.U., și de alte persoane oficiale.

(Agerpres)

In după-amiaza zilei de marți a 
sosit în Capitală secretarul general 
al Organizației Națiunilor Unite, 
U Thant, care va conduce lucră
rile reuniunii mixte a Comitetului 
administrativ de coordonare al 
O.N.U. și Comitetului pentru pro
grame și coordonare al Consiliului 
Economic și Social O.N.U., care se 
vor desfășura la București între 
3 și 5 iulie.

La sosire, la aeroportul Băneasa,

consiliul județean ai pionierilor, de comitetul județean U.T.C., de comitetul de cultură și artă, de Agenția O.N.T. ș.a. Cu sprijinul forurilor locale de partid și de stat au fost alese locurile de tabără, s-au fixat bazele turistice, au fost selecționate și pregătite cadrele didactice care vor lucra pe timpul verii cu copiii, s-au definitivat itinerarele excursiilor interjudețene. Ne-am ocupat și de asigurarea condițiilor corespunzătoare de găzduire pentru elevii din celelalte județe care vor veni în excursie sau vor petrece zile de vacanță în județul nostru, cu dorința și convingerea că și elevii noștri care vor merge în județele cu care am stabilit înțelegeri vor fi la fel de bine primiți și îngrijiți.Despre modul cum sînt primiți „oaspeții" ne-a vorbit și prof. Sever Baltac, inspector general la Inspectoratul școlar județean Constanta, „în afara taberelor centrale, am a- menajat în colaborare cu consiliul județean al pionierilor și alte locuri
FI. DINULESCU, L PITICU,
B. GHEORGHE

A început cel de-al patrulea trimestru școlar — vacanța de vacă a elevilor. Ce bucurii și surprize va aduce ea tineretului școlar, absolvit acum de grijile și preocupările curente ale vieții de elev, dornic de recreație și odihnă, de sport și drumeție, de mișcare în aer liber ? Circa 95 000 de pionieri și elevi își vor petrece o parte a vacanței în tabere centrale organizate pe litorâl și în alte locuri pitorești ale țării. Cîteva asemenea tabere vor reuni copii și tineri cu preocupări și aptitudini comune. Astfel, în „tabăra tinerelor condeie" vor petrece membrii cercurilor literare, în cea denumită „Ex-terra 68“ vor merge cei mai tineri radioamatori și electro- tehnicieni, „roza vînturilor" va fi locul de întîlnire a membrilor cercurilor de orientare turistică etc. în asemenea tabere speciale sînt cuprinși finaiiștii concursurilor pe meserii, membrii cercurilor artistice din licee și școli profesionale, membrii cercurilor literare, finaiiștii concursurilor de literatură, matematică, fizică, chimie, ai concursului de arte plastice din licee și școli profesionale ș. a. Aproximativ 91 000 de pionieri și școlari vor participa la excursii interjudețene. Pentru organizarea și desfășurarea prezentei vacanțe de vară a elevilor au fost alocate 40 milioane de lei.Ca în fiecare vară, forurile centrale și locale de învățămînt, conducerile de școli și cadrele didactice s-au îngrijit să asigure tineretului școlar condiții cît mai bune de odihnă, să pregătească un program de acțiuni cît mai interesante și atractive, pe gustul elevilor, în așa fel ca lunile de vacantă să reprezinte cu adevărat cadrul prielnic de recreere, dar și de îmbogățire spirituală, de educație. Spre deosebire însă de anii trecuți, cînd întregul program se întocmea pe plan central, în vara a- ceasta, o ;bună parte din răspunderile privind vacanța au fost atribuite inspectoratelor școlare județene.O discuție, la startul vacantei, cu reprezentanții inspectoratelor școlare județene, cu profesori și directori de școli, se axează, firesc, pe itinerarul de vacanță 1968.— în vara aceasta, aproape 3 000 de elevi din școlile județului Bacău își vor petrece vacanța în tabere. Alți peste 3 000 vor participa la excursii interjudețene. în timp ce circa- 10 000 de școlari vor lua parte la excursii și drumeții pentru cunoașterea frumuseților județului natal. în organizarea vacantei — ne spune prof. Maria Vicol, inspector general la Inspectoratul școlar județean Bacău — am pornit de la premisa că trebuie să conlucrăm cu toate forurile locale care pot contribui — prin mijloace specifice — la realizarea cu succes a scopului său educativ șl recreativ. Este vorba
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Ancheta internațională a „Scînteii"
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Buna aprovizionare a populației impune
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de mase plastice iese mai bună bachelită...
Un echilibru constant 

tre om si mașină, între 
și tehnica ve care o ma
nevrează... In clipa în ca
re s-a realizat acest lucru, 
mașina se supune jocului 
ingeniozității omenești, de
vine o materie maleabilă și

REPORTAJ DIN FĂGĂRAȘ

intercooperatist

La recoltat pe 
ogoarele C.A P. 
Hîrșova (citiți 
în pag. a lll-a 
raidul anchetă ■. 
UN RITM IN
TENS LA SECE

RIȘ I)(Foto :Gh. Vințită)

120 de ani de la Revoluția 
din 1848

Cuvintare rostită la adunarea 
populara din Capitală 

29 iunie 1968
Broșura a fost editată intr-un tiraj de masă

Nu ni se pare de prisos să repetăm un lucru arhicunoscut: prezența în magazinele de desfacere a legumelor și fructelor a unor produse de proastă calitate produce necazuri, uneori nebănuit de mari, și celui care le oferă, și celui amator să cumpere. Primul nu se poate descotorosi ușor de astfel de legume, e tot timpul nevoit să le reducă prețul : al doilea, dacă cumpără, rămîne nemulțumit de marfa procurată. Așadar, pornind de la adevărul că legumele și fructele nu cresc veștede, zbîrcite și pătate în grădini și livezi, repetăm întrebarea : de ce și unde se degradează această marfă, de felul ei sensibilă și pretențioasă ? Intr-o oarecare măsură, am răspuns a- cestei întrebări într-un articol anterior. Spuneam acolo că drumul parcurs din verigă în verigă, recepțiile repetate, încărcările și descărcările, manipulările succesive pun legumele la încercări grele. O primă concluzie deci — care s-a desprins, de altfel și din alte articole și reportaje — era : necesitatea urgentă și imperioasă ca drumul legumelor și fructelor să fie considerabil scurtat. Cum ? înlocuindu-se sistemul existent de circulație

FRUCTE

CRAIOVA (corespondentul „Scînteii"). — Zilele trecute a fost dat în exploatare sistemul de irigații Cala- fat-Ciuperceni. Executat prin cooperare de către cooperativele agricole de producție Ciupercenii Vechi, Ciupercenii Noi, Smîr- dan și Calafat, sistemul va da posibilitate unităților amintite să irige în acest an 1 200 hectare cu porumb, legume, plante de nutreț, plantații de vii și pomi. Anul viitor, cînd vor fi gata toate lucrările prevăzute în proiect, se vor iriga 1 850 ha, cu posibilități de extindere. Pentru construcția acestui sistem de irigații au fost săpate un canal de aducțiune lung de 1,5 km, canale principale de alimentare de 8,2 km, canale secundare

de 8 km. A fost montată o stație de pompare și două stații de repompare, care trimit în fiecare oră ■ spre ogoarele cooperativelor 270 000 litri apă. în final, cantitatea de apă ce va fi trimisă Ia rădăcina plantelor se va dubla.Potrivit calculelor, investițiile făcute la construcția acestui .sistem se vor amortiza în 2,5 ani. Merită de reținut faptul că este primul sistem din țara noastră amenajat pe nisipuri zburătoare. Pentru a se preveni pierderile de apă, toatecanalele sînt protejate cu dale din beton. O dată cu darea în funcțiune a sistemului a fost constituită și asociația intercooperatistă ce se va ocupa cu exploatarea și întreținerea acestuia.

Sînt multi ani de cînd fu
megă policrom coșurile 
combinatului chimic de la 
Făgăraș. De multi ani, fă
ră întrerupere, substanțele 
pămîntului și ale cerului 
capătă aici înfățișări și în
sușiri noi, filtrîndu-se, 
schimbîndu-și structura și 
metamorfozîndu-se în inte
riorul unor alambicate in
stalații chimice. Minți si 
mîini iscusite conduc com
plicatul proces de transfor
mare a materiei fabricînd 
cîteva produse chimice fă
ră de care nu poate fi con
cepută viata modernă. 
Multi dintre oamenii de 
aici nu mai sînt tineri, așa 
cum și multe dintre insta
lații nu mai sînt noi. Și 
oamenii, și instalațiile s-au 
acoperit de culorile timpu
lui, se cunosc de mult șl sînt uniți într-o intimitate 
fertilă. Așa se si explică 
de ce. printre combinatele 
chimice ale tării, cel de la 
Făgăraș ocupă un loc frun
taș mai ales tn privința 
calității înalte a produse
lor ; de ce, de exemplu, din 
utilajele vechi ale secției

docilă, se lasă perfecționa
tă, împinsă pe albia nou
tății si modernizării.

Am văzut aici, la Făgă
raș. cum o instalație veche 
(care altfel ar fi fost trimisă la retopit) și-a recîș- 
tigat tinerețea, intr-o teh
nologie nouă a rășinilor 
— tehnologie născută dato
rită faptului că oamenii an 
imaginat atitea combinații și recompuneri ale organis
melor mașinii pe care o cu
noșteau, incit au ajuns la 
o cu totul altă formulă de

agregat. încă neexistentă în 
tehnica maselor plastice. 
Așa s-a născut un brevet 
de invenție. Bachelitele pe 
care le realizează acum in
stalația respectivă nu nu
mai că înlocuiesc importul 
unor sortimente speciale, dar sînt superioare celor 
din import, iar combinatul

nu prididește să facă față 
cererilor.

Privesc instalația, ti dau 
ocol si îmi vine greu să cred că în bătrînele ei ar
ticulații se naște o substanță care, după performante, 
s-ar crede că este rodul u- 
nui travaliu ultramodern. 
Bătrîna mașină — pasăre 
Phoenix — rivalizează cu 
mașini de înaltă moderni
tate. Ideea ei s-a năs
cut, s-a dezvoltat și s-a materializat simplu, ca 
ceva care intră în firea lu-

crurilor. Ea n-a surprins 
n-a uluit pe nimeni, ba în
că, atunci cînd inginerul 
Petre Turea a comunicat-o 
celor cu care lucra, ei au 
răspuns doar atît: „De 
mult trebuia făcută chestia 
asta. Cum de nu ne-am 
gîndit ?“ Simplu. Modifica
rea, asemănătoare unei noi 
dispoziții a pieselor pe o ta
blă de șah, a dat naștere unei noi tehnologii.

Intîmplarea nu e o sim
plă întîmplare; ea se or
donează într-un proces am
plu, a cărui arie de acțiune cuprinde, de fapt, întregul combinat. Discut cu ION 
PlRVULESCU. unul dintre 
inginerii șefi ai combina
tului. căruia îi revine și 
sectorul cercetării științifi
ce. Un om de o vioiciune 
neobișnuită. Dă o asemenea 
importanță acestei activi
tăți încît — îmi spune — 
„în scurt timp am reușit 
să atragem în munca de

Mihail CARANFIL

verigă în verigă — cu un sistem mai simplu și mai direct. Anume, prin aprovizionarea magazinelor I.L.F. chiar de la sursă, de către producător. Faptul apare pe deplin posibil, întrucit acest mod de aprovizionare se și practică. E drept, încă pe scară restrînsă, cu timiditate, dar se practică. Deci se poate.Acum, să ne oprim puțin și să vedem: oare numai drumul lung și recepțiile repetate sînt factorii care ostenesc și îmbătrînesc marfa, ca- re-i strică fata?...Mă aflam la centrul de legume și fructe nr. 4 din Capitală. La ora cînd am ajuns acolo — o surpriză plăcută : centrul era, fără exagerare, curat ca o farmacie. Legumele și fructele din stoc erau orîndulte cu grijă, sortate cu atenție. Am vizitat și alte centre. Situații relativ a- semănătoare. Adică ? Curățenie, mar- • fa din stoc bine orînduită, întreținută... Marfa din stoc ? Dar de cînd și în ce scop anume se fac, în puterea verii, stocuri de marfă perisabilă ? Nu trebuie să fii specialist în agricultură sau în comerțul cu legume și fructe pentru a putea ști că legumele crude, tinute prea mult în depozit, .,în stoc", se degradează. își pierd din însușiri. Firește, acest lucru, cunoscut de orice gospodină, este cunoscut și la centrele de legume și fructe. Totuși, la centre apar, contrar voinței lor, ba am spune spre disperarea șefilor de depozite, ba stocuri de marfă, ba goluri. Fapt care se oglindește fidel pe rețea. Sistemul actual potrivit căruia se face aprovizionarea piețelor și magazinelor din rețeaua I.L.F.-urilor pare, cel puțin teoretic, judicios. Dar practic o să vedem că nu e. Cum, în amănunt vorbind, se face aprovizionarea ?Teoretic : I.L.F.-urile șl centrele de legume și fructe au contracte cu cooperativele agricole de producție, în contracte sînt stabilite cantitățile de marfă, pe sortimente, pe care cooperativele le vor livra de-a lungul anului centrelor de legume și I.L.F.-urilor. în momentul cînd începe campania de recoltare. între comerț și furnizori sînt stabilite chiar grafice zilnice de livrare. Ceea ce e foarte bine. Dar pentru ca totul să se desfășoare cu precizie, pentru ca marfa să ajungă proaspătă în sacoșa cumpărătorului, e nevoie nu numai de respectarea cu strictețe a angajamentelor contractuale. E nevoie să fie depășit și un al doilea punct critic : marfa livrată de producători să fie difuzată rapid și judicios — după necesități — în rețeaua comerțului cu amănuntul, în cele ce mai urmează ne vom opri deci mai mult asupra acestor două aspecte : a) cum sînt respectate con-

Larg curent de opinie în 
America Latina pentru ex
tinderea relațiilor econo

mice cu țările socialiste

Cine urmărește evoluția țărilor Americii Latine poate face constatarea că una din preocupările centrale pe aceste meridiane o constituie confruntarea cu fenomenele subdezvoltării. Confruntare cu atît mai dramatică cu cit autorizate surse statistice periodic fluvii de cifre creșterea decalajului fată industrializate și oferind tot mai șocant termen parație. Dacă produsul
cele mai revarsă atestînd de țările astfel un de com- național brut al S.U.A., de pildă, ajunge azi la 585 miliarde dolari, toate țările Americii Latine luate împreună însumează doar 77 miliarde dolari.

CORESPONDENȚA 
DIN RIO DE JANEIRO 

DE LA VASILE OROS

Gheorghe GRAURE

în ritmul actual de dezvoltare, Braziliei (țara cu cel mai mare volum al producției în America Latină) i-ar trebui cel puțin 130 de ani ca să egaleze nivelul de azi al S.U.A.; Argentinei și Mexioului și mai mult... Dimensiunea decalajului poate stîmi o mare nedumerire, știut fiind că, în privința resurselor. aria latino-americană întrece considerabil S.U.A. Aici sînt prezente din abundentă toate mineralele prosperității industriale și condiții deosebit de favorabile pentru agricultură. Diferă sensibil. de la țară la tară, modul cum se încearcă • înfruntarea acestei probleme capitale. Totuși, pe deasupra deosebirilor, în ultimii ani a- sistăm la cristalizarea și generalizarea unor tendințe renovatoare, fie că e vorba de măsuri interne, fie de acțiuni în sfera relațiilor cu străinătatea.Programul nord-amerlcan „Alianța pentru progres" și-a propus și el în vorbe să ajute la lichidarea subdezvoltării Americii Latine. Astăzi însă, la cinci ani și jumătate de la adoptarea sa, „beneficiarii" constată că fondurile furnizate de „Alianță" în această perioadă au fost considerabil inferioare atît fată de profiturile realizate în chiar țările la- tino-americane de monopolurile străine (principalii și autenticii beneficiari ai fondurilor), cît și față de pierderile, de-a dreptul impresionante, suferite de pe urma eternelor „schimburi neechivalente*. Așa se face că, în loc de ritmul mediu de
(Continuare in pag. a Il a) (Continuare in pag. a VIII-a)



SClNTEIA miercuri 3 iulie 1963PAGINA 2

PENTRU PROIECTANȚI ?

CONSTATĂRI PE MAR.

GINEA UNEI ANCHETE

PRIVIND CONSTRUCȚIA

FAPTUL
DIVERS
OscilațiiLa întreprinderea de mecanizare a transporturilor forestiere Sebeș (I.M.T.F.) a sosit, în urmă cu 6 luni, nechemat de nimeni, un oscilograf din import valo- rînd peste 100 000 lei. Cei de Ia Sebeș au rămas nedumeriți : nu aveau nevoie de el și nici nu știau' cum să-1 manipuleze. Totuși, l-au introdus în inventar. Așa e regula. Iată însă că acum 1 se descoperă destinația : oscilograful trebuia să ajungă la Institutul de cercetări forestiere din București. întreprinderea sebeșeană așteaptă pe cei de Ia institut să vină să ridice aparatul. Dar aceștia par nehotărîți. Pendulează : să vină — să nu vină ! Cît timp o să mai oscilați. tovarăși de la I.C.F-.B. 7
Nu doriți

9 

„un bilet 
în plus"?Cînd vrei un bilet, la unbun, nu găsești. în schimb, la „negru" — cîte dorești. Iată o adresă sigură : îl cheamă Ion Motorcă și locuiește pe str. Mihai Vodă nr. 13 — București. Ocupația de bază : speculă cu bilete de cinematograf, pe bulevard. Nu are prețuri fixe. Cît poate „rupe". Oferta — în funcție de bunăvoința casierițelor. A mai fost condamnat de două ori pentru practici asemănătoare. Are și un nou colaborator : Ion Ștefan, de 18 ani, zis și „Bombonel". Ceilalți colaboratori (a se citi speculanți) nu au nume, ci numai porecle : Samson, Caiu, Indianu. De lucrat, nu lucrează nicăieri. Prezentăm faptul conducerii cinematografelor pentru a explica proveniența sutelor de bilete care s-au găsit, Ia un control recent, asupra acestor pa- raziți. Și-au făcut din vînzarea ilicită a biletelor o ocupație cotidiană. Poate e necesar să li se deschidă fișe de pontaj... La miliție au. Pe cînd și la tribunal ?
Ce idee!

lntr-o zi,' venind «casă, meca
nicul lohan Weidefelder din Si
biu (cartierul Hipodrom, blocul 
10) a constatat că n-are cu ce 
descuia ușa apartamentului. Uitase 
cheia pe dinăuntru. Atunci i-a ve
nit o idee ștrașnică. S-a repezit 
la șantierul nr. 505, unde lucrează, 
și a adus... ce credefi I Un lăcă
tuș 7 Nu, era prea simplu. A ve
nit cu o macara de 25 de tone I 
A îndreptat brațul macaralei spre 
terasa apartamentului său de la 
etajul Hi și — cățărîndu-se ca un 
autentic Fanfomas — a sărit ie 
casă. Și problema s-a rezolvat. 
în schimb s-au distrus spații verzi 
și trotuare asfaltate. Pagubă de 
cîteva mii de lei. Totuși, bine că 
nu stă la etajul 10. Pentru o „ope
rație" la o asemenea înălțime, 
șantierul 505 nu dispune de 
îaje adecvate.

uti-

za

Falsul
„cores
pondent"

Pe ușa subredac|iei noastrePe ușa subredac|iei noastre din 
Cluj intră un cetăfean, Florea Giu- 
rescu, venit pentru examene toc
mai din Oit. „Caut pe Virgil Du
mitrescu, corespondent de presă". 
„Nu-I cunoaștem. De ce îl căutati?** 
Omul rămîne mirat. „Să vede|i, am 

/fost cazafi în același dormitor. S-a 
împrietenit cu mine și cu al|i co
legi. Ne-a spus că dă și el exa
mene și că e corespondent la 
„Scînteia". L-am crezut. Dar a dis
părut de o săptămînă, după ce a 
împrumutat bani și a furat lucruri 
de la colegi. Mie mi-a furat bule
tinul. Ne-a lăsat un geamantan, cu 
o cămașă și o notă de plată la un 
hotel, pe care figurează numele de 
Gheorghe Dodo". Am făcut o le
gătură între cele spuse de musafi
rul subredacfiei noastre și cele 
două telefoane primite săptămînă 
trecută, cînd o voce feminină îl 
căuta disperată pe același Virgil 
Dumitrescu, tot ...„corespondent". 
Semnalăm cazul milifiei.

Rapidul 
foamei

Rapidul 61, pus în circula
ție po ruta București-lași, cu 
plecarea la ora 15,10, convine 
călătorilor și îndeosebi ieșe
nilor care vin cu diferite tre
buri în Capitală. Acest ra
pid înregistrează timpul ce], 
mai scurt de călătorie. Pînă 
aici, toate bune. Păcat însă 
că Inițiativa excelentă este 
diminuată. In acest rapid mori 
de sete șl de foame. Nu gă
sești apă rece, darmite ră
coritoare 1 Nici vagon restau
rant, nici bufet. Un lu
cru am dori : fiind vorba 
de rapid, rezolvați problema... 
accelerat. Adică în nota spe
cifică C.F.R.-ului.

Rubricd redactata de t
Ștefan ZIDARIJA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Sctnteii"

DE CE SOLICITANTUL 
RĂMÎNE ANONIM

• <Adoptarea măsurii privind construirea de locuințe proprietate personală cu sprijin de stat, primită cu viu interes de populație, ridică probleme inedite și dificile factorilor chemați să rezolve, în mod optim, cerințele unor beneficiari cu exigențe variate. Un rol important în această direcție revine oficiilor de locuințe. trusturilor de construcții cît și proiectanților.Numărul impresionant de cereri Înregistrat continuu la oficiile de locuințe din întreaga tară presupune construirea unui volum însemnat de locuințe și, totodată, necesitatea stabilirii unor teme variate, corespunzătoare cerințelor și posibilităților materiale ale diferitelor tipuri de familii. Este însă extrem de dificil (dacă nu chiar imposibil) de stabilit o legătură nemijlocită între numeroșii solicitanți (de ordinul zecilor de mii) și proiectanți, în vederea precizării temei locuinței comandate, atît sub raport cantitativ cît și calitativ. De asemenea, este greu și neeconomic de întocmit o gamă foarte largă de proiecte, soluția fiind realizarea unor tipuri de apartamente ale căror caracteristici esențiale să răspundă unor prototipuri de cerințe și exigente cu caracter social.Delimitarea categoriilor de beneficiari interesați de locuințe proprietate personală, stabilirea tipurilor de confort al locuințelor solicitate constituie cîteva elemente de reper, a căror cunoaștere de către proiectant . este strict necesară într-o fază incipientă a proiectării. Din păcate, posibilitățile de informare a proiectantului asupra variatelor aspecte pe care le implică elucidarea unor teme de proiectare atît de complexe sînt, în prezent, extrem de sărace, datele scriptice sumare existente la oficiile de locuințe fiind cu totul insuficiente. Ar ușura mult sarcina proiectanților includerea pe formularul de contractare a unor rubrici de identificare a solicitanților. Aceasta ar permite stabilirea corelațiilor necesare pentru determinarea tipurilor de familii solicitante (și. corespunzător, a tipurilor de locuințe), ponderile acestora pe tară, cît și eșalonarea proiectării în funcție de volumul de solicitări.In institutul de proiectări pentru construcții-tip din cadrul Comitetului de stat pentru construcții, arhitectură și sistematizare este utilizată în ultimii ani, cu rezultate pozitive, ancheta selectivă în rîndul locatarilor, în scopul îmbunătățirii activității de proiectare. Caracteristica a- cestor anchete constă în depășirea cadrului strict tehnic al precizării datelor constructiv-funcționale. ur- mărindu-se și înregistrarea nivelului de nevoi și aspirații sociale. Totodată, aceste sondaje suplinesc lipsa legăturii directe dintre solicitanți și proiectanți. Chiar recent, pentru elucidarea unor aspecte legate de stabilirea elementelor de temă pentru locuințe proprietate personală a fost întreprinsă o cercetare în rîndul beneficiarilor de locuințe proprietate personală construite cu sprijin de stat. Avînd ca obiectiv sondarea cerințelor unor categorii complexe de beneficiari în condiții de locuire variate, s-a urmărit ca eșantionul să includă diferite categorii sociale, structuri de familii, tipuri de clădiri și apartamente, totalizînd 250 de cazuri. Concluziile rezultate din anchetă, finalizate într-un studiu, au relevat unele aspecte critice existente în prezent în acest domeniu.O primă problemă ridicată cu acuitate în toate cele 7 orașe care au făcut obiectul cercetării o constituie necesitatea includerii în gama de proiecte viitoare a apartamentelor cu o cameră. Din informațiile primite la oficiile de locuințe cît și din declarațiile unor locatari a rezultat că volumul ridicat de solicitări pentru acest tip nu poate fi satisfăcut, în- trucît în ultima vreme nu se mai construiesc garsoniere. Ancheta a relevat situații în care familii de pensionari sau locatari singuratici a- rătau că lipsa apartamentelor cu o cameră i-a determinat să cumpere un apartament cu 2 camere. Necesitatea construirii unor apartamente mici este determinată și de dorința frecventă a separării cuplului tînăr de cel în vîrstă. Din anchetă a rezultat că, în numeroase cazuri în care bătrînii și tinerii, cu eforturi conjugate, au cumpărat o locuință, menajul se face separat; planurile de viitor ale familiei includ cumpărarea unui apar- ■ tament mic, pentru bătrîni.Conducerea superioară de partid și de stat a trasat ca o sarcină centrală găsirea și folosirea tuturor

căilor posibile care ar contribui Ia rezolvarea problemei locuinței, cu un ceas mai devreme, pe ansamblul tării. In aceste condiții, este de analizat oportunitatea construirii — prin oficiile de locuințe — a apartamentelor cu o cameră, ținînd seama de implicațiile pozitive pe care le-ar a- vea în ansamblul politicii de construcții și repartizare a spațiului locuibil din țara noastră. Prin construirea unor apartamente mici se poate elibera un volum (a cărui pondere ar putea fi însemnată) de materiale de construcții și forță de muncă, elemente ce limitează în prezent, în mod obiectiv, volumul și ritmul construcțiilor de locuințe.O altă sursă de economii și, implicit, de sporire numerică a locuințelor o constituie construirea unor tipuri variate de apartamente cu diferite tipuri de confort, rezultată, de asemenea, din cercetare. S-a urmă-

DE LOCUINȚE PROPRIE

TATE PERSONALĂ

vind funcționalitatea locuinței, posibilități de aplicare directă proiectare. Printre problemele care au întrunit un procent însemnat de opțiuni sînt de semnalat: necesitatea prevederii, în bucătărie, a locului de luat masa, dimensionat proporțional cu mărimea apartamentului; cerința de mărire a băii pentru depozitarea 
ți utilizarea comodă a mașinii de spălat; dorința de a lărgi vestibulul cu tendința de a-1 transforma în- tr-un mic hol ; decomandarea camerelor ; amplasarea băii în apropierea bucătăriei.Mai este de sesizat un aspect nelegat de proiectare, dar cu consecințe serioase, ducînd la un număr mare de nemulțumiri. Este vorba atît de calitatea materialelor și a execuției, cît și de sortimentul greoi și ne- pr.actic al mobilierului provenind din locuințe anterioare sau procurat din comerț. Aceste deficiențe ridică dirf nou cu acuitate problema prevederii, prin proiect, a mobilierului înzidit, care a întimpinat părerile favorabile ale anchetaților cu referire la vestibul, bucătărie și depozitări. Ponderea ridicată a opțiunilor locatarilor privind amenajarea cu mobilier fix a vestibulului, bucătăriei și, parțial, a încăperilor de locuit contravine părerii exprimate de unele oficii de locuințe care neagă o asemenea solicitare.Aspectele .critice rezultate din cercetare constituie direcții de urmat șl aprofundat în viitor. Este indicată, în acest sens, nu numai o continuare a cercetării, cît mai ales o lărgire a gamei metodelor de investigație. A- doptarea cercetărilor combinate, uti- lizîndu-se ca surse de informare so- licitanții, contractanții, beneficiarii, chestionați fie nemijlocit, fie prin intermediul corespondenței sau al presei centrale sau locale, ar facilita depășirea limitelor specifice reia din surse și utilizarea a potențialului informativ.Desfășurarea unor acțiuni nul „culturii locuinței" este de importantă. în sensul de a-i ajuta pe locatari să utilizeze corespunzător spațiile locuinței. Cercetarea a arătat că și în această direcție există încă serioase deficiente. Ridicarea nivelului de cultură în acest domeniu se poate realiza prin consfătuiri cu solicitanții, organizarea — de către oficiile de locuințe — a unor ex- poziții-etalon, editarea unor broșuri informative (înmînate noilor proprietari la ocuparea locuinței), efectuarea de proiecții, cît și prin punerea în vînzare a unui număr de apartamente dotate, mobilate și finisate cu

cu în

rit, în anchete, în acest scop, delimitarea orientării populației către anumite- tipuri de apartamente în funcție de posibilități materiale și grade de exigență, incluzîndu-se în eșantion o structură social-profesio- nală diversă (muncitori, personal de deservire, funcționari, ingineri, medici, profesori, pensionari). Cerințele și necesitățile acestor categorii, în ceea ce privește „locuirea", au puncte de contact, cît și diferențe specifice. Apar distinct cerințe diferite grupînd locatarii în cîteva categorii, cu privire la tipul de clădire și apar- tam'ent preferat (oscilînd între locuință individuală cu garaj și centrală termică proprii, și garsoniere în clădiri mari), la nivelul de finisaj cît și la densitatea de locuire. In a- ceastă din urmă problemă au apărut unele aspecte care trebuie analizate diferite tipuri de confort, constl-în contextul general al. posibilităților fruind, toate, căi de informare și edu-actuale de care dispune sectorul da ■ ' ■_ *•' ""construcții din țara noastră? Astfel, Care a viitorilor locatari.

fiecă- maximăpe pla- deosebit

Natura ne-a dăruit atît de multe și felurite atracții turistice îneît în eoncedil este deseori greu să ne ho- tărîm încotro s-o pornim. Se pare însă că pe toate le poate întrece, prin fascinația ei, uriașa întindere de ape cuprinsă în triunghiul care zvîcnește din Ceatalul Ismailului. De aici, lărgindu-se leneș spre mare de-a lungul brațelor Chilia și Sf. Gheorghe, Delta Dunării ne oferă nu numai bogate resurse economice și teme de cercetare științifică, ci și 4 340 km pătrați de... surprize și rafinate plăceri turistice. Pitoreș- tile imagini ale Deltei sînt astăzi tot mai mult răspîndite prin materialele tipărite de O.N.T. Dar cărțile, filmele despre de oricît ele. intuiești frumusețile. Farmecul real al Deltei nu-1 poți simți decît în Deltă.Este firesc, deci, că numărul celor care vor să o viziteze este foarte mare. Totuși, turismul în Deltă se dezvoltă extrem de greoi. Indiscutabil că a- ceasta se datorește și insuficienței propagandistice, mai ales lipsei unei largi informații utilitare, de care are nevoie turistul. Tot ceea ce fac astăzi agențiile O.N.T. în legătură cu Delta, și nu toate, este să ne invite la excursii colective, organizate la anumite date. Mulți oameni însă vor sau au posibilitatea să meargă doar în excursii individuale, în grupuri res- trînse, pe cont propriu. Ei ar avea nevoie să știe cu precizie ce posibilități de cazare șl deplasare există în Deltă, orarul exact al mijloacelor de transport, locurile pe care pot să le viziteze, să li se indice anumite trasee etc. Agențiile O.N.T. din tară nu pot oferi celor interesați nici măcar o hartă turistică a Deltei, astăzi fiind în circulație una care, in- dicînd o șosea inexistentă între Tulcea și Sulina, induce în eroare pe automo- biliști.Apoi, extinderea valorificării turistice a Deltei nu poate fi realizată fără a a- sigura vizitatorului, pe lingă condiții de cazare și masă, și condiții de transport. La ora actuală însă, vasele de care dispune O.N.T.-ul nu răspund decît parțial necesităților de deplasare. Dispunînd mai ales de vase mari, O.N.T.-ul satisface cerințele unor excursii colective de 70 sau cîteva sute de persoane, pe care le duce de regulă pe brațele Sulina și Sf. Gheorghe, adică pe „bulevardele" acvatice, dar nu dispune de vase mici, care să-i introducă pe excursioniști pe canalele mici, sălbatice. Aflîndu-mă într-o dimineață, la agenția . O.N<T: din Tulcea — plasată <într-un local cu totul necorespunzător pentru a servi anual 50—60 000 de

acest minunat colț natură, publicațiile, de bune ar fi te ajută doar să-i

persoane — am asistat la scene cel puțin penibile. Grupuri de turiști de la 2 pînă la 10 persoane solicitau un mijloc de transport rapid pentru o excursie de cîteva ore în Deltă. Eforturile disperate ale tovarășului Oscar Bîra, șeful agenției O.N.T. Tulcea, de a găsi pe la diferite instituții șalupe pe care să le poată oferi turiștilor, ră- mîneau de regulă fără efect, deși agenția ar fi putut încasa între 90—120 lei pe oră. Aceasta impune O.N.T.-ului să analizeze cu atenție dacă cel puțin în privința vaselor mici nu ar fi potrivit

unde a fost construit și un camping — rămîne mult mai dificil de rezolvat problema alimentației. Nu este vorba doar de lipsa unor restaurante. După cum ne-a declarat tov. G. Gornov, vicepreședinte al Comitetului executiv al Consiliului popular județean Tulcea, aprovizionarea în Deltă se face defectuos. Oficiul județean de legume și fructe (director Tănase Grigoraș) trimite mărfuri de proastă calitate în a- ceastă parte a județului; unele sortimente de mărfuri zac în depozit, dar nu se găsesc în magazine. In

o paradis
vitregit
a! turismului
să dispună de o bază proprie de transport la Tul- cea. Nu este mai puțin a- devărat că ar trebui maximum existente.După cum pitănia poi ici sînt înr

în primul rînd valorificate la posibili tăițileam aflat la căpitănia portului Tulcea, a- ici sînt înregistrate, printre altele, circa 200 bărci cu motor de 2—4 persoane și 6 șalupe rapide pe aripi portante. Intrucît în mod practic ele nu sînt utilizate tot timpul de instituțiile și întreprinderile cărora le a- parțin, ar putea fi foarte bine și extrem de rentabil folosite și pentru turism. Abia în prezent se pare că Oficiul Național de Turism intenționează să facă o inventariere a tuturor mijloacelor de transport aflate în Deltă, cu scopul de a se iniția măsuri pentru valorificarea lor turistică.Cum stau lucrurile în celelalte privințe? La Tulcea intră în funcțiune un complex hotelier modern cu 220 de locuri; dar în Deltă, cu excepția Maliucu- lui, nu avem hoteluri șl restaurante adecvate. Dacă în privințaO.N.T. încearcă să se descurce în unele locuri, în- .chiriind. căsuțe ale cetățe-

au pen- după veni nu tocmai pei-exem-

ghe este posibil să fie organizate pentru turiști vînători la rațe, iar amatorilor de pescuit 11 s-ar putea delimita anumite zone, de pildă la Matița, Ca- raorman, Uzlina, Dranov, Roșuleț, în care să se a- menajeze căsuțe înzestrate cu bărci șl unelte de pescuit. Consiliul județean al turismului Tulcea își propusese chiar, pentru începutul acestui sezon, să organizeze asemenea locuri, precum și puncte de vînzare șl închiriere a uneltelor de pescuit Ia Tulcea. Malluc, Sf. Gheorghe și Murighiol, să asigure mijloace de agrement și distracție (jocuri mecanice, biliard, ambarcațiuni, proiecții de filme etc) la Sf. Gheorghe și Malluc. Dar Inu 
a făcut nimic.„Conducerea O.N.T., n» asigură tov. Ion Dermen- 
giu, director general al A- genției centrale de turism internațional — se ocupă de elaborarea unui program de lungă durată în legătură cu Delta, îneît să facem din 1 această zonă unul din cele mai mari centre turistice din țară". Tot ce se poate. Dar deocamdată, mare lucru nu se vede. Tov. ing. 
Fierea Iordache, secretar al Comitetului județean de partid Tulcea, ne-a spus: „Șl în toamna trecută O.N.T. a făcut un 6tudiu, solicitînd ajutorul forurilor locale. Pentru 1968 se prevedea dublarea capacității de transport în Deltă, realizarea unor căsuțe turistice la Sulina, despre care se vorbește de vreo 2—3 ani de zile. Dar nu s-a făcut nimic. Nu a fost realizat nici restaurantul care trebuia să fie gata la începutul sezonului la Sf. Gheorghe. Nici în perspectivă nu sînt stabilite lucruri mai concrete. In prevederile pentru 1971—1975 sînt cuprinse hoteluri la Baba- dag și Măcin, care nu prea au nimic comun cu turismul în Deltă. în rest, este vorba despre aceleași căsuțe, care ar urma să se facă la Sulina, Mila 23, Caraorman. Nici O.N.T., nici Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene nu au în vedere vase pentru transportul turiștilor. Comisia locală, oare a lucrat, la plahul economic de perspectivă, a făout mal multa, propuneri pentru amenajări turistice. Se impune realizarea de urgență a unui studiu amănunțit, fundamentat științific, pentru valorificarea turistică a Deltei, la realizarea căreia noi vom da tot ajutorul"....Așadar, în legătură cu Delta, deocamdată nu se poate spune decît că acest paradis al turismului este neglijat. După cît socotim însă, chiar pentru acest sezon se mai pot întreprinde multe. Bineînțeles, cu stăruință și ceva mai mult

magazinele de la Jurilovca și Murighiol, de exemplu, nu ai ce cumpăra.Lipsurile amintite consecințe neplăcute tru turism, deoarece, ce a făcut efortul de a în Deltă, vizitatorul reușește să savureze mai aspectul ei cel frumos. Pentru că sajele specifice,plarele rare din flora și fauna acestei zone, monumentele naturii îți apar de regulă nu pe marile brațe ale Dunării, ci sînt ascunse în micile canale sălbatice, create de natură. Pentru a le putea vedea, trebuie nu numai să mergi prin acele locuri, dar să și stai o perioadă mai îndelungată, ceea ce este greu de realizat acum. După cum ne-au spus mai mulți cunoscători din Tulcea, în Deltă se găsește un punct nodal — comuna Crișan — unde s-ar putea organiza o serioasă bază pentru turism. Și aceasta fără a concepe construcții gigantice, ci doar căsuțe ieftine, care să o- fere un confort cît mai a- propiat de ambianța specifică a Deltei. Un fel de sat pescăresc pentru turiști, de._____ , unde s-ar putea organiza interes' din partea tuturorriilor. în'special la Tulcea, excursii dintre cele mal factorilor de resort.Sulina, Sf. Gheorghe, Cri- frumoase. In anumite pe-șan. Mila 23, Murighiol — rioade, Gheor-
dormitului

Ion CIUCHI

100 de apartamente
normele de repartizare a spațiului ancheta a înregistrat un 189 de camere, ceea ce în- ținînd seama de dimensiu-

Georgeta BUCHERU

a- 
i.»

stabilindu-se corelații între densitatea de locuire, constatată în anchetă, și cea existentă pe țară, a rezultat un indice superior în primul caz, respectiv 1,2 persoane pe cameră în anchetă, față de 1,89 persoane pe cameră în general. în apartamentele de 4 camere, incluse în cercetare, s-a obținut, un indice mediu de 0,8 persoane pe cameră. Față de actuale locuibil, plus de seamnă, nile variate ale apartamentelor cercetate, circa medii.Față de cele arătate, situații care au la bază elemente variate (cumpărarea unor apartamente mari car» să răSDundă cerințelor viitoare ale familiilor mărite, specifice cuplurilor tinere fără, sau cu 1—2 copii ; necesitatea unei camere în plus pentru studiu și lucru acasă — specifică familiilor de intelectuali, în special cadre didactice ; dorința și posibilitatea întreținerii unei locuințe spațioase ; cumpărarea unor apartamente mai mari în scopul subînchi- rierii temporare) sînt de estimat implicațiile pe care le-ar avea perpetuarea unei asemenea situații în ansamblul construcțiilor de locuințe.Socotim că ar trebui studiată reglementarea condițiilor de contractare a locuințelor proprietate personală în sensul corelării lor cu nevoile reale de spațiu ale ‘familiilor solicitante, pentru a nu o transforma într-o sursă de încetinire a ritmului de rezolvare pe plan social a problemei locuinței.In afara aspectelor majore, constatate în anchetă, care țin de politica generală a construcțiilor de locuințe, cercetarea a fost orientată și în direcția selectării unor observații pri- In stațiunea balneo-climaterică Sîngeorz-băi, județul Bistrița

(Urmare din pag. I)tractele ? b) cum este preluată și distribuită marfa în rețeaua comercială ?Să dăm cîteva exemple în legătură cu primul punct. Cooperativa a- gricolă de producție Chiajna se angajează, prin contract, să livreze centrului de legume nr. 4 două tone de mazăre. Pe parcurs însă modifică cantitatea. In loc de două tone, promite 0,6 tone. Livrat în cele din urmă ? Zero tone ! Aceeași cooperativă se angajează să livreze aceluiași partener 7 tone de ceapă. Dar pe parcurs promite marfă și livrează 3,5 tone. Iată și o situație aceleași mite la spanac, livrează... 19 tone. Cooperativa a- gricolă de producție Vîrteju angajează să livreze 15 tone de varză. Pe parcurs reduce brusc această cifră la... 0,7 tone și livrează... 5 tone! Cum pot oare, în aceste condiții, organele de valorificare să facă o aprovizionare ritmică?Am în față un „desfășurător", a- dică o analiză amănunțită referitoare la contracte. Nu știi ce să crezi. Aproape nici una din cooperativele agricole de producție care aprovizionează Capitala nu-și respectă contractele : una se spune la încheierea contractelor, alta se „aranjează" pe parcurs și cu totul altceva se livrează. In nenumărate rîndurl, surplusul de marfă recoltat, în loc să fie dirijat spre localitățile care duc lipsă de unele sortimente, este dirijat spre depozitele Capitalei, indiferent dacă sint aglomerate sau nu. Aici marfa este descărcată, triată și stă, pină se hotărăște ce se face

cu ea. Și, cum am văzut, de multe ori se depreciază.Nu numai întreprinderile de valorificare se fac vinovate de drumul lent al legumelor de la producător la consumator, ci și cele care asigură transportul. La o teleconferință care a avut loc luni la Consiliul Superior al Agriculturii s-a relatat că,
600 tone de tomate. In gara Sînpe- tru stau 200 tone de tomate și 20 tone cartofi. Iată cum Ministerul Căilor Ferate își aduce contribuția la... deprecierea calității legumelor.Să ne deplasăm acum în sfera de activitate a comerțului cu legume și fructe. Sistemul de aprovizionare cu legume și fructe este strict centrali-

numai 6 tone de(ne referim laPro-inversăunități contractante), începutul anului 10 tone de pe urmă 13 tone și, în final,se
FLUXUL COMERCIAL
DE LEGUME SI FRUCTE
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în județul Tulcea, există 250 de din Cu• dinC.F.R.-ultuație asemănătoare există și în județul Constanța unde, de asemenea, din lipsa vagoanelor, sînt pe cale de a se transforma în borhot vagoane de caise. In județul Timiș, din același motiv, n-au putut fi expediat»

caise lipsa toată cele
tone care nu pot fi expediate mijloacelor de transport, insistența organelor locale, 20 de vagoane cerute, a asigurat doar... 3. O si-

zat. Pentru a-și procura marfa necesară magazinului, gestionarul întocmește în fiecare zi o situație din care rezultă stocul existent, rămas nevîn- dut, si cantitatea de marfă solicitată pentru a doua zi. Această situație, foarte aproximativă, uneori falsă (vînzătorul se ferește să încarce prea tare magazinul de teama să nu ră- mînă cu marfa nevîndută), este dictată la telefon centrelor de legume șl fructe. Centrele centralizează situa-

ția tuturor magazinelor și înaintează totul la I.L.F. începe să vină marfa. Dar în ce hal vine uneori ! Mașinile I.T.B.-ului și ale urilor n-au prelate sau au le folosesc. Multe lăzi sînt   , stîlcite, marfa zbătîndu-se în văpaia soarelui ca peștele pe uscat. Marfa urmează — cum am spus — ca I.L.F.-ul să o repartizeze centrelor. Fiecare șofer, înainte de a intra în Capitală, dă un telefon la dispeceratul I.L.F.-ului și întreabă: „Unde mă duc cu marfa ?“ De acolo i se răspunde. Respectă I.L.F.-ul „comenzile" date de centre ? Revenim la centrul nr. 4. Cîteva exemple din multele pe care Ie putem da : centrul cere centralei să-i repartizeze 16 tone de roșii și se pomenește că-i intră în magazie 47 ! Cere 18 tone de cartofi și 1 se repartizează 5. Și tot așa. Cînd îi dă prea mult, cînd îi dă prea puțin. Dar aproape niciodată atît cît cere. Și dacă centrala nu respectă comenzile primite de la centre, pot centrele să respecte comenzile magazinelor ? Nu pot. Magazinul cere 100 kg de fasole și primește 500 ; cere 500 kg de roșii și primește un camion. Se înțelege, acest circuit bizar devine dăunător. Marfa zace prin depozite (uneori chiar și o săptămînă), prin rețea, depreciindu-se, iar alteori nu se găsește....Niște tovarăși care lucrează Ia coordonarea comerțului cu legume și fructe mi se plîngeau că, de la un timp, ri-au vreme nici să doarmă, nici să mănînce. Tot controlează și dirijează marfa. Firește, de dirijarea mărfurilor este mare nevoie. Dar este, mal ales, nevoie de accelerarea șl simplificarea la maximum a drumului legumelor și fructelor spre consumatori.

I.L.F.- și nu rupte,

Este de la sine Înțeles că »cri- sorile de răspuns adresate presei în legătură cu articolele publicate trebuie să poarte pecetea seriozității. a spiritului de răspundere și a corectitudinii. Cu atît mai mult sîntem îndreptățiți să pretindem respectarea acestor trăsături esențiale ale stilului de muncă din societatea noastră, atunci cînd răspunsurile angajează, sub semnătură, cadre cu munci de răspundere socială. Să expunem, pe scurt, faptele :Articolul nostru „Pornind de la istoria unor depozite fantomă", părut la data de 16 aprilie a.c. semnala diverse nereguli în activitatea întreprinderii de construcții și reparații din sectorul 5 al Capitalei. La 23 mai, Consiliul popular al municipiului București, prin .tov. vicepreședinte V. Lixan- dru, ne încunoștința că ,,într-a- devăr, în activitatea I.C.R. — 5 s-au produs abateri și încălcări ale prevederilor legale, ceea ce confirmă temeinicia conținutului articolului publicat în ziarul dv.“ — șl arăta ce măsuri s-au luat. Rîndurile au fost publicate însoțite ' de o notă a redacției în care se reaminteau trei chestiuni rămase, în scrisoarea respectivă, fără răspuns :1) Ce sancțiuni s-au luat împotriva ing. V. Coman, vinovat de ilegalități în atribuirea de locuințe?2) Ce măsuri s-au luat pentru recuperarea primelor plătite ca urmare a raportării drept executate a unor lucrări în realitate neexecutate ?3) Dacă a fost examinat șl aspectul penal al faptelor arătate în articol ?O nouă scrisoare adresată redacției încearcă să răspundă întrebărilor de mal sus. Să examinăm răspunsurile :„Atribuirea unei locuințe numitului Prăjescu Nicolae «-a făcut în condițU oare duc la concluzia că sus-numitul a fost favorizat. (...) Față de cele de mai sus, apreciem că tov. Coman Vasile, fost vicepreședinte la fostul sfat raional, ee face răspunzător de repartizarea nejudicioasă a apartamentului 107 din blocul 25 Nițu Vasile. (...) Faptele s-au petrecut însă la 19.X.1967 și intrucît ptnă la data constatării (6 mai a.c.) trecuseră 6 luni de la săvârșirea abaterii, în conformitate cu regulamentul de ordine interioară, această sancțiune nu se mai putea aplica". (1 ? 1)Ii lăsăm pe cititori să cîntăreas- că consecințele asupra „ordinii interioare" pe care Ie generează astfel de interpretări. Noi dorim doar să atragem atenția asupra a două erori din cuprinsul scrisorii.

1. Faptele petrecute ia 19 octombrie 1967 ar fi fost constatate de-abia la 6 mai 1968, deci cu 18 iile mai târziu decît Îngăduie regulamentul. Articolul mal 6us a- mintlt a apărut insă la 16 aprilie 1968, deci înainte de scurgerea termenului. Cum rămîne cu cele 6 luni ?2. In scrisoare se afirmă: „Faptele s-au petrecut însă la 19 octombrie 1967...“. Prăjescu N. a depus cererea nr. 2285, cerere aprobată de ing. Coman în aceeași zi, la 20 februarie 1968 ! In ziua de 21 februarie 19G8, inginerul Coman a semnat personal ordinul de repartiție nr. 713 prin care apartamentul 107 din blocul 25 Nițu Vasile 1 se a- tribuie lui Prăjescu. De unde si pînă unde acest misterios 19 octombrie 1967 ? De la 21 februarie 1968, data săvîrșirii abuzului, pînă la 16 aprilie, data sesizării sale, sau chiar 6 mai, data „constatării" oficiale, au trecut 6 luni ?Referitor la chestiunea „primelor plătite ca urmare a raportării ca executate a unor lucrări neexecutate In realitate", aflăm din ultima scrisoare că „la șantierele indicate în articol valoarea lucrărilor raportate ea executate la 31.XII.1967 dar neexecutate în realitate se ridică la 8 028 lei." Lucrul acesta „nu influențează decît într-un procent infim realizările, condițiile de premiere rămînînd îndeplinite. Pentru aceste motive nu se pune problema recuperării primelor pe trim, IV. 1987, ele fiind legal plătite".Nici un cuvînt despre incorectitudinea procedeului de a raporta în fals chiar și 8 000 de lei mai mult. Dar ținem să reamintim că „doar într-un singur an, doar la un singur capitol (o- perațluni de montat și remontat) valoarea operațiilor pentru care ml există o documentație din care să rezulte dacă ele s-au executat în realitate este de 115 241 lei". (Am mal citat din erticod). In plus, vă informăm că In cursul anului (din păcate, noi nu avem date proaspete, dar există organe le pot furniza la cerere), gru-carepul 4 a raportat în fals 96 073 lei (doar în trei trimestre), grupul 6 a raportat în fals 98 748 lei (doar în două trimestre) iar grupul 1 — 43 133 lei.Articolul nostru cerea „deschiderea unei anchete penale care să a- nalizeze întreaga activitate a I.C.R.-5, sub toate aspectele". Inspecția Miliției municipiului București ne-a comunicat că cercetările sint în curs.Pînă atunci, ne exprimăm doar regretul că sîntem puși în situația de a scrie articole ca cel de față.
George-Radu CHIROV1CI
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Prelungirea excesivă a ciclului

âfe fabricație diminuează
■ a

eficienta economică

Rafinăria din orașul Gh. Gheor- ghiu-Dej a lucrat ani de-a rîndul cu dotații de la bugetul statului. Prin măsurile luate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și de creștere a eficientei economice, această întreprindere a devenit rentabilă. Concludent este faptul că anul trecut, în locul celor 23 milioane lei pierderi cu cît fusese planificată inițial, rafinăria a realizat beneficii în valoare de peste 9 milioane lei. Importante sînt și beneficiile obținute în cele cinci !' <i care au trecut din acest an. Siirsa cea mai importantă a rentabilizării acestei unități economice o constituie reducerea consumurilor specifice de materii prime, materiale, energie și combustibil.— La noi — ne spunea inginerul- șef al rafinăriei, tov. Traian Costin — ponderea cheltuielilor legate de consumul de energie electrică, termică, de apă recirculată și chimicale atîrnă greu în balanța prețului de cost : circa 22 la sută. De aceea, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii și de rentabilizare a producției, ne-am îndreptat atenția în mod deosebit asupra reducerii consumului tehnologic de materie primă și de energie. Colective formate din ingineri, economiști și operatori fruntași au studiat vreme îndelungată, în fiecare secție și la fiecare instalație, posibilitățile de economisire a resurselor materiale utili- 
r te în procesul de producție.'îfe-am interesat de cîteva din a- ceste studii și de eficiența lor. Studiul efectuat la instalația de dez- emulsionare electrică, bunăoară, a relevat faptul că pentru preîhcălzi- rea țițeiului poate fi folosit cu aceleași rezultate aburul de joasă presiune, în locul aburului de 13 atm. Aceasta permite să se economisească anual oirca 15 000 tone de abur de mara presiune. Calculele arată că, pe această cale, rafinăria realizează anual la prețul de cost o economie de peste 450 000 lei. Măsurile preconizate de acest studiu au fost aplicate și la alte instalații. Ca urmare, astăzi aburul de joasă presiune nu mai e aruncat în atmosferă, ci este folosit cu chibzuință pentru încălzit și chiar în scopuri tehnologice, cum ar fi, de pildă. Ia instalația de solventare a motorinelor cu furfurol.Alte studii au vizat reducerea consumului specific de energie e- lectrică. Dintr-o examinare atentă a rezultat că un mare număr de pompe electrice erau supradimensionate din punct de vedere al înălțimii de refulare sau al debitului, ceea ce ducea la un consum exagerat de energie. Numai prin redistribuirea pompelor și a motoarelor electrice în cadrul instalațiilor se realizează o economie zilnică de energie electrică în valoare de circa 1 500 lei. Economii importante de energie electrică se obțin și prin raționalizarea consumului de apă recirculată. Numai prin cuplarea încărcată a radiatoarelor de la instalațiile de distilare și cracare se obține anual o economie de energie electrică în valoare de aproape 1 milion lei.Măsuri eficiente au fost luate și pentru reducerea consumului de combustibil. încă de la începutul anului aici a intrat în funcțiune o stație de omogenizare a gazelor. Prin conducerea judicioasă a arderii în focare, prin verificarea și recalibrarea duzelor arzătoarelor, prin controlul minuțios al izolațiilor și etanșeității cuptoarelor și prin asigurarea unor gaze cu o compoziție ’ constantă, omogenă, consumul specific de combustibil pe tona de țiței prelucrată a fost, în primul trimestru al acestui an, cu 56 de kg mai mic decît în același trimestru al anului trecut.Dintr-o situație statistică, pe care ne-a pus-o la dispoziție ingi- nerul-șef al rafinăriei, rezultă că consumurile specifice au fost substanțial diminuate și la abur, e- nergie electrică și apă recirculată. Din calculele făcute rezultă că. pe această bază, cheltuielile la 1 000 lei producție-marfă au fost reduse în primul, trimestru al acestui an cu 30 lei față de aceeași perioadă a anului 1967.Oricît de importante ar fi rezultatele obținute pînă acum, colectivul rafinăriei nu se mulțumește cu ele și, de aceea, continuă cu perseverență acțiunea de creștere a eficienței activității economice. La conducerea rafinăriei am aflat despre noi studii pe care specialiștii și economiștii de aici le fac în scopul reducerii consumurilor specifice. Este vorba, între altele, despre studiile privind utilizarea căldurii secundare pentru producția de abur tehnologic în instalațiile de distilare atmosferică și în vid, raționalizarea consumului de abur de mare presiune în instalațiile complexului de reformare catalitică, încălzirea rațională a rezervoarelor.

Gh. BALTA
corespondentul „Scînteii*

Cercuri largi de specialiști din industria construcțiilor de mașini consideră că principala premisă a realizării în condiții economice avantajoase, apropiate de cele ale fabricației de mare serie, a utilajelor și instalațiilor de care economia națională, prin firea lucrurilor, are nevoie în unicat, rareori în două sau mai multe "exemplare, este reducerea ciclului de fabricație al acestor produse. Cum, pe ce căi este posibil în mod concret' acest lucru ? Problema fiind de mare actualitate am abordat-o în cadrul unei anchete efectuate recent la uzina „Independența" — Sibiu, i . ' ‘ ‘de fabricație trei pătrimi, dintr-o extrem de eterogenă gamă de produse realizate în unicat sau în cîteva exemplare.Ritmul relativ rapid în care se realizează la „Independența“-Sibiu anumite utilaje dovedește că și unicatele sau seriile mici pot avea cicluri de fabricație scurte. Totuși, în majoritatea cazurilor, timpul care se scurge în uzina sibiană de la lansarea în fabricație a comenzilor și pînă la livrarea produselor finite este foarte lung, în totală discordanță cu complexitatea și gradul de tehnicitate al respectivelor produse, cu durata antecalcu- lată de către specialiști a ciclurilor de fabricație, cu măsurile — de incontestabilă eficiență — luate în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii pentru scurtarea la minimum a ciclurilor de fabricație. Elevatorul hidraulic pentru întreprinderea „Refractara" din Alba Iulia a fost executat, bunăoară, pe parcursul a nu mai puțin de doi ai.i. în prezent, numeroase utilaje, a căror fabricație a început în uzină cu mai bine de un an în urmă, se află intr-un stadiu de execuție cane nu permite nici pe departe să fie predate beneficiarilor, deși, paradoxal, calculele arată că în mod normal ele pot fi realizate în maximum trei luni.Situația care s-a creat ridică. în mod firesc, întrebarea : ce trebuie făcut în uzina sibiană pentru ca durata efectivă a ciclurilor de fabricație să fie în toate cazurile identică cu cea motivată tehnic 7Investigațiile întreprinse ne-au condus la concluzia că în uzină este necesară. înainte de toate, extinderea perseverentă și generalizarea a- plicării măsurilor tehnico-organîza- torice care și-au dovedit eficienta în reducerea ciclurilor de fabricație. Stă în putința cadrelor tehnice și economice din întreprindere să a- sigure în toate cazurile decalajul optim între proiectare și începerea fabricației, ca și o succesiune rațională și chiar o grupare a produselor lansate în fabricație, să coreleze mai bine sarcinile de plan ale diferitelor secții prlntr-o programare judicioasă, bazată pe grafice amănunțite, defalcate pe repere și pe posturi de lucru, să perfecționeze urmărirea operativă a fabricației., Metoda drumului critic, aplicată cu mult succes dar în extrem de puține cazuri, ar trebui să fie utilizată sistematic atît în pregătirea fabricației, cit și în execuția tuturor produselor de mare complexitate. Rezultate mai bune s-ar putea obține și prin întărirea echipelor de muncitori, prin înființarea unor noi posturi de muncă specializate. prin acordarea, la locurile . de muncă, a unei permanente asistențe tehnice de înaltă calificare.— în plus — consideră Ing. Dorin Fnlea, directorul tehnic al uzinei — trebuie să găsim și posibilități inedite de a reduce ciclurile de fabricație, de pildă prin adaptarea unor procedee caracteristice producției de serie sau care se utilizează în uzine cu profil diferit, la condițiile specifice ale întreprinderii noastre. In a- cest sens, sarcini deosebite revin mai ales grupei de organizare științifică a producției și a muncii. Firește, avem totodată obligația să eliminăm deficientele organizatorice care continuă să se manifeste în diferite verigi ale activității uzinei. ’Prelungirea ciolurilor de fabricație nu se datorește, însă, exclusiv uzinei. O principală cauză generatoare de întîrzieri constă în modul defectuos, depășit de cerințele vîețiî, în care se emit repartițiile și se contractează comenzile de execuție. Obținînd repartițiile, din partea Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini, pe baza unor date sumare (denumire, tonaj, schiță de principiu) — și nu. cum ar fi noimal, pe baza unor documentații tehnice complete — ministerele beneficiare își formulează comenzile către uzina executantă m aceeași termeni "vagi, aproximativi. în virtutea obligativității contractării automate a comenzilor pentru care <?:■:!•='■? renartiții de execuție emise de M.I.C.M., uzina „Independența" — Sibiu a fost nevoită să accepte o serie de comenzi — și de termene de livrare ! — în lipsa documentațiilor tehnice strict necesare întocmirii planului de a- provizionare cu materiale și suban- samble, efectuării pregătirii fabricației și execuției propriu-zise.In discuțiile pe care le-âm avut în uzină, ni s-au relatat suficiente exemple în acest sens. Este cazul unui cuptor electric cu baie de săruri, al unui uscătocr - de miezuri și al unul distribuitor de beton — beneficiar Direcția lucrărilor capitale din J^inisterul Industriei Construcțiilor '— al unui buncăr de 2 mc pentru uzina „1 Septembrie“-Satu Mare, sau al unei prese speciale pentru întreprinderea „Azur" — Timișoara. De aici — tratative de luni de zile în scopul obținerii documentațiilor necesare, deci o primă sursă de pierdere de timp. A doua : necesarul de materiale, care stă Ia baza , aprovizionării și trebuie stabilit imediat, nu se calculează (neexistînd desene), ci se intuiește. Apar erori, sînt necesare suplimentări de materiale, pentru care, bineînțeles, se așteaptă tot cu lunile. Ne referim, între altele, la cele 2.400 kg țeavă de 140 X 14 mm pentru executarea cuptorului CI de ia Rafinăria Pitești,

întreprindere al cărei program ■ricație constă, în proporție de

a cărui documentație tehnică s-a definitivat cu mare întîrzieț-e. ■ A treia sursă de pierdere de timp: documentația fiind incompletă, abia în timpul execuției se constată că în pregătirea tehnologică nu s-a făcut totul, că mai sînt necesare anumite diapozitive. Firește, pînă ce acestea se realizează, respectivul produs este abandonat. Așa s-a întîmplat, nu de mult, cu oalele de turnare de 20 de tone, care nu s-au putut livra pînă nu s-a confecționat, în final, un complicat dispozitiv de încercare. Timp se pierde apoi pentru că, în asemenea condiții, necunoscîndu-se precis necesarul de manoperă programarea fabricației se face supraîncărcări ale muncă.Ni s-a spus că uzina „Independența" nu poate să realizeze cu mijloace proprii anumite piese componente ale produselor care i-au fost repartizate pentru execuție. In astfel de împrejurări, ea este nevoită să apeleze la

defectuos și apar unor locuri desînt situații cînd

însemnări de la
uzina „Indepen
dența“-Sibîu

sprijinul altor uzine. Ceea ce, dacă colaborarea cu alte întreprinderi ar fi bine pusă la punct chiar de către M.I.C.M., n-a.r duce, evident, la întîrzieri prea mari. Lucrurile nu stau însă așa. Ing. Gheorghe Mîndruț, șeful serviciului dispeceri al uzinei, ne-a relatat cazuri de-a dreptul incredibile de încetineală în realizarea unor piese sau prelucrări în afara uzinei. O comandă pentru execuția unor roți dințate mari, a- dresată uzinei „Steagul roșu" — Brașov în aprilie 1967, a fost acceptată în... aprilie 1968 ! Uzina „23 August" din Capitală a fost solicitată să execute, pînă la sfîrșitul anului trecut, trei coroane dințate și trei pi- nioane cu diametrul de 4 m pentru mecanismele de antrenare ale unor cuptoare rotative. S-au executat pi- nioanele și o singură coroană. Celelalte, nu. Se pare că execuția lor va dura și în 1969.— Luna aceasta — ne-a spus diș- pecerul-șef al uzinei — trebuie să livrăm o masă vibrantă de 10 tone pentru sectorul prefabricatelor din ■ beton armat. Dar uzina „Progresul" — Brăila n-a acceptat comanda noastră pentru 16 roți dințate pe care nu avem cu ce le executa la Sibiu. La fel stau lucrurile în cazul coroanelor și pinioanelor de 4 800—5 000 mm, turnate la uzinele „23 August" București, și a căror danturare ne-a fost refuzată de către această uzină. Uzinele „Vulcan", tot din Capitală, ar accepta să ni le prelucreze, dar numai dacă i s-ar reduce corespunzător obligațiile deja contractate față de uzina „23 August". Am intervenit la minister, dar fără rezultat.— Bine, dar sarcinile de colaborare nu sînt obligatorii pentru toate uzinele ?— Cîtă vreme ministerul n-a emis repartiții în acest sens, nu sînt obligatorii. Tocmai de aceea sînt lăsate pe planul doi. în general, nu putem spune că uzinele cărora le cerem sprijinul nu dau dovadă de bunăvoință. Ele invocă însă lipsa de ca- paoitate. Așa că bunăvoința nu a- j-unge. Experiența îndelungată în a- cest domeniu a uzinei noastre arată că este absolut necesar ca lucrările pe care, le poate prindere,

nister — din capul locului sau la cererea principalei uzine executante — tot prin repartiție, mai multor Întreprinderi. Făcîndu-se ordine în acest domeniu, se va cîștiga extrem de mult timp.Considerăm că acest punct de dere — împărtășit de altfel și conducerea uzinei — merită șă țină atenția forului tutelar. Ca și formulat de Ing. Mircea Florian, ful serviciului de pregătire a bricației :— Direcția generală de utilaj trolier și minier din ministerul nostru poate determina o substanțială reducere a ciclurilor de fabricație micșorînd eterogenitatea programului de fabricație al uzinei noastre, restrîngînd progresiv, pe baza unei temeinice fundamentări tehnico-eco- nomice, domeniile pentru care execută utilaje, stabilind uzinei un profil de producție mai bine conturat. Noi producem, între altele, pompe, cazane și suflante, deși în țară există fabrici specializate în aceste domenii, cărora cred că li s-ar putea repartiza foarte bine aceste categorii de comenzi. In schimb, am putea realiza mai multe’ utilaje de alt gen. Ar crește astfel loturile de fabricație, s-ar asigura o oarecare specializare a uzinei, a secțiilor sale.Din relatările documentate ale șefului serviciului plan al uzinei, ing. Claudiu Moldovan, cît și ale șefului biroului de organizare științifică a producției și a muncii, economistul Virgil Domnariu, rezultă că sarcinile de plan ale uzinei sînt nominalizate cu foarte mari întîrzieri, din care cauză încărcarea capacităților de producție ale uzinei, aprovizionarea tehnico-materială și contractarea comenzilor în colaborare se fac pornind de. la aprecieri subiective sau comparații arbitrare cu situații din trecut. In plus, uzinei-i se dau. ne parcursul tare pe pregătită că. toate vitabil, Ia dereglări ale procesului de producție, la mari pierderi de timp și de potențial productiv.Desigur că. ori de cîte ori. din motiyele . amintite, este abandonată . vreo comandă intrată în fabricație, alta este imediat abordată, îricît, practic, nimeni nu stă niciodată degeaba din acest motiv. Dar, atunci, unde e risipa de timp, de capacitate de producție?— Ea există realmente, deși colectivul uzinei noastre își realizează sistematic sarcinile de plan — ne-a spus ing. Miron Negrilă, directorul general al uzinei. In secții se lucrează într-adevăr în permanență pentru că, din spirit de prevedere, totdeauna lansăm în fabricație cu 30 la sută mai mult decât putem e- fectiv realiza, așa îneît, la nevoie, renunțînd fortuit la o‘lucrare, oamenii pot începe imediat alta. Cu alte cuvinte, avem în permanență un plus substanțial de producție neterminată. Dar trecerea unor comenzi pe „linie moartă" și apoi reluarea lor în fabricație reclamă o serie de activități pregătitoare. Specialiștii noștri au calculat că în felul acesta se risipește aproximativ 10 la sută din capacitatea de producție a uzinei. Ceea ce e foarte mult!
★Greutățile în care se zbate colectivul acestei uzine nu sînt de ieri, de azit Ele datează de mai multi ani. Considerăm că timpul Ca nisterului de Mașini riozitatea facă tot ce e posibil pentru, a asigura uzinei condițiile necesare realizării în minimum de timp a utilajelor pe care le solicită diferite ramuri ale economiei noastre naționale.

Lucrările agricole de vară se desfășoară cu Intensitate în toate județele, atît în sudul, cît și în nordul țării. Din datele centralizate rezultă că, pînă în prezent, griul a fost recoltat în proporție de 58 la șută în întreprinderile agricole de stat și 39 la sută în cooperativele agricole. De. asemenea, recoltatul orzului s-a făcut pe 88 Ia sută din suprafețele cultivate în întreprinderile de stat și 66 la sută în cooperativele agricole. In întreprinderile agricole din județul Teleorman, de exemplu, recoltatul griului sta făcut în proporție de 98 la sută, iar în cele din județele Dolj, Ialomița, Buzău, Ilfov, Prahova, Dîmbovița și Brăila procentul realizărilor la această lucrare este cuprins între 90 șî 80 la sută din prevederi. Tot în această proporție s-a secerat grîul și în cooperativele din județele Teleorman, Galați, Ilfov, Ialomița și Brăila. Este necesar ca, în aceste zile, să fie intensificat ritmul recoltatului pentru a nu se pierde nici un bob.Pentru a se putea face semănatul culturilor duble și pregăti terenul în vederea însămînțărilor de toamnă este necesar ca pe terenurile de pe care s-a strîns recolta să se facă de urgență arături de vară. Pînă la această dată în întreprinderile agricole de stat s-au semănat cu culturi duble 38 la sută din suprafețele prevăzute, iar în cooperativele agricole — 15 la sută. Pentru grăbirea lucrărilor, fiecare unitate agricolă să-și procure cantitățile de semințe necesare, semințe care au fost asigurate în cantități corespunzătoare. . ... .... .Mersul lucrărilor agricole a constituit subiectul raidului-anchetă de față, organizat de redacția noastră în județele Brăila, Constanța, Dolj, TI- miș și Olt. |
ve- de re- cel șe- fa-pe-

anului, sarcini suplimen- care nu este, bineînțeles, să le execute. Se înțelege acestea duc, în mod ine-

a sosit în sfîrșit organele de resort ale Mi- Industriei Construcțiilor să examineze cu toată se- situația care s-a creat, să
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In acest an. oamenii muncii din agricultură se îngrijesc cu mai multă atenție de strîngerea la timp a recoltei. Aceasta pentru a nu se produce pierderi prin scuturare, ce ar putea scădea nivelul recoltei medii la hectar și așa diminuată din cauza efectelor negative ale secetei djn primăvară. Se constată că, în unele
în fiecare județ se poate remarca preocuparea organelor de partid și de stat, a unităților agricole de a organiza cît mai bine lucrările de recoltare pentru a nu se pierde nici un bob din noua recoltă. în acest scop, s-a făcut o bună repartizare a combinelor, care au fost bine etanșate și prevăzute cu colectoare de pleavă și paie. Organizîndu-și temeinic munca, membrii cooperativei a- gricole din Dragu, județul Brăila, au terminat în scurtă vreme recoltatul griului de pe cele 450 ha. Lucrarea este pe terminate și în alte localități din acest județ. Direcția agricolă și Uniunea județeană a cooperativelor agricole au luat zilele acestea măsuri de organizare a întrajutorării cu tra'c'tpare' și'cbriibine a unităților care, au început recoltatul mai tîrziu.Bune rezultate au fost obținute și în județul Constanța. Pînă vineri dimineața, griul fusese strîns de pe 45 000 ha din cele circa 194 000 ha cultivate. I.A.S. Ostrov și cooperativele agricole din Esichioi, Satu Nou- Băneasa și Osmancea au și încheiat recoltatul griului. Trebuie remarcat și ritmul în care se lucrează în multe unități agricole din județul Olt. La cooperativa agricolă din Ștoică- nești suprafețele au fost recoltate în numai 6 zile obținîndu-se o recoltă medie de 2 725 kg la ha. „Le-am recoltat atît de repede de parcă n-ar fi fost — remarcă președintele Dumitru Tudose. Este meritul com- binerilor, în frunte cu mecanicul lor, I. Pifu, care s-au comportat foarte bine în campanie". Pentru a reduce pe cît posibil scuturarea boabelor, după cum afirmă inginerul cooperativei din Crîmpoia, recoltatul celor 900 ha cu grîu s-a terminat și aici tot în 6 zile. Fruntașe la recoltarea ■ griului sînt și alte cooperative din județul Olt.în județul Timiș, lucrările au început mai tîrziu datorită stării de vegetație a culturilor. La I.A.S. Be- cicherecul Mic, orzul a fost recoltat de pe întreaga suprafață de 550 ha obținîndu-se 2 600 kg la ha. față de 2 300 kg cît a fost planificat. „Acum am trecut cu toate forțele la strîn- sul celor 2 200 ha cu grîu — ne-a spus ing. Mircea Nedelcu. directorul întreprinderii, care controla activitatea celor 12 combine de la ferma nr. 1. Producția este bună, iar com- binerii reușesc să taie 4,5 pînă la 5 ha zilnic".

locuri, acest deziderat nu e luat în considerare întîrziindu-se în mod nejustificat efectuarea recoltatului.Deosebit de semnificativă, din a- cest punct de vedere, este din județul Dolj. Au trecut mai de 20 de zile calendaristice, de s-a anunțat recoltatul primelor tare. Suprafețele de pe care strîns recolta sînt _ mici, ce dovedește că, pînă în zent, nu i lucru stabilit. Dar mai bine să relatăm cîteva aspecte din cele întîlnlte în mai multe unități din județ. Cooperativa agricolă din Perișoru are de recoltat 815 ha’cu grîu șl 20 cu orz. Cele 9 combine ale brigăzii de tractoare de la S.M.T. Plopșor, trebuiau să recolteze cîte 45 ha pe zi. în cele 8 zile lucrătoare, care au trecut'de la începerea recoltatului, nu-s-au realizat decît 164 ha. „Primele 2 zile — ne spunea ing. agronom Șuti Spiru, au fost mai mult pentru tatonare. După aceea au început defecțiunile, așa că putem considera că din 9 combine doar 7 au lucrat din plin, restul au fost defecte". Nu e însă mai puțin adevărat că pe lîngă defecțiunile mecanice se mai adaugă cele organizatorice. „Oamenii ce deservesc combinele pleacă prda devreme — ne-a relatat șeful brigăzii de tractoare — și noi nu putem folosi din plin zilele bune de lucru". Cazuri asemănătoare au putut fi întîlnite și în cooperativele agricole din satele Galiciuica, Ciu- percenii Vechi și altele.Un. randament scăzut de lucru al combinelor se întîlnește și în multe cooperative agricole din județul Olt. Necazuri multe din acest punct de vedere sînt la cooperativa agricolă din Sinești. Din 1 050 ha cu grîu se recoltaseră aici pînă în ziua de 28 iunie, orele 9, abia 120 ha. Foarte puțin. „Din 10 combine merg, dar și acestea șchiopătînd, doar 7 — spune Nicolae Gherase, președintele. Restul de 3 a- cum se repară". Vasăzică, campanie de reparat în loc de campanie de recoltat ! Ne deplasăm la combine în punctul „Vîlceaua puțdlui". La ora 9 mașinile sînt strînse pîlc. Doi dintre tractoriști — Marin- Burcea și Gh. Stanciu, nu vor să mai lucreze întrucît S.M.T. Movileni nu le-a soluționat niște drepturi bănești. „Nu e de competența mea" — a spus ing. șef al S.M.T. Movileni, care s-a oprit aici pentru cîteva minute. Dar a cui ? Inginerul agronom al cooperativei agricole din Sinești, prezent și el în punctul amintit, ne 'dezvăluie și

situația bine cînd hec- s-a ceea , ... . Pre-s-a respectat ritmul de

alte necazuri. „Noi nici n-am. fost invitați la recepția mașinilor înainte de campanie — spune el. A venit un mecanic din S.M.T., a bătut cu ciocanul în combine șl a zis : Dațl-i drumul că sînt bune. Ce părere axe ing. Nicolae Cercelaru directorul S.M.T. Movileni. „Intr-adevăr, la Sinești e o situație critică, dar de această unitate răspunde inginerul șef..." E ușor să te declari de acord, dar „situația critică" trebuie depășită și directorul este cel mai în măsură s-o facă. Și sînt numeroase alte asemenea cazuri. La cooperativa agricolă din Ghimpețeni, deși grîul este copt, s-a recoltat numai 50 la sută din suprafață 't Cauza ? Dese defecțiuni la combinele trimise de S.M.T. Rado- mirești.în județul Timiș, deficiențele constatate în campania de recoltare sînt de altă natură. La cooperativa agricolă din Recaș este adevărat că s-a terminat recoltarea orzului, dar grîul a fost strîns de pe numai 60 ha. Aci, combinele sînt mutate dintr-un loc în altul. Din contră la cooperativa agricolă din Ghiroda, cele 8 combine au fost repartizate toate pe aceeași parcelă, una după alta. Cînd se defecta una, toate celelalte așteptau pînă se înlătura defecțiunea. Oare nu era mal bine dacă se trimiteau 4 combine pe altă parcelă ?Cit de mult este prețuit in acest an fiecare bob de grîu ! Cu toate a- cestea, în județul Brăila se constată numeroase neglijențe ce duc la risipă. La cooperativa agricolă din comuna Latinu, grîul adus de pe cîmp î e depozitat sub cerul liber, în curtea ■ fermei de animale. Se produc mari •; pierderi. Tot în această cooperativă, pe șoșeaua Brăila — Focșani, la km 20, există o tarla mare de grîu care,- datorită ploilor din ultimele zile, e culcat. Trebuie luate măsuri de recoltare a lui cu seceri și coase, dar pînă acum nu s-a întreprins nimic. Ritmul de recoltare este necorespunzător șl în comuna Măxineni. Paiele nu sînt strânse, se depreciază pe cîmp. La direcția agricolă județeană ni s-a precizat că spre aceste unități este concentrată, în prezent, atenția organelor județene de partid și de stat, a specialiștilor. Există însă tendința de a amîna nejustificat recoltatul unor lanuri pe motiv că grîul este verde. In realitate, pe tot cuprinsul județului Brăila, e timpul optim de recoltat. Fiecare oră trebuie folosită la maxim. Peste tot, unde cerealele s-au copt, este necesar să fie luate măsuri în vederea intensificării recoltatului.
CULTURI DU
BLE PE SUPRA
FEȚE CÎT MÂI 
MARI

din motive obiective, nu executa o singură între- să fie încredințate de mi- Ing. Adrian PRODAN

din pag. I)1 Pînă acum, ancheta a reliefat clar | ce pierderi se nasc din cauza refuzurilor de mărfuri, a rebuturilor. In-I veistigațiile au scos la iveală, însă, o , curiozitate, o . tendință de ■ acoperire a acestora sub paravanul... producției colaterale. La întreprinderea de piese radio și semiconductor! Bă-I neasa, unde am depistat o atare situație, ni s-a dat chiar o definiție :I producția colaterală, tovarășe • repor-I ter, este un fenomen obișnuit, inerent industriei electronice, care cu- | prinde produse ce se încadrează în nomenclatura catalogului fabricației,
I ea avînd o utilizare numai pentru anumite scheme electronice. Așadar,I totul -pare să fie în ordine, judecind I după definiția dată. Secretara comitetului de partid din întreprindere, fiziciană Doina Didiv, ne-a relatat : producție colaterală înseamnă pro-I dueție nevandabilă. Fiind nevandabilă, adică fără o utilitate anume în ' momentul fabricației, ea este în a- I celasi timp generatoare de o serie de fenomene cu influență negativăI asupra eficienței economice finale.I Pornind de la definiția aceasta, să înfățișăm pierderile efective produseI întreprinderii bucureștene de pro- | ducția colaterală. Astfel, dacă în 1965 valoarea acestei -producții, imobili-I zată în depozitul de mărfuri, era de 14,9 milioane lei, în 1967 a crescut la 13 milioane lei, pentru ca în primul ■semestru din anul curent să ajungă
Ila peste 16,3 milioane lei. Ce arată calculele financiare ? Aici,, fiecare leu „se rotește" în medie de 4 ori pe
Ian, ceea ce înseamnă că, la nivelul anului 1968, stau încremenite în stocurile nevandabile între 60—70
I milioane lei din fondurile întreprinderii. La urma urmei, deci, sute de mii bucăți de piese de diferite cate-
Igorii „înghit", de ani de zile, importante valori materiale și forță de

muncă, fără ca cineva din conducerea întreprinderii să se alarmeze. A- ceastă stare greu de imaginat este ■dovedită și de răspunsurile primite la orice întrebare în legătură cu producția colaterală, care sună invariabil : nu putem face nimic, totul se petrece în afara factorului tehnic și uman, sînt o serie de procese interne, foarte complexe și delicate, pe care încă nu le stăpînim... Inginerul șef de producție, tov. Mihai Oncescu, a încercat chiar să „teoretizeze" necesitatea și posibilitatea unui compromis cu beneficiarul, care este în

dru de conducere, aceasta inadmisibilă încălcare a celor mai elementare raporturi dintre furnizor și cumpărător ?Faptele arată că, pe lîngă acele fenomene sau procese interne ce nu pot fi încă „stăpînite", există o serie de cauze de natură pur subiectivă care întrețin un climat de înapoiere tehnică. Așa cum ne relata secretara comitetului de partid, în întreprindere nu s-a creat încă un serios sector de cercetare și nici în viitor nu se întrevede soluționarea acestei probleme. Or, într-o întreprindere cu un
CALITATEA SLABĂ

A PRODUSELOR

principal uzina „Electronica" din Capitală :— Nici prețul de cost, nici calitatea produselor beneficiarului nostru nu ar fi prea mult losirea produselor de exemplu, prețul cu cel mult 25—30 receptor cu tranzistori, dacă s-ar folosi mai mulți tranzistori cu caracteristici tehnice mai slabe.Analizînd această afirmație, nu ne venea să oredem că stăm de vorbă cu un inginer, cu un cadru de conducere din întreprindere. D-sa pledează pentru scăderea calității produselor, în condițiile creșterii prețului de cost ! De unde această totală lipsă de orientare economică a unui ca-

afectate prin fo- colaterale. Așa, de cost ar crește lei pe un radio-
asemenea specific de fabricație, cercetarea este însăși viața ei, întrucît tehnica și exigențele în domeniul e- lectronicii evoluează foarte repede. Ignorînd necesitatea unui sector de cercetare permanent și bine dotat cu cadre tehnice, atît forul tutelar, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, oît și conducerea întreprinderii au eliminat posibilitatea practică de adaptare continuă a performanțelor tehnice ale produselor la cerințele și exigențele mereu cres- cînde ale beneficiarilor. Astfel, dacă ' în 1962, cînd abia intrase în funcțiune întreprinderea, dotarea ei și produsele fabricate se aflau la nivel mondial, în 1968 s-a ajuns că în bună parte producția de aici să fie demo

dată. O asemenea tendință spre involuție este un blam dat tuturor celor aproape 100 de ingineri pe care îi are fabrica — rezultatul atmosferei de lîncezeală în care se complac conducerea întreprinderii, forul • ei tutelar.Dar, asupra rezultatelor finale ele fabricației o influență hotărîtoare o are calificarea forței de muncă. La I.P.R.S.—Băneasa șl acest aspect este privit eu mare ușurință. Cadre din conducerea întreprinderii afirmau, cu cea mai mare convingere, că nu există nici o legătură între nivelul de calificare a muncitorilor șl performanțele tehnice ale produselor. Și, ținînd parcă cu tot dinadinsul ca o asemenea concepție să fie și concretizată in practică, s-a ajuns în unele secții de fabricație ca la categoriile inferioare de calificare să lucreze de 2—3 ori mai mulți oameni decît cel necesari, iar la cele superioare tot de atîtea ori mai puțini. La linia de tranzistori din secția 200, de pildă, lucrau în luna mai 71 de muncitori de categoria a IlI-a față de 9 cîți erau necesari, în timp ce Ia categoria a Vl-a erau 16 muncitori față de 46 necesari. Situația e similară la majoritatea liniilor de producție. Oare cît va mai dăinui acest paradox : într-o uzină aflată pe cele mai înalte trepte ale tehnicii să lucreze oameni cu... calificare redusă, care nu cunoștințele necesare pentru pecta normele tehnologice și litate ridicată?Cazurile relatate în cadrul tei relevă faptul că conducerile de întreprinderi amintite ignoră în bună parte cerințele precis formulate de beneficiari în privința parametrilor calitativi ai produselor solicitate, realizează o producție care poartă amprenta incertitudinii desfacerii ei, încâlcind în acest fel principiul utilității sociale a muncii. Este o practică dăunătoare și, cu atît mai mult, cei care o favorizează trebuie să suporte consecințele, prejudiciile aduse economiei naționale.

au a res- de ca-anche-

Pentru a se înlătura efectele negative ale secetei, mai' ales în ce privește ; diminuarea producției de fu- . raje, se impune efectuarea de culturi pe suprafețe cît mal mari. In unele locuri a plouat, asigurîndu-se în sol rezerve suficiente de apă care permit o bună răsărire și dezvoltare a plantelor din cultura a doua. Nu mal vorbim de terenurile amenajate în vederea irigării, care vor trebui semănate în întregime cu furaje șl culturi de legume.In această privință s-au obținut unele rezultate bune. In județul Brăila, de exemplu, o dată cu recoltatul, în marea majoritate a cooperativelor agricole, precum și în întreprinderile agricole de stat terenul este eliberat de paie, se execută arături și se însămînțează culturile duble. Pînă de curînd s-au arat a- proape 11 Q00 ha și s-au însămânțat cu porumb furajer 7 500 ha. Cele mai mari suprafețe au fost însămânțate în întreprinderile agricole de stat Urfeasca, Baldovinești, Însurățel și altele.In alte locuri se înttrzie semănatul culturilor duble, ceea ce dăunează producției deoarece în aceste zile călduroase se pierde ușor puțina umiditate existentă în sol. în județul Dolj nu s-au făcut arături de vară decît pe 12 211 ha, ceea ce nu reprezintă nici 10 la sută din care au fost însămînțate doar 7 650 ha. Aproape peste tot rămînerea în urmă la arături se dă pe seama lipsei de tractoare repartizate la arat. Această afirmație e întemeiată numai în parte. Dacă ne gîndim însă la faptul că în fiecara dimineață tractoarele care deservesc combinele stau pînă ce se ridică rouă iar în urma ploilor care au căzut zilele acestea se pierd jumătăți și chiar zile întregi pînă ce se pot folosi combinele, avem o Imagine <3Ît se poațe de clară a situației. Adevărul e că nu se foloseșc din plin condițiile existente pentru executarea tuturor lucrărilor din această campanie. Următorul exemplu este concludent în această privință : în dimineața zilei de 27 iunie, la orele 6, în timp ce pe tarlalele fermei Greaca din cadrul I.A.S. Goești, 7 tractoare arau din plin, pe tarlalele vecine ale cooperativei agricole Podari nu era nici o mișcare. Șl în alte cooperative ca cele din Radovan, Perișor, Galiciuica erau astfel de situații.S-au creat condiții bune pentru semănatul culturilor duble și în județul Constanța. Ploile căzute în ultimul timp au refăcut, într-o oarecare măsură, rezerva de umiditate din sol. După cum ne relata tov. Victor Negoiță, vicepreședintele Uniunii județene a cooperativelor agricole Constanța, „în județ au fost identificate 600 ha pentru culturi duble de legume, iar suprafețele cu furaje, în cooperative agricole, vor fi extinse pînă la 46 000 ha. Pentru aceasta trebuie însă făcute arături. Dar multe cooperative agricole, cum sînt cele din Agigea, Valea Seacă, Techirghiol sau întreprinderile agricole de stetr Medgidia, Nic.o- lae Bălcescu, Băneasa, n-au însămîn- țat nici un hectar de cultură dublă în miriște. Cu alte cuvinte, nu se realizează măsurile necesare pentru a valorifica la maximum posibilitățile de a obține un plus de recoltă prin cultura dublă.Este necesar ca paralel cu strângerea și depozitarea recoltei, conducerile unităților agricole, cu sprijinul organelor de partid și; de stat să întreprindă măsuri urgente pentru însămînțarea unor suprafețe cît mai mari cu culturi duble realizln- du-se, pe această cale, un mar® spor de producție.
Pa baza corespondențelor 
transmise de R. APOSTOL, 
Gh. RADEL, N. ȚUICU, C. ION, 
Gh. CÎRSTEA.
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La Casa de cultură a 
denților din Cluj a avut 
ședința de constituire a
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fi-cu

cu aceasta se a- la problema cheie, împiedică depășirea
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(Urmare din pag. 1) n-au

Itinerar de
vacantă '68

de tineret — Transmisie

Ministerului învă- explică prof. Gh. județul Constanta

Bihor, ștanța,excursiilor capăt. Cu numai de sosirea primi-

„Focuri în noapte", film artistic cu Edward

O EVOLUȚIE LOGICA

Un principiu firesc cere ca un scenariu, pentru a fi trecut în producția unui studio, să îndeplinească o serie de calități distincte, elaborate aprofundat într-un stadiu anterior, care să permită regizorului un cîmp larg de manifestare a talentului, a personalității sale. Or, de multe ori s-au întîmplat cazuri în care se dădea primul „tur de manivelă" unor scenarii care sufereau pe parcurs nenumărate schimbări, schimbări de substanță, ceea ce, evident, nu putea constitui decît o sursă de eșecuri artistice, com- promițînd munca unui întreg colectiv de creatori.O activitate coerentă, fructuoasă în acest sector de activitate — care implică o mare investiție bănească, în care sînt coroborate eforturi de creație multiple — trebuie să se bazeze pe înțelegerea unui fapt esențial : dacă se pornește la realizarea unui scenariu în operă cinematografică — atunci el trebuie să întrunească un gir colectiv asupra calității sale, să poarte, încă de' la început, în el premisele unui lucru interesant, care să permită realizatorilor o extindere a posibilităților de expresivitate.■ „Este pentru prima oară — ne-a spus regizorul GH. VITANIDIS — cînd conducerea de partid a analizat cu atenție problemele cinematografiei și ale creatorilor de film.Sub aceste auspicii, cred că problemele filmului artistic românesc vor cunoaște o nouă, etapă care trebuie înțeleasă și sprijinită de forța de creație a fiecărui cineast, în care fiecare sîntem chemați- dăm măsura.Referindu-ne la practici din cut privind elaborarea și aprobarea scenariilor, la relația scenariu-copie standard, ar putea fi scrise coloane întregi, fiecare film avînd o istorie a lui, pornind de la „conturarea" ideii principale pe parcursul realizării, pînă la adăugarea sau scoaterea unor replici de circumstanță. în faza finală de montaj și sonorizare sau chiar în copia standard. Ddsi- gur, scenarii de nota 10 apar rareori și nu numai la noi, dar am fi dorit ca măcar pornind de la scenariul de nota 8 să ajungem la filme de nota 10- Se întîmplă însă să așteptăm scenarii de nota 10 și să ne trezim obligați — datorită necesităților de plan — să plecăm de la scenarii de nota 4. Or, nu este, cred, necesară o demonstrație a faptului eă nici un regizor nu poate fi autorul unei capodopere după un aseme
nea scenariu. Dacă intră în produc
ție de scenarii înseamnă, de fapt, oricărei problematici autentice, sența unui conflict artisticește resant — atunci desigur că' pe curs se produc modificări, amînări și asistăm, apoi, la premieră Ia situația în care se consemnează un nou eșec".

Participanții la anchetă au subliniat faptul că lichidarea acestei situații presupune instaurarea unei reale responsabilități colective în procesul de definitivare și aprobare a scenariilor. După cum spunea regizorul MIRCEA MUREȘAN, recentele măsuri luate de Centrul Național al Cinematografiei și Casa producătoare „București" deschid spectivele ameliorării substanțiale a producției cinematografice. „Climatul de emulație, care a lipsit în trecut, ca și existența unui for unic, format din oamenii cel mai'competenți, care reprezintă singura treaptă de dezbatere și aprobare a scenariilor, sînt condiții care vor stimula realizarea unor filme cu conținut de idei profund actual și transmis cu mijloace artistice adecvate. Sistemul anterior — greoi Și cu responsabilități difuze — întreținea tendința comodă de a evita problemele grave, de stringență contemporană, ocolind a- naliza lucidă cu argumente ideolo

stu- 
loc 

r_____r___ „ Ate
neului centrului universitar, 
care își propune să asigure o 
largă informare de cultură 
generală și de specialitate in 
cele mai interesante și varia
te domenii ale științei, culturii 
și ideologiei. Ateneul este con
dus de un comitet format din 
cadre didactice universitare 
de prestigiu. Președinte al co
mitetului este prof. univ. Vir
gil Vătășianu, membru cores
pondent al Academiei. Din co
mitet fac parte și studenți 
fruntași la învățătură. Ateneul 
are 10 secții, care vor organiza 
desfășurarea concretă a tutu
ror acțiunilor, în colaborare cu 
institutele de învățămînt su
perior, casa de cultură a stu
denților, universitatea popu
lară, societățile științifice și 
organizațiile de tineret ale stu
denților.

Expoziție de artă 
populară 

la Constanța
CONSTANȚA (coresponden

tul „Scînteii"). — O expoziție 
de artă populară deschisă re
cent, la Constanța oferă o ima
gine concentrată asupra valo
roasei creații a meșterilor 
populari din România. în 
4 săli, organizatorii expoziției 
— Muzeul de artă populară 
din București și Muzeul de 
artă din localitate — prezintă 
turiștilor circa 250 de piese 
reprezentative pentru toate 
zonele etnografice ale țării 
Pot fi văzute aici vase de ce
ramică, blidare, scaune și lăzi 
de zestre din lemn, cergi, nu
meroase scoarțe, precum ?i 
alte obiecte dintre cele care 
împodobesc interiorul țără
nesc.

gice ferme a noilor transformări ale societății noastre socialiste, „i... "gînd" conflicte minore idilice, devărate — care a adus daune matografiei noastre.Trebuie să barăm drumul ecran al conflictelor naive, nu spuneau nimic, care erau doar la acoperirea tematicii, ccsta este un aspect al blemei — pentru că adesea un scenariu, cît de cît mai onest artistic, cu o mică putere dramatică, o dată în fine aprobat, . si intrat în producție — suferea schimbări „mici dar esențiale", astfel că traiectoria evoluției unor personaje părea incredibilă dacă nu absurdă, tntr-unul din filmele pe care le-am făcut, „Partea ta de vină", finalul avea în scenariu un caracter dramatic solicitat de desfășurarea faptelor. La vizionarea copiei standard s-a hotărît schimbarea finalului. Noul final era fals și nu contribuia la dezbaterea etică a filmului. De altfel, scenariul fusese citit, fusese aprobat. Schimbările de ultimă oră n-au mai . putut fi decît cîrpăceli".Regizorul HOREA POPESCU continuă această idee relatînd situații identice „La filmul meu, „Dragoste lungă de o seară", au existat atîtea modificări, atîtea adaosuri. îneît scenariul, deși intrat în producție, a ajuns curînd la a zecea versiune. Exista un procedeu de lucru primitiv. care în ultimă instanță determina fapte de acest gen : dacă era vorba de o problematică umană a cărei rază de acțiune cuprindea mediu] rural, atunci trebuiau epuizate toate determinantele lui 1 trebuia să adăugăm replici •— rețineți : replici și nu substanță — despre zootehnie, despre cultura furajelor, citate luate din diverse cărți de popularizare. După părerea mea, acest mod de lucru asupra scenariului este rudimentar și nu putea viza esența faptelor, ci doar o simplă aparență, care, asa cum s-a văzut pe ecran, suna fals.Pentru înlăturarea pe viitor a unor asemenea anomalii — a spus interlocutorul nostru — mi se pare că s-ar putea proceda prin analogie cu sistemul din teatru, unde, după apro- ■ barea repertoriului, autorul și regizorul răspund pînă la capăt de. realizarea artistică a spectacolului. In felul acesta asigurarea unei solide baze ideologice și artistice a repertoriului se poate îmbina cu deplina răspundere personală a creatorului pentru calitatea <merei sale".Regizorul ANDREI BLAIER ne-a spus, la rîndul să” :..Cred că la studioul „București

ar trebui Instaurată o nouă concepție în abordarea a ceea ce se numește tematică. Este desigur foarte bine ca producția cinematografică a unui an să aibă un caracter variat, să răspundă unor gusturi deosebite, să îmbrățișeze o vastă arie de preocupări. Să nu înțelegem însă îngust acest lucru. Și mai ales trebuie atunci cînd abordăm repertoriul unei producții să-1 rezolvăm cu înțelepciune Și în mod creator. Cînd ne alegem o temă actuală, trebuie mai iutii elaborat un subiect demn de această temă. Premisa principală e să ne asigurăm în portofoliu asemenea scenarii viguroase, cu remarcabile calități ideo- logico-artistice. Căci un scenariu superficial nu merge, nu poate, nu are cum să meargă. Și atunci pe parcurs încep modificările, la montaj — tăieturi, la mixaj — replici care n-au nici o legătură cu subiectul inițial. Și apoi toată lumea ridică din umeri".„Am intrat recent în producție cu „Răutăciosul adolescent", scenariu a- probat în prima ședință a colegiului artistic de pe lîngă Centrul Național Cinematografic — a spus GH. VITA- NIDIS —, un scenariu valoros semnat de prozatorul N. Breban și care pînă acum, timp de trei ani, a bătut la porțile studioului și nimeni nu-și asuma răspunderea intrării lui în producție.Ne aflăm în fața unui for colectiv de aprobare a scenariilor, în sfîr- șit un for unic care aprobă scenariile, compus din exponent! de valoare ai artei și culturii noastre, for foarte exigent, capabil să promoveze și să susțină opere de certă valoare, pe care de mult le așteaptă spectatorii de la filmul artistic românesc. Măcar de n-ar osteni, de nu s-ar toci exigența membrilor acestui colegiu pentru ca în producție să nu se mai strecoare hibrizi sau copii care să âjungă Ia maturitate în camera de reanimare.Poate că în acest for regizorii, realizatori ai filmelor, s-ar cuveni să aibă un număr mai mare de reprezentanți (nu unul singur din 22), mai ales că aici se aprobă scenarii regizorale, dar acestea sînt lucruri care se pot corecta pe parcurs, lucruri pe care viața le va corecta, fără îndoială".Numai o pregătire serioasă, temeinică, a scenariilor, pe baza dezbaterii colective, este de natură să stimuleze fermitatea concepției regizorale, să genereze filme de autentic interes artistic.Pentru aceasta, interlocutorii noștri au subliniat că sînt necesare creșterea responsabilității, o exigență maximă la lectura și analiza scenariilor, cu efortul de implicațiile lor, de a perspectiva realizării grafice.în situația în care tistic nu era investit . se diminua în mod evident «capacitatea studioului de a produce filme de anvergură în care problematica de idei să nu rămînă la stadiul unui simplu anunț, fără capacitate de e- motionare.înființarea colegiului artistic al Centrului Național al Cinematografiei. organism investit cu responsabilități reale, e menită să slujească determinării și afirmării unei orientări ideologice, estetice precise a producției cinematografice. Cu participarea activă, creatoare, a regizorului, scenariștilor și a celorlalți oameni de cultură din componenta sa. organi- zînd dezbateri deschise, principiale, afirmîndu-și un punct de vedere fără echivoc asupra fiecărui scenariu și film, colegiul artistic va-putea contribui eficient la asigurarea portofoliului de scenarii valoroase, cu un bogat fond de idei și teme pregnant contemporane, necesar dezvoltării cinematografiei naționale.
Iulian MEREUTA

Tabâră-curs pentru
profesori

Societatea de știin- 
istorice organi

zează, la Vălenii de 
Munte, între 3 și 12 
iulie, o tabără-curs 
pentru proiesorii de 
istorie din învățămîn- 
tul de cultură gene
rală, membri ai fi
lialelor și subfiliale
lor sale din toate ju
dețele țării.

60 de 
cadrul 

expune 
pe

cu o îndelungata ex
periență în munca la 
catedră.

Conferințele vor al
terna cu un bogat

Pentru cei 
cursanți, în 
taberei vor 
conferințe axate
probleme majore din 
istoria patriei, mem-, program de vizite la 
bri ai Academiei, ca
dre didactice din în- 
vățămîntul superior, 
cercetători științifici 
și profesori emeriți,

monumente istorice 
din împrejurimile Vă
lenilor și din alte 
localități.

(Agerpres)

10,00 — Curs de limba franceză (lec
țiile 15 și 16).

11,00 — Curs de limba rusă (lecțiile 
15 și 16). (Emisiuni în reluare)

12,00 — T. V. pentru specialiștii din 
industrie — Tema : Automati
zări în mașini-unelte.

12,30 — închiderea emisiunii de dimi
neață.

17.30 — Pentru cei mici : Filmul „Calul Fury".
18,00 — Telecronica economică. — Rentabilitatea — corolar al activității 

economice.
18.30 — Curs de limba germană (lecția a 20-a).
18,00 — „Șezătoarea celor trei generații". Emisiune 

directă de la Suceava.
10.30 — Telejurnalul de seară;
19,50 — Buletin meteorologic — Publicitate.
20,00 — Muzică populară românească.
20,15 — Transfocator — Tema : Plecat fără adresă.

— Muzică pentru micul ecran : Melodii de muzică ușoară românească 
în primă audiție interpretate de Margareta Pîslaru, George Răpcău. 
Avanpremieră. ' *— Avanpremieră.

— Teleclnemateca 
G. Robinson.

22,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii.

• Căderea imperiului roman t PATRIA — fl ; 12,45 ;
16.30, 20.
e vicontele plătește polița : REPUBLICA — 9,15 ; 
11,30 ; 14 ; 16,15 ; 18,45 ; 21,15, STADIONUL DINAMO -
20.30, GRIVIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ME
LODIA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 20,45.
0 Alegere de asasini : SALA PALATULUI (seria de 
bilete 2447 — orele 17,30 și seria 2448 — orele 20,15), LU
CEAFĂRUL — 8,15 ; 10,30 ; 12,45 ; 15 , 17,30 ; 20, CIRCUL 
DE STAT — 9,30 ; 13 ; 17,30 ; 20,30, FESTIVAL — 9,15 ;
11.30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21,15 ; la grădină 20,45.
O Prin Kurdlstanul sălbatic : BUCUREȘTI — 8 ; 10 ;
12.15 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, ARENELE LIBERTĂȚII —
20.30, FEROVIAR - 9,45 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ; 18.45 ; 21, EX
CELSIOR — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,30 ; 17,45 ; 20, GLORIA
— 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 20,30, MODERN — 9,30 ;
11.45 ; 14'; 16,30 ; 18,45 ; 21,15.
© Domnișoarele din Rochefort : CAPITOL — 11 ; 14 ;
17 ; 20 ; la grădină — 20,45, GRADINA EXPOZIȚIA —
20.30.
O Hiroșima, dragostea mea : CENTRAL — 9 ; 11,15 ; 
13,30; 16; 18,30; 21, GRADINA'DOINA' — 20,30.
0 Ce noapte, băieți 1 VICTORIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 î
15.45 ; 18,15 ; 20,45.
0 Zoltan Karpathy : LUMINA — 9—15,45 în continuare ;
18.30 ; 20,45.
••Program pentru copil ; DOINA — 9 ; 10.
e Spartacus (ambele serii) : DOINA — 11,30 ; 16 ; 19,30. 
r» Pași în lumea frumosului — Orizont științific nr. 5/ 
1968 — Arhitectura veche a Cubei — Scițll — Anul re
voluționar 1848 : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare. 
0 Bomba de la ora 10,10 : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
O Un dolar găurit : GIULEȘTI - 10 ; 15,30 ; 18 ; 20,30, 
TOMIS — 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; la grădină —
20.30, AURORA — 8,30 ; 10,45 ; 13 ; 15,15 ; 17,45 ; 20,15-; 
la grădină - 20,30.
O Sfîntul la pîndă : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 
10 ; 15,30 ; 17,45 ; 20.
0 O lume nebună, nebună, nebună : DACIA — 8—20 în 
continuare.
o Dirijabilul furat : BUZEȘTI — 15,30 ; 18 : la grădină
— 20.30.
0 Topkapl : CRINGAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
0 Sfîrșitul agentului W4C : UNIREA — 15,30 ; 18 ; Ia 
grădină — 20.30.
O Nebunul din laboratorul nr. 4 : BUCEGI — 9 ; 11,15 ;
13.30 ; 16,15 ; 18,30 ; 21 ; la grădină — 20,30, FLAMURA — 
9—16 In continuare ; 18,15 ; 20,30, MIORIȚA — 9,30 ;
11.30 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
• Nuntă la Malinovka FLACARA — 15,30 ; 16 ; 20,30. 
« împușcătura : VITAN — 15 ; 17,30 ; 20.
A Freddy, lovește tu Intll 1 : PROGRESUL — 15.30 ;
18 ; 20.30, LIRA — 15 ; 17,15 ; 19,30 ; la grădină — 20.30.
• Blestemul rubinului negru : POPULAR — 15,30 ; 18 ;
20.30.
O Eu, eu, eu... șl ceilalți : GRADINA PARCUL HE
RĂSTRĂU — 20,30.
0 Inimă nebună... nebună de legat : ARTA — 9,15—16 
în continuare ; 18,15 ; la grădină — 20,30, MOȘILOR —
15.30 ; 18 ; 20,30 ; la grădină — 20,30, FLOREASCA — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 16 ; 18.15 ; 20.30.

Pentru cîtiva dolari în plus : MUNCA — 9,30 ; 12 ; 
; 17.45 ; 20,15.
Hocus-Pocus : COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20.30. 
El Dorado : VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 20,30i 
Obsesia : VOLGA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45. 
Pasărea timpurie : RAHOVA — 15,30 ; 18 ; la grădină

— 20,30.
Oscar : DRUMUL SĂRII — 15 ; 17,30 ; 20.
Mumia Intervine : FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Ea va rîde : COTROCENI — 15,30 ; 18 ; 20,30.
Eddie Chapman, agent secret : PACEA — 15 ; 17,45 ; 

i,30.
' 0 Răpirea fecioarelor : GRADINA PROGRESUL-PARC

— 20,30.
• Cînd tu nu ești : GRĂDINA VITAN — 20,30.

9,30 ;

0 Teatrul de Comedie (la teatrul de vară din parcul 
Herăstrău) : Nicnic — 20.
• Teatrul Mic (în sala Comedia a Teatrului Național 
„I. L. Caraglale") : Tango — 20.
® Ansamblul „Perinița" (în sala Savoy a
„C. Tănase") : Varietăți folclorice — 19.
• Teatrul „C. Tănase" (grădina Boema) : 
Palace — 20.

TeatrululBoema

în binecunoscutele sale studii de „patologie literară", privind beția de cuvinte, Titu Maiorescu ia în derîdere „operația logică de a distinge nuanțele prea fine ale unor cuvinte cam de același înțeles". Nu sînt necesare cunoștințe de filologie pentru a înțelege că termenii : pază, protejare, conservare, restaurare și valorificare, folosiți curent la definirea activității din domeniul monumentelor istorice, exprimă același lucru sau. cel mult, se subînțeleg unul prin celălalt. Dacă ar fi vorba numai de o „beție de cuvinte", lucrurile n-ar fi poate de luat în seamă decît sub aspectul lor stilistic, dar cînd „gingășia logică" ironizată de marele critic coboară din tărîmul literelor în acela al monumentelor istorice și încearcă să acopere birocrația și să justifice fărîmița- rea răspunderilor, lucrurile devin mult mai serioase.Principala chestiune este dacă pentru rezolvarea problemelor pe care le ridică cele aproape șase mii de monumente istorice din țară sînt necesare una sau mai multe instituții centrale. Oricît de ■ paradoxal ar părea, dar necesitatea împărțirii răspunderilor mai are încă apărători, justifi- cîndu-se aceasta, după natura monumentelor istorice sau a problemelor pe care le ridică. O părere susținută cu autoritatea celor care o sprijină este aceea • a separării activității de valorificare de cea de restaurare. Așa se, face că în prezent Ia C.S.C.A.S. funcționează o Direcție a monumentelor istorice, iar la C.S.C.A. o Direcție a muzeelor și monumentelor.Confuzia pe care o provoacă o astfel de situație este amplificată de faptul că restaurarea și valorificarea sînt de fapt aspecte complimentare ale aceleiași probleme. Fără a se face o analiză detaliată a ceea ce se înțelege prin cele două cuvinte, rămîne doar de reținut că restaurarea unui monument isto-

ric este cultură, vează și ța unei a trecutului, valorificînd-o astfel'pentru nevoile societății contemporane.De aceea, restaurarea nu poate constitui un scop în sine. Sînt străine de concepția noastră a face restaurări de dragul restaurărilor și a cheltui banii statului pentru monumentele istorice fără a avea certitudinea unui beneficiu moral sau material. Este adevărat că restaurarea monumentelor Istorice este o o- perație foarte laborioasă, care reclamă cercetare științifică, concepție arhitec-

Kg

Ruinele Cetății domnești din Tîrgoviște

de odihnă în căsuțe, corturi, școli apropiate de mare, la Costinești, .Năvodari, Eforie Nord și în alte centre, unde vor putea fi găzduiți cîteva mii de școlari veniți din alte județe. In schimb, circa 5000 dintre elevii noștri vor putea merge în tabere și excursii la munte. De asemenea, am sprijinit inițiativa comitetului județean U.T.C. de a amenaja două școli în Constanța pentru a caza elevii veniți în baza înțelegerii directe cu alte județe".Pretutindeni, în aproape toate județele, forurile locale s-au îngrijit să adauge condițiilor materiale create un program cultural-educativ și sportiv care să permită elevilor să-și petreacă plăcut și util zilele vacanței.— Spre deosebire de anii trecuți — ne relatează prof. Ana Săndulesou, inspector general Ia Inspectoratul școlar județean Bihor — programul taberelor nu va mai fi stabilit anticipat și nu va mai avea un caracter permanent, pentru toată vacanța. A- cesta se va alcătui pe loc, la începu- • tul fiecărei serii, pentru ca școlarii și profesorii lor să aibă posibilitatea să-și exprime preferințele în ce privește organizarea excursiilor, fixarea întrecerilor sportive, vizionarea filmelor și spectacolelor de teatru etc. -După părerea mea, trebuie să lăsăm mai mult loc acțiunilor spontane specifice condițiilor locale, inițiativei pionierilor și elevilor. Desigur, este de dorit să se păstreze tradiția bună a unor activități in- Structiv-educative din anii anteriori mult apreciate de elevi : serbări și focuri de tabără, competiții sportive, concursuri turistice și literare, care însă să nu oblige la studii deosebite in tabără, ci să facă apel la teme de cultură generală, la cunoștințe comune elevilor din școală.Consemnînd asemenea preocupări, trebuie să adăugăm însă un fapt : pe alocuri, pregătirile pentru organl-

zarea taberelor și fost duse pînă la cîteva zile înainte lor oaspeți, în tabăra de la Valea Uzului, județul Bacău, trustul județean de construcții nu terminase încă lucrările la sistemul de aprovizionare cu apă. Tot astfel, taberele de la Boița, Ocna Sibiului și Șanta, județul' Sibiu, aveau încă un aspect de șantier, în timp ce tabăra Săllște

puncte 
de vedere

turaiă și mînă de lucru specializată în executarea lucrărilor și care în practică este ilustrată prin activitatea plină de roade a Direcției monumentelor istorice. D,ar a menține activitatea acestei instituții doar Ia sarcinile unui institut de proiectări, ale u- nei întreprinderi de execuție și la avizarea unor proiecte înseamnă a închista problema monumentelor istorice într-un tehnicism îngust, a limita sau, mai precis, a rupe activitatea de restaurare de corolarul ei imediat, valorificarea. La aceasta se adaugă și faptul că din motive puternic obiective, legate de finanțare, de capacitate de proiectare si de execuție, posibilitățile de valorificare prin restaurare se limitează practic doar la cîteva zeci de monumente nual.De aci o întrebare rească. Ce se întîmplă'celelalte monumente istorice pînă le vine rîndul să fie restaurate ? Nu este vorba de obligația legală a proprietarilor de a-și îngriji clădirile declarate monumente istorice, ci de foloasele pe care trebuie să le aibă societatea de la monumentele istorice. Iată dar cum dintr-o dată noțiunea de valorificare a monumentelor istorice capătă o semnificație mult mai largă. Monumentele istorice, prin însăși natura lor. sînt obiective turistice, ele pot servi în procesul de învățămînt, sînt subiecte ale cercetării științifice ș. a. în același timp clădirile monumente istorice servesc diferitelor nevoi economice, sociale sau culturale, iar înscrierea lor în noul peisaj al orașelor și satelor constituie o preocupare a urbaniștilor.Așadar, activitatea n>u se poate limita doair la urmărirea restaurării celor

cîteva monumente, problema principală fiind coordonarea unitară a acțiunii de valorifioare multilaterală a tuturor monumentelor istorice. în sistemul actual de organizare, cînd răspunderile sînt împărțite, de acest lucru nu se ocupă nimeni. La D.M.I. monumentele intră în sfera preocupărilor numai în măsura în care un proiect de transformări sau reparații are nevoie de un aviz legal, iar la C.S.C.A. Direcția muzeelor șl monumentelor, nou înființată, încă nu dispune de o suficientă autoritate pentru a iniția un program de activitate cu orizont mal vast.Dar junge careimpasului în care s-a ajuns în organizărea instituției care se ocupă de monumentele istorice : cărui domeniu de activitate îl aparțin monumentele istorice ? Sînt ele o problemă culturală cu toate implicațiile de ordin științific sau o problemă de con- - strucții și sistematizare ?Nu se poate contesta că acțiunea de valorificare multilaterală a monumentelor se înscrie între problemele de bază ale politicii culturale a tării, avînd în același timp largi impll-- oațli în domeniul arhltectu- , rii și sistematizării, în măsura în care aceste două din urmă preocupări pot fi rupte de noțiunea da cultură.în ultimii 15 ani de monumentele istorioe se ocupă mai intens C.S.C.A.S., iar în Europa mal sînt și alte țări în care monumentele istorice aparțin sectorului de construcții. Dar în lumina importanței pe care o are la noi acțiunea da protejare a monumentelor istorice și a sarcinilor sporite care trebuie rezolvata — și printre primele, aceea a unei noi legislații — ar trebui reexaminată șl problema forului tutelar, în^ funcție de locul pe care-li ocupă monumentele istorice între celelalte sarcini ale organului central.în marea majoritate a țărilor, problema monumentelor istorice face parte integrantă din activitatea culturală șl este firesc să fie așa, întrucît monumentele, în ansamblul lor, formează partea cea mai însemnată a patrimoniului cultural țări.îmbunătățirea în acest sectorrăgănează de cîțiva ani. în acest timp cut nenumărate formări, proiecte nizare. Presa a
s-au fă- studii, in- de orga- semnalatdeseori principala racilă, a- ceea a împărțirii răspunderilor. A sosit timpul să se depășească subiectivismul și tergiversarea și să se hotărască ! Demolarea mai multor edificii cu bogate semnificații istorice și culturale este o dovadă și un — regretabil nai de alarmă.

remarca prof. Vasile Laza. La indicația Ministerului învățămîntu- lui, urmează ca inspectoratele școlare județene să se consulte și să se ajute reciproc, mai ales în privința cazării elevilor porniți în excursie. Dar de la primele încercări ne-am lovit de refuzul colegilor noștri din Constanța, care s-au limitat la înțelegerea perfectată cu județul Brașov și... gata. Ce vor face însă elevii

I se prezenta așa cum au lăsat-o ultimii oaspeți din anul trecut. A- proape peste tot ni s-au semnalat lipsa materialului sportiv și a jocurilor necesare copiilor pentru activitățile de tabără, precum și insuficientele posibilități pentru asigurarea deplasării școlarilor în excursii și drumeții prin locurile pitorești din jurul taberelor.Dincolo de pregătirile de ansamblu, interlocutorii noștri ne-au semnalat și unele neajunsuri și greutăți pe care le întîmpină cei ce se ocupă de buna organizare și desfășurare a odihnei și recreației elevilor în lunile de vară. Iată cîteva :— Foarte multe școli din județul Bihor și-au propus să satisfacă dorința elevilor de a vizita litoralul

din celelalte județe ? Consider că ar fi mai bine ca schimburile de elevi excursioniști să fie organizate cu sprijinul agențiilor locale O.N.T., bineînțeles cu avizul inspectoratelor școlare.La rîndul lor, inspectorii de la Inspectoratul școlar județean Constanța prezintă această situație în- tr-o altă optică :— La indicația țămîntului — ne Rădulescu — în . .s-au organizat pentru excursioniștii din țară baze turistice la liceele din localitățile Cernavodă, Hîrșova, Mihail Kogălniceanu, Medgidia, Toprai- sar, precum și la două școli din Constanța. Dar multe școli din țară, 
în special din județele Mureș, Cluj,

vor să vină numai la Con- .. . adresîndu-se direct Liceului pedagogic de aici, unde s-a creat o bază turistică, deși normal este să ceară repartiție la inspectoratul școlar județean. Din cîte se pare, această înghesuială de cereri se datorește mai puțin elevilor, cît mai ales însoțitorilor lor, cărora cazarea în o- rașul Constanța le-ar crea mai putină bătaie de cap în organizarea excursiei respective pe litoral.„Ministerul învățămîntulul a ho- tărît ca transportul școlarilor spro litoral să fie făcut de Agenția O.N.T. București — ne relatează tov. Constantin Lelcscu, directorul administrației taberelor din județul Bihor. Acest sistem provoacă greutăți și e mult mai costisitor. De exemplu, biletele pe care le aduc delegații din București sînt pe ruta Oradea—Constanța, deși ele ar trebui să fie Beiuș—Constanța sau Mar- ghita—Constanța. în plus, nu se pot rezolva situațiile de renunțări (din motive întemeiate) la unele locuri. Efectuarea transportului de către filialele județene ale O.N.T. ar fi preferabilă ca operativitate și eficiență".Rezultă că este necesar ca în mod operativ să fie luate măsuri de remediere a întîrzierilor șl lipsurilor semnalate în organizarea taberelor de vară, a excursiilor și drumețiilor, inspectoratele școlare avînd îndatorirea să vegheze îndeaproape și cu toată fermitatea ca propriile lor planuri de desfășurare a vacanței elevilor să fie duse la îndeplinire în cele mai bune condiții. O mai bună conlucrare a forurilor județene de învățămînt în această direcție, un sprijin mai susținut, control și îndrumări operative din partea Ministerului învățămîntului și a altor foruri centrale interesate vor asigura elevilor o vacanță de vară cu adevărat recreativă și bogată.



...O casă elegantă în plin centrul Capitalei. într-o încăpere al cărei mobilier scump, ale cărei covoare de preț și accesorii „decorative" (un fel de bric-â-brac de vaze, bibelouri, frigider ZIL, televizor „Cosmos 3“ etc.) vădesc hotărît, nu rafinament și nici măcar bun gust, ci mai cu- rînd o aglomerare de „investiții sigure", se găsesc, pentru o convorbire cu reporterul, două persoane fără nici o ocupație precisă, care duc însă o trenă de viață anevoie de imaginat decît pe baza unor cîștiguri necurate. •' Să-i prezentăm pe rînd. în primul rînd, gazda : Irina Seleștenco, femeie de 48 de ani, înaltă, voinică, clocotind de energie... N-a avut nici o dată vreo meserie, n-a îndeplinit vreo muncă productivă, în schimb a pășit de cîteva ori în ultimii ani pragul penitenciarelor pentru o gamă destul de largă și variată de încălcări ale legii. Ultima condamnare și-a ispășit-o pentru speculă cu obiecte achiziționate în desele-i „voiajuri turistice" peste hotare (într-un an și jumătate a fost plecată de cîteva ori în diferite „excursii"). Pentru completarea portretului morsil menționăm că a fost de patru sau cinci ori măritată. Afișează un lux adesea sfidător, organizează mese de o rară opulentă, terminate, nu o dată, prin chiolhanuri de pomină, și este des văzută în cele mai elegante localuri din Capitală. Unor persoane le-a declarat intenția de a deschide... un magazin particular, iar altora de a cumpăra... o fermă între Băneasa și Buftea, de unde „va scoate cîștiguri de sute de mii de lei". De unde își procură „mijloacele de subzistență" pentru un asemenea „nivel de trai" și, mai ales, pentru planurile unor afaceri de atare anvergură ?— Trăiesc din vînzarea brumei de lucruri pe cpre le mai am...(!?) Uite; chiar azi am dat un anunț la „Mica publicitate" că îmi vînd televizorul și rochiile...Era la cîteva zile după publicarea legii privind controlul provenienței unor bunuri'ale persoanelor fizice nedobîndite în mod licit, și Irina Seleștenco se și grăbise — printr-o manevră pe care o credea abilă — să-și fabrice un „alibi" : anunțul la „Mica publicitate". Jalnică încercare de a justifica ceea ce nu poate fi, în mod rezonabil, justificat! Am mai întrebat-o de ce nu s-a străduit, în toți acești ani, să-și cîștige traiul în mod onest.— M-am gîndit și eu că ar fi cazul dar n-am găsit pînă acum ceva convenabil (? !) Și, pe urmă, n-am studii. Acum sînt în așteptare : mi-a promis cineva că la toamnă înființează o cooperativă pentru fabricat capsule de autosifon și că mă angajează acolo. Zicea că o să cîștigăm bine...Unde se află enigmatica sursă .de venituri care i-a permis acestei femei atîta vreme să trăiască pe picior •mare ?Un alt personaj din aceeași galele : Nicolae Mihalcea, întîlnit în casa Irlnei Seleștenco. unde locuiește de cîțiva ani (fără buletin de Capitală și nici măcar viză de flotant), de cînd și-a încheiat sorocul ultimei condamnări penale. E un om ceva mai în vîrstă. Se îmbracă scump, nu frecventează decît restaurantele de lux. Cum își petrece timpul ? Greu de spus. A fost de cîteva ori surprins participînd la niște tranzacții destul de tenebroase legate de mijlocirea unor vînzări-cumpărări de imobile și terenuri. La întrebarea privind sursele veniturilor sale, ne-a făspuns la început cu seninătate :— Primesc o pensie lunară de două sute de lei ! (Adică atîta cît cheltuiește, uneori, pentru o singură masă cu „amici" și „amice" la „Athe- nee Palace" sau „Lido"...).— Și, totuși, e greu de crezut că modul dumneavoastră de trai se susține numai prin această sumă...— Recunosc că mă mai ocup din cînd in cînd și cu misitia de case... (apoi, precipitat, pentru a nu ne imagina, doamne ferește, altceva) Dar vă asigur că numai între hotarele permise de lege !In ochii lui Nicolae Mihalcea „legea" are contururi foarte labile, „adaptîndu-se“ după propriile sale interese. Și Mihalcea ar vrea să se „încadreze", dar numai în Capitală și, firește, pe un loc bine plătit.

Locuiește de o bună bucată de vreme în aceeași cameră cu Irina Se- leștenco și cu Nicolae Mihalcea și un. tînăr fără căpătîi : în general, promiscuitatea în care sălășluiesc laolaltă aceste personaje a stîrnit nu o dată fireasca indignare a vecinilor....Personaje reale, indivizi care întrețin, prin atitudinile lor de fațadă, ficțiunea pernicioasă a așa- zisei „onorabilități", în spatele căreia însă se ascunde o existență țesută din expedient, din activități dubioase.— Ne-a bucurat în adîncul sufletului fermitatea cu care partidul nostru a inițiat o serie de măsuri menite să stîrpească parazitismul, măsuri pe temeiul cărora vor fi luați de guler și trași la răspundere toți cei care înțeleg să sfideze normele moralei noastre, să trăiască după „principiul": „efort cît mai puțin și

știincios la serviciu, semnez condica, stau opt ore, iscălesc apoi din nou condica, ce vă pasă cît cîștig, de unde am „Opel Rekord", mobilă stil, televizor ultimul răcnet, cu ce bani mi-am cumpărat casă, din ce izvoare de venituri fac chefuri ?“— Prin însăși esența ei, prin mo- , raia care îi întruchipează idealurile, I societatea noastră și-a cucerit nu să să la N.
! societatea noastră și-a cucerit numai pună ceară ele —CONSTANTINESCU de la Institutul agronomic București. Ea are nu numai dreptul, dar și datoria de a-și apăra organismul sănătos de pa- raziți, deoarece aceștia sînt purtătorii celor mai nocive infecții etice : trîndăvia, lăfăiala fără muncă. Se poate oare accepta ultragierea

dreptul, dar și datoria asemenea întrebări și răspunsuri limpezi, exacte este de părere prof. univ.

cîștig cît mai mult" ne spune tehnicianul MIRCEA MUȘUROAIE, de la Uzina de prelucrare a maselor plastice București. Prin prezența lor ei compromit — mai ales în ochii unor tineri, nu îndeajuns de căliți sufletește — însuși nostru etic, scara de valori tentice pe care se sprijină ficiul nostru social. «Dacă se poate trăi, și încă foarte bine, muncă sau cu muncă puțină auzi zicîrid pe cîte unul — de ce să te mai omori cu tot felul de probleme, să-ți ridici calificarea, să tinzi spre o pregătire superioară». Indivizii despre care aminteați — și de care m-am ciocnit și eu uneori — sînt. cum s-ar spune, „paraziți de manifest", aproape prototipuri, tă însă și altfel de specimene, „complexe" să le zicem.— La ce categorie vă gîndiți ?— Bunăoară, la cei care, ce au învățat meserie în noastră, după ce au ficare destul de chimist, de pildă), cei din a părăsi cînd ți-e lumea mai dragă, cînd se cere îndeplinită cutare sau cutare sarcină de plan cu mai multă urgență, ca să alerge după cîștiguri ușoare. Iată, în ultimele două luni, doi operatori de-ai noștri Alexandru Miloșescu și Adrian Naum, unul de categoria a 8-a și celălalt de a 6-a (deci destul de bine salarizați), au plecat din uzină să se facă... mandatari la o plăcintărie. Altul. Andrei Darmina. și-a deschis o tarabă cu „loz în plic", iar pe unii — Ion Mărculescu, Victor Balca, Gheorghe Coguț — îi puteți întîlni adesea chiar în fața uzinei, aici în gura Oborului. ocupîndu-se cu negustoria de zarzavaturi. Ba unii dintre ei mai și vin toamna, după terminarea „sezonului", ca să se reangajeze. Oare numai uzina avea obligația să-î califice, iar ei nu au nici o obligație față de colectiv ? Cred că ar trebui găsite mijloacele legale pentru a combate și această goană nesățioasă după „banul rapid și ușor"!De-a lungul investigației noastre ne-am izbit și de insolența „parazitului cu acoperire" ; ..Vin con

idealul au- edi-fără- îl

cinstei și bunului simț de către indivizii certați cu principiile elementare ale moralei socialiste ? Trebuie să facem înțeles de către toți că, în afara contribuției proprii la bunăstarea obștească, nu poate exista nici un alt fel de Justificare a bunăstării personale.L-am întrebat pe infirmierul Ion 
D. Nicolae, de la secția stomatologică a policlinicii spitalului „Colțea", prin ce „mister" a izbutit — din salariul său lungr de circa 800 de lei — să economisească cei 80 000 de lei pe care i-a ■ depus pentru un apartament care valorează 104 000

dlntr-un bloc ce va fi construit în plin centrul Capitalei, pe Gheorghiu-Dej lîngă Operă.La început s-a mirat și chiar revoltat că-i pot pune asemenea trebări. Pe urmă a încercat să cropească unele explicații: precum că dînsul, fiind bolnav de ficat, nu consumă, chipurile, băuturi spirtoase și, deci, face economii formidabile. Văzînd că această justificare nu rezistă nici la cea mai sumară analiză (i-am făcut socoteala că, chiar dacă n-ar fi cheltuit nici un ban pe mîn- care și băutură, numai îmbrăcămintea și podoabele sale vestimentare .— era îmbrăcat elegant, pe deget îi sclipea un inel gros de aur, la mînă purta un ceas de asemenea de aur ! — depășeau cu mult echivalența posibilă în bunuri a salariului său, dar încă să mai facă și economii!), mi-a replicat că importantă însă m-am de cîțiva pensie de... 500 lei, din care e de presupus că se întrețin cei doi bătrîni. In legătură însă cu „abstinența" și „modestia" traiului pe care îl duce Ion Nicolae, vecinii săi de stradă nu sînt de aceeași părere : unii dintre ei ne-au relatat despre chefuri la care respectivul a fost nu martor pasiv, ci erou activ. Ca să nu mai vorbim de faptul că un frate al lui Ion Nicolae, practicînd aceeași meserie și locuind sub același acoperă- mînt cu acesta, și-a achiziționat nu de mult un „Flat 1300". ’Sau cum ar putea explica ospătarul Gheorghe Potronio de la „Gambrinus" (al cărui cîștig mediu lunar pe anul trecut și primele 4 luni ale acestui an n-a depășit 1 150 lei) cei 103 000 lei pe care i-a depus la Oficiul pentru construirea locuințelor — sumă reprezen- tînd costul integral al unui apartament situat tot într-un bloc central ? Mai ales avînd în vedere că salariul său (chiar dacă luăm siderație și remiza) întreține și doi copii ?Numeroși cetățeni cu care de vorbă — oameni ce trăiesc de pe urma muncii lor pline de abnegație în diverse sectoare ale construcției socialiste — ne-au declarat cu revoltă că se simt sfidați de cei ce cheltuiesc mai mult decît le permite cîștigarea onestă a mijloacelor de trai. Pe spinarea cui se lăfăie huzurul fără muncă, dacă nu pe a celor ce duc o existentă pe măsura posibilităților oferite de propria lor contribuție la avuția obștească?Esența umană a omului este munca, creația de bunuri materiale și spirituale. Unii uită însă că munca îl făurește în continuare pe om, mai ales munca liberă, închinată societății, prosperității patriei, > specifică socialismului.

l-au ajutat cu o sumă părinții. Pînă la urmă lămurit că tatăl său are ani drept unic venit o
Vn automobil, un responsabil T.A.P.L. și două 

fete — iată principalele personaje ale unei drame 
consumate la Satu Mare. In celelalte roluri: ușurința, 
spiritul de aventură și alcoolul.

o-

din în con- o soțieam stat

xistă posibilitatea, 
cazuri de o deosebită 
gravitate, să se aplice 
această interdicție pe 
viață. Iar cazul de față — accident mortal (și în ce condiții !) — credem că trebuie inclus în această categorie. Cîte vieți tinere trebuie să mai curme acest petrecăreț, lipsit de conștiință ca să i se ridice permisul de conducere ?în salonul clinicii de neurologie din Cluj G.P. meditează de peste o jumătate de an, la ușurința cu care ea și colega ei au acceptat compania nerușina
tă a unui bărbat care le 
putea fi tată! Viața ei a luat pentru o vreme drumul suferinței.— Cînd voi putea umbla, am să merg acasă pe jos — ne declară G. P., ' nînd parcă, avînt naiv, să pedepsească „plimbarea" de atunci.Nu vrem să sporim cu aceste rînduri suferințele, și așa foarte mari, ale Iul G. P. Totuși, nu ne putem opri să nu-i cîntărim fapta (mai ales pentru a a- trage atenția altor fete predispuse la astfel de escapade nocturne) : la 18 ani discernămîntul unui om turi de luciditate pen
tru a nu confunda re
lațiile de amiciție cu 
altele, dubioase, imora
le. Să ne imaginăm că acea mașină s-ar fi întors cu bine la destinație. Oare atunci G.P. nu avea să-șl reproșeze nimic ? Cînd au pornit în tragica aventură, fetele erau amețite de băutură. (Mai mult,, martorii declară că în mașină mirosea puternic a alcool și că lîngă mașina accidentată s-a găsit o dami- geană spartă). Admitem că au fost ademenite sub influența alcoolului. Dar cînd au acceptat să se lase a- mețite de băutură sub ce ■ influență erau ? („Cînd Balogh a plecat de lîngă noi, am observat că avea ochii înroșiți și mi s-a părut că era cam amețit de băutură", consemnează în declarația el G. P., situînd acest moment înaintea intrării în încăperea din spatele barului, și ele și Balogh consumat 
Deci...

Legăturile 
cite la un 
alcool, cu ochii ispitiți 
de mașina din fpța lo
calului, pot sfîrșii la spi
talul de urgență și în sălile de judecată. Cei ce încearcă să-și ascundă negura sufletului în negura' nopții uită un lucru : fie ea și noapte polară, la capăt vine 
trezirea.

Exact în urmă cu o săptămî- 
nă, în această pagină, am rela
tat cazul Anișoarei. fetița aflată 
în Căminul-școală nr. 8 din 
Craiova, pe care părinții n-o 
vor lua, nici de astă dată, în 
vacanță. In intervalul scurt ce 
s-a scurs de la publicarea arti
colului, pe adresa fetiței au 
sosit sute de scrisori, daruri, te
legrame de felicitare pentru 
ziua de naștere (Anișoara a îm
plinit alaltăieri 11 ani).

Printre cei care s-au grăbit 
s-o poftească pe Anișoara în mijlocul lor, pentru a-și petrece 
vacanța, se află și detașamentul de pionieri al clasei a Vl-a a Școlii generale nr. 22 din Craiova. Iată textul tele
gramei ! sosite la . redacție :

Legea este șl trebuie să fie egală pentru toți, nici unul din cei ce au încălcat-o nu poate fi absolvit de răspundere.Iată explicația : faptele relatate au constituit obiectul unei anchete penale și al unui proces penal în urma căruia Mihai Balogh a fost condamnat... la trei ani închisoare co- recțională. Beneficiind însă de măsurile de amnistie intervenite la sfîrșitul anului trecut gea tia, rea n-a executarea pedepsei.Dar oare grațierea lui Mihai Balogh înseamnă automat și repunerea sa într-o poziție că naintea consumării faptelor pentru care el a fost judecat ? El a fost și rămîne autorul unei 
escapade imorale, el a 
fost și rămîne autorul 
doliului pe care l-a îm
brăcat familia elevei P. 
la Ocna Dej, el a fost 
și rămîne autorul su
ferințelor pe care, de 

'peste o jumătate de an, , le-a îndurat și continuă 
' tă le îndure eleva G. P.Discutăm cu Mihal Balogh la Satu Mare. Pare surprins de „intervenția" noastră. Ne spune nonșalant că a fost anchetat, judecat, condamnat și grațiat.Se pune însă întrebarea: mai este oare Balogh demn de încredere pentru funcția pe care a exercitat-o și pe care o exercită încă ? Oare nu profitînd de funcția pe care o avea (și care i-a permis să inițieze în „separeu" o astfel de aventură) șl-a putut el înfăptui isprava soldată cu victime și tragedii Ar fi fost varășii de Satu Mare pînă acum vității și, mai ales, nocivității sociale a faptelor comise de Mihal Balogh șl să procedeze în consecință !Consultăm procesul verbal de constatare a accidentului.In reconstituirea tragediei sîntem ajutați de schemele și fotografiile luate la locul săvîrșiril faptei. Reținem că pe o distantă de 70 de metri, pe o șosea liberă și asfaltată, M. B. nu a putut redresa mașina ! Consecințele ne sînt cunoscute. In lumina lor nefastă, este 'limpede că s-a manifestat o prea mare îngăduință cînd, după ridicarea carnetului de conducere, i s-a aplicat acestui individ iresponsabil numai interdicția de a nu mai putea conduce un autovehicul vreme de...

„In ziua de 21 septembrie 1967, în jurul orelor 21,45, mă plimbam împreună cu colega mea G.P. cînd a venit cu autoturismul său Mihal Balogh,prind în fața bufetului Dunărea..."....Și fetele s-au urcat în mașină. S-au urcat pentru că „nenea" Balogh era prieten cu familia elevei P. și mai ales cu fratele acesteia, I. P., la care locuia fata. Cînd ai 18 ani și prietenul familiei este 
tatăl a trei copii, unii 
de-o seamă cu tine, te încrezi în el ca în propriii tăi părinți.Să urmărim însă, în continuare, declarația • elevei L. P. : „Fără să ne spună nimic ne-a luat la grădina „1 Mai" (de reținut că aici M. Balogh era, și mai este încă, responsabil) unde am intrat în local pe ușa din spate". Intr-o încăpere separată elevelor li s-a oferit lichior, „nenea" Balogh mînd, împreună cu altcineva, o sticlă tească. Fetele și Balogh hotărăsc apoi (dacă ho- tărîre se poate numi acest acord intervenit 
sub imperiul alcoolu
lui) să facă o plimbare pînă la... hotelul din Cărei și să rămînă peste noapte acolo. Se aflau la cîțiva kilometri de Satu Mare cînd fetele, desmeticindu-se, i-au cerut să în- toaică. Dar „nenea" nu este omul care renunță cu una cu două, discuții... Cu nul în mîini, se simte stăpîn această calitate, cordă" fetelor două minute... de gîndire. Dar fetele insistă șl craidonul tomnatic este silit să se întoarcă.Fetele nu vor ajunge însă în Satu Mare decît cu mașina Salvării. Datorită alcoolului, omul de la volan a făcut o manevră greșită. De aici accidentul de circulație în urma căruia eleva L. P. a de
cedat zece zile mai tîr- 
ziu, iar eleva G.P. se 
află și astăzi în spital.

★„Ca student la I.M.F. Cluj, am vizitat de cu- rînd clinica neurologică și, în pavilionul 6, salonul 6, am găsit o e- levă care și-a sărbătorit cei 19 ani în pat, paralizată. Impresionat, am încercat să aflu cărui fapt se datorește ajungerea ei într-o asemenea stare. (Și ni se relatează faptele de mai sus — n.n.). Dar ucigașul este 
tot la locul lui 1 
De ce ? — întreabă într-o scrisoare trimisă redacției A.D., scrisoare care ne-a pus pe urmele acestei fapte cu un atît de tragic des- nodămînt.

consu-de Fe-

(este vorba de Le- 25 privind amnis- grațierea și reduce- unor pedepse) M. B. mai fost obligat la
morală identl- aceleia de di-

intențio- într-un se auto- pentru

cer efor-

| uvblvu CU- / CUllU p IC • |iAnișoara poate petrede vacanța | împreună cu noi. stop, tabără ' cu corturi excursie Ia Lainici în l Retezat și cu cortul la mare, stop,' în mijlocul nostru credem | că se va simți bine, va fi ca și-' . colega noastră, iar pentru părinții ei toată dezaprobarea noastră" Semnează: prof. Vir- 1 gil Andronescu.
Din București, de la Petre Ma- nolescu, din str. Pieptănari nr. I 67, a sosit altă invitație: „Sîn- , tem o familie de trei persoane, m-am consultat cu soția șl am găsit de cuviință că ar fi bine ca în vacanța asta să o luăm la noi..." Tot din Bucu

rești, Ecaterina Florinescu, ca- 1 lea Moșilor nr. 246, îi scrie di
rectoarei Căminului-școală: „Cu adîncă durere am citit articolul. Mă gîndesc cît poate să sufere Anișoara că n-are o mîngîiere de părinte. Nu am cuvinte ca să exprim cît sînt de lași părinții ei. iar mama Anișoarei cum poate să stea nepășătoare, cînd știe că are un copil rupt din I sufletul ei și că-i trebuie un cuvîrit drăgăstos, că1 are nevoie j să fie alături de ea. Am și eu' un băiat de 9 ani și doresc ca Anișoara să-și petreacă vacanța în mijlocul familiei mele. O rog să-mi scrie numaidecît".

Asemenea invitații au mai so
sit pe adresa Anișoarei.

Împreună cu cuvintele calde, 
încurajatoare. Anișoara a pri
mit și fotografii ale unor copii care au ținut să se împriete
nească, deocamdată prin inter
mediul pozelor, cu ea. Astfel, Sandu Anton din Bîrlad, str. T. 
Vladimirescu nr. 158, trimițîn- 
du-i o fotografie de-a lui, ti scrie: „Avînd în vedere că a- vem aceeași vîrstă (eu împlinesc 11 ani la 31 august anul a- cesta) îți doresc ani mulți și fericiți și succes la învățătură. Dragă Anișoara, te sfătuiesc, ca un coleg al tău, să nu te superi prea mult pentru situația pe care-o ai. Te rog să înveți carte și în continuare, așa cum ai .învățat și pînă acum, și în al doilea rînd s-o asculți pe tovarășa educatoare, pentru că ea este o adevărată mamă. Al tău coleg care cu timpul speră să te întîlnească, Anton".„Draga mea Anișoara, șl eu am fost înfiată cîndva și mi-am dat seama cît de rău e să fii singură pe lume — mărturisește Lucia Lichiardopol din str. V. 
Alecsandri nr. 34, Galați. Micu- ■ ța mea, nu te descuraja. Sînt a- tîtea inimi curate care sînt lingă tine. Tu nu-i vezi pe acești oameni, dar gîndul lor sincer se îndreaptă către tine".Trei eleve care fac practică 
la biroul contabilității al Coo
perativei de consum Bucu, sem- 
nînd doar Veronica, Emilia și Lenuța, îi scriu Anișoarei: „Sperăm că te vor bucura rîn- durile noastre, deși nu sînt, așa cum te aștepți tu probabil, de la părinții tăi. Am simțit nevoia să-ți scriem întrucît și noi sîntem eleve, învățăm în diferite o- rașe, departe de casă, și știm cît este de grea despărțirea de părinți. Cu ce nerăbdare așteptăm vacanța, ca să ne putem afla din nou lîngă părinții dragi care ne iubesc. Sufletul nostru este plin de indignare a- cum cînd cunoaștem situația ta și a familiei tale. Ție ne alăturăm din inimă și te felicităm pentru cum înveți și pentru ziua ta de naștere".

Altă scrisoare poartă ștampi
la poștei din Vidra, județul 
Vrancea (expeditor: Marla Tofan) : „Anișoara, să știi că și eu am fost vitregită de soartă, deoarece mi-am pierdut tatăl într-un accident trei copii orfani Mama a căutat toți la școală, deși n-a fost ușor. Eu am învățat bine, am primit bursă și astăzi sînt profesoară în satul meu natal. A- nișoara, te sfătuiesc să cauți să mergi în tabără, unde înveți multe lucruri care o să-ți prindă bine cînd o să fii mai mare. Chiar dacă copilăria ți-a fost întunecată învață să-ți făurești un viitor fericit"....La ora actuală, Anișoara se 
află în tabăra Căminului-școa
lă nr. 9 din comuna Juncu de 
Jos județul Cluj. Aici și-a ani
versat ziua de naștere. A fost, 
fără doar și poate, prima ani
versare în care singurătatea, luminată de mulțimea noilor prietenii, n-a mai avut ce cău
ta în preajma fetiței. Ii dorim 
ți noi la mulți ani 1

Mihai STOIAN

i

Titus ANDREI

statomi- 
pahar de

și am rămas sub zece ani. și ne-a dat pe

după uzina
tip Exis-

omenești ? cazul ca tola T.A.P.L. să reflecteze asupra gra-

unde au alcool I)

Au loc vola- M. B. și, în le „a-
/

la cei meserie dobîndit o cali- bună (operator își fac un obi- întreprinderea

Ne dăm în vînt să-i vedem cît mai des pe „mitocanii" lui Caragiale pe scenele teatrelor și ne distrăm copios pe seama lor. O în- tîlnire cu „bădăranii" lui Goldoni este, știe-se, o formidabilă implantare în rîs.Să părăsim, însă, comodul fotoliu de spectator și să- coborîm în real ; trebuie atacate frontal și cu o neostoită stăruință variatele 
maladii ale comportamen
tului social care viețuiesc în chip ilicit în Societatea noastră. Atitudinile, comportamentul, deprinderile, însușirile, virtuțile sînt componente ale omenescului care — în concepția noastră — trebuie construite și reconstruite mereu. Ele nu sînt și nu pot fi un dat imuabil, ete trebuie judecate, puse de acord cu fluxul și ne- - contenită dezvoltare ale celor mai înaintate forțe ale societății, ele trebuie să exprime esența calitativă a societății noastre socialiste, forța ei de gîndire și acțiune, voința ei. civilizația ei.Eforturile constructive de mare anvergură și de lungă bătaie ale națiunii române, în care sîntem angajați cu deciziunea și forța creatoare a poporului în-

treg, nu pot fi nicidecum despărțite de acuta sarcină de a construi, cu inteligență și fermitate, edificiul acela delicat și niciodată finit, care se numește civilizația individu
lui. Altminteri nu cred că putem stîrni în chip pleni- tudinar forța de inițiativă și faptă a tuturor păturilor populației.Argumentele noastre se pot sprijini în chip util pe gesturile spontane ale omului de toate zilele, pe reacțiile din cotidian, pe faptul divers expresiv, gîn- dindu-ne că ideea de comportament civilizat, în în-' țelesurile sale majore, grave, socialmente extinse, sînt recognoscibile și se traduc de minune în civilizația sau noncivilizatia străzii, în sănătatea sau maladiile locului public, în climatele intimităților și ale spațiului restrîns, în meteorologia celulei sociale (familia). în calitatea acelui 
modus vivendi despre dare, regretabil, vorbim atît de puțin.Să ne apropiem de una din maladiile comportamentului social — bădărănia.Posibile ipostaze : stau la coadă alături d'e A, și A,

Victor BÎRLÂDEANU

Pop SIMION

fără șă mă fi văzut vreodată, mă face porc. Trec peste starea mea de șoc, de stupoare, deoarece mă internează să știu cine-i a- cest domn, A, să știu ce zace în capul lui. Și aflu că mitocanul care împarte cu dezinvoltură înjurătura în stingă și în dreapta, stimabilul domn A, este de fapt, „un bun tovarăș de-al nostru1*, tip onorabil, corect, ireproșabil, în perimetrul instituției sale. Merg mai departe pe fir și, pro- fitînd că A uită repede, că n-are memoria faciesurilor, a tipilor pe care îi înjură, îl caut pe preopinent (cu un motiv oarecare) la domiciliul dumisale, în universul său intim; îl găsesc în pijama și papuci, lingă șpriț, tolănit în chai- selongue, în fata televizorului. Răcnește : „Huo, cotonogește-! și tu boule!" Nimic neobișnuit. Omul e destins, zic, e în elementul lui, își risipește oboseala de peste zi, enervările, insatisfacțiile. De voie, de ne-

voie, se întreține cu mine ; e volubil și are mină de gazdă bună. Dar nu trece multă vreme și își dă în petec iar. Ui\ vecin anunță că Gigei, pr.ogenitura lui A, s-a purtat mojicește cu o femeie în vîrstă. Tătîne-

care se mișca în A resortul acela ascuns.— Ei, lasă, domnule, să nu dramatizăm, mi se a- dresează preopinentul cu clemență și calm perfect. Ce, dumneata ești ușă de biserică ? Mi-i deajuns să fiu corect și disciplinat și sobru și virtuos timp de opt ore, care asta, basta! După opt ore mai .lucru omenesc ? Oho ! De ar purta • oamenii etichete, uite aici la rever, să neică ce hram poartă care, de-i mahăr ori Constat, dacă vrei știi, că și în cazul mitale m-am înșelat, să-mi fac mea culpa; nu știam că ai forța asta de a vorbi prin ziare. Te evitam, domnule, nu-ți ziceam nici „du-te încolo". Zău, ar trebui să poarte oamfenii etichete ; te-ai mai orienta cît de cit, n-ai da netam- nesam, cu bîta în baltă. Că orice gafă costă, oameni sîntem, și îți faci mereu 
mea culpa, fir-ar a dracului de chestie să fie azi și mîine...Da. 11 avem în față pe insul care se declină zilnic, pe omul care se dedublează, pe pozeurul perni-

cios. ieșind pe poarta instituției sale, A se dezbracă de bunul simț și de elementara bună-cuviință cum s-ar dezbrăca de o haină care îl incomodează, care nu-i pe măsura lui. încolțit, prins cu ușa, chițăie ca un șobolan, își face prin gest reflex mea culpa, se scuză că nu-i poate cunoaște pe toți membrii societății, se scuză că e bădăran, mojic, mitocan. Tristă scuză 1 Uită, bietul de el, esențialul : în jurul nostru nu circulă niciodată „pietoni". In jurul nostru circulă întotdeauna oameni, valori umane. Nu le jigni, domnule A, nu le ofensa. Atentezi astfel, grav și iremediabil, la propria-țl umanitate. Dacă o mai ai...Dar bădărănia e doar una din ceea ce am putea numi maladii ale comportamentului social; ea face casă bună cu minciuna, frauda, necinstea, lichelismul. demagogia, lașitatea, tembelismul, sforăria, huliganismul șl multe alte isme, care mai dăinuie parazitar. asemenea lichenilor, pe trupul vivace, mereu întinerit al societății. Să creăm o severă opinie publică contra lor 1

intri în grațiile babacilor ei influenți. Ori, să zicem că respectiva e o doctoriță, pe mîna căreia îți vei da — bate în lemn ! — oscioarele, sănătatea. Poate să fie, de pildă soția viitorului tău șef, doamna director cutare ; auzi, mă ? soția viitorului tău șef, și dacă e așa te-ai ras, pa și puși ! degeaba m-am sacrificat pentru cariera ta, ză- hăitule ! Pietonii nu-s pietoni, nenorocitule ! Pietonii îs fiare, trebuie să fii cu ochii în patru, adică de dragul tău și al meu și al nostru. Fii mitocan, dacă îți place, cu . unul care habar n-are de persoana ta ; arde-i și beștelește-i pe cei de care nu depinzi. Fii deștept, ce dracu. Nu vreau ca tocmai fiul meu să...Blestematul monolog al lui A (insul e șef de serviciu al unei instituții) îmi biciuie stupefacția la maximum, dar îmi îngăduie să găsesc totodată mecanismul gîndirii sale tembele, să deslușesc resorturile comportamentului său de pozeur, de grosier dedublat, calitatea lui grobiană. Ii spun că vlăstarul nu-și desminte tatăl, îm- proșpătîndu-i memoria cu propria sa mojicie, după

/

său, prompt, îi aplică două scatoalce grele, rupte din cer, după care îi explică micului infractor :— Să-ți intre în cap, nenorocitule I De unde știi tu pe cine ai ofensat ? Pur tea să fi fost chiar noua ta profesoară de matematică, materie la care ești prost ca o cizmă. Ori poate mama domnișoarei Mery, balabusta cu care te vîri la cinematograf și o pupi în bot, sperînd să

acolo în instituția îmi dă o pîine. Și cuscap și eu caii. Nu-i
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Chirurgia constituie una dintre cele 
mai vechi ramuri ale științei. încă în 
antichitate se practicau intervenții chi
rurgicale atît de complicate ca trepa- 
națiile ; acum vreo 2800 de ani, a fost 
scris în Egipt primul tratat de chi
rurgie din lume, cunoscut ca „papiru
sul Edwin Smith"; în Iliada, Homer 
descrie îndemînarea chirurgilor e- 
pocii.

Pe baza vertiginoasei dezvoltări de 
ansamblu a științelor, a progreselor

unui șir de discipline apropiate, cît 
și ale tehnicii moderne, chirurgia cu- ; 
noaște în ultimele decenii un avînt ; 
extraordinar. Realizări din cele mai ; 
spectaculoase rețin atenția generală . ; 
- primite cu emoție ca noi cuceriri ale ; 
omului, ale cunoașterii și posibilității ; 
de acțiune umane. <

în pagina de fată, publicăm opiniile ' 
unor chirurgi de largă reputație inter- < 
națională despre posibilitățile și pers- < 
pectivele chirurgiei de azi. <

Ancheta

internațională

a „Scînteii"

ALE CHIRURGIEI

nele succese reale, deocamdată în chirurgia experimentală.Altă direcție a chirurgiei, foarte promițătoare. care se reliefează astăzi pe plan mondial, este folosirea de organe și țesuturi artificiale. Această ramură depășește domeniul chirurgiei, apelînd la concursul chimiei, fizicii, electronicii, tehnicii tranzistorilor, bio- chimiei. In unele . cazuri, vasele de sînge fiind iremediabil compromise prin anevrisme, arterite etc., a- pare drept singura salvare înlocuirea segmentelor „defecte" cu „piese de schimb" construite de mîna omului. Marele promotor al acestor înlocuiri de vase, doctorul De Bakey din Houston (Texas) a cunoscut celebritatea în urma unei astfel de operații efectuate asupra ducelui de Windsor. Asemenea intervenții se fac astăzi curent și la noi în tară.De asemenea, astăzi se înlocuiesc cu valvule din material plastic valvulele cardiace bolnave, a căror funcționare defectuoasă pune în pericol circulația sanguină.La noi în țară, astfel de operații au fost efectuate la spitalul Fundeni, unde s-au înlocuit valvulele mitrale insuficiente cu valvule din material plastic (tip Starr), pînă acum în 30 de cazuri.în folosirea de articulații artificiale din diferite materiale, putem avea pretenția de a fi printre pionierii

aplicării acestei tehnici. în ultimul timp, s-a încercat chiar înlocuirea unor articulații mari, de exemplu cea coxofemurală. în țara noastră, s-au efectuat peste 120 de asemenea operații de înlocuire a articulațiilor naturale accidentate, prin articulații artificiale.Acolo, însă, unde înlocuirea organelor nu este posibilă, se recurge astăzi tot mai frecvent la utilizarea de aparate propriu zise, care îndeplinesc diverse funcții ale sistemelor sau organelor respective. Astfel un aparat de mare importanță, o capodoperă a tehnicii miniaturale, este așa-numitul „pacemaker" (ordonator de ritm) tranzistorizat. Micul aparat este introdus, printr-o operație relativ simplă, la bolnavii ce prezintă dereglări ale ritmului inimii. Ca rezultat, cordul este nevoit să „asculte" de impulsurile transmise de aparat, care-i regularizează activitatea. La spitalul Panduri din București se folosește un aparat oarecum similar, cu tranzistori, avînd rolul de a provoca micțiunea regulată a bolnavilor cu vezică urinară paralitică.Primul rinichi artificial a fost construit în anul 1941 de un medic olandez, dr. Willem Kolff. El îndeplinește unele din funcțiile organului natural : extragerea din sînge a substanțelor inutile sau chiar vătămătoare, acumulate în cursul procesului vieții. In

țara noastră se găsesc astăzi în funcție e aparate pentru epurarea renală, de care au beneficiat pînă în prezent peste 1 000 de bolnavă Recent, presa de specialitate a relatat că s-a construit un nou rinichi artificial, de dimensiuni foarte reduse, care poate fi montat, permanent sau temporar, pe... antebraț.O altă realizare importantă a chirurgiei moderne este dezvoltarea terapiei intensive sau, cu alte cuvinte, a reanimării. Introducerea ei în practica generală a permis abordarea u- nor stări patologice, socotite pînă nu de mult ca depășind resursele chirurgicale. Ea a vădit rezultate spectaculoase mai ales în cazul unor accidente cînd, din cauza politraumatizării organismului, funcțiile vitale (respirație, circulația sanguină etc.) sînt grav perturbate.în țara noastră, pe lîngă spitalele județene există o secție de terapie intensivă, condusă de medici specialiști, care dispune ■ de aparatura necesară, de mare precizie. Utilizarea ei a făcut ca numărul celor salvați să crească în mod impresionant. Numai în traumatismele toracice cu insuficiență respiratorie, mortalitatea a scăzut de la 8 la sută în trecut, la 1,4 la sută.Mînă în mînă cu medicina și chirurgia, tehnica modernă contribuie la prelungirea vieții.

Perspectiva contradictorie 

a bisturiului

Prof. dr. Feodor Grigorievici UGLOV
membru al Academiei de Științe Medicale din

U.R.S.S., laureat al premiului Lenin

MODERNE
Pătrunzînd în adincul materiei

nervoase

Prof, doctor docent C. ARSENI

Chirurgia a progresat cu pași mari și reușește astăzi atît operații de conservare cît și de înlocuire, în general efectuarea mai din timp a operației evitînd stări de invaliditate accentuată. Acesta este și un rezultat al concursului convergent al mai multor discipline de cercetare științifică. Astăzi, chirurgul are în preajma sa numeroși specialiști de o largă diversitate — de la ingineri electroniști la chimiști pri- u cepuți — care contribuie la stabilirea unui diagnostic precis și corect, cit mai precoce. Intervenția chirurgicală făcută în acest stadiu poate duce la -vindecări definitive, în timp ce a- mînarea operațiilor ar face să apară stări de invaliditate ce nu se măi pot corecta.E adevărat că există încă unele stări inopera- bile. Cînd primim scrisori de la pacienți care se află în asemenea situații, le răspundem : „Actualmente nu putem să facem astfel de operații: scrieți-ne din nou peste un an sau doi". Intr-adevăr, experiența ne-a arătat că operații care cu doi ani în urmă erau socotite a fi imposibile, astăzi se efectuează cu succes. Tendințele actuale pot fi rezumate în cîteva cuvinte: intervenție precoce, delicată, fără durere și fără a lăsa invaliditate.Să luăm, de exemplu, domeniul chirurgiei pulmonare. Azi putem trata abcesul pulmonar injectînd un antibiotic direct în țesutul pulmonar, evitînd uneori operația. In cazuri dificile — gangrene, abcesul

Cînd urmărești știrile senzaționale ale agențiilor de presă, rămîi cu impresia că viitorul chirurgiei se găsește în . grefe și transplanturi — mai ales în transplantarea inimii. Personal, cred că aceste realizări spectaculoase sînt lipsite de aplicație într-ade- văr de ordin practic pentru marea masă a omenirii fiind sortite să rămînă intervenții cu caracter excepțional.Or, ceea ce nu apare ■uneori evident pentru marele public este faptul că, pe lîngă asemenea reușite aparte și de larg ecou, în ultimii ani. în laboratoare, în săli de operație, în toate domeniile chirurgiei și, în general, ale medicinii, s-au realizat progrese u- riașe. Studiul fiziopatolo- giei, adică al desfășurării celor mai intime fenomene ale diferitelor boli, a cunoscut o deosebită aprofundare. In chirurgie, una din descoperirile importan
te. cu mari perspectiva 

acut în pneumonie — se introduce un cateter în artera pulmonară și se administrează prin el, în mod continuu, picătură cu picătură, timp de 3—4 săptă- mîni, medicamentele necesare : antibiotice, vitamine, anticoagulante etc. Se pot salva astfel pacienți care în trecut nu puteau fi ajutați.O altă realizare, pe care o consider printre cele mai importante din ultimii ani, este tratamentul astmului bronșic. La baza acestei boli se află adesea un proces inflamator localizat la bronhii. Cu ajutorul bron- hografiei, se poate preciza porțiunea bolnavă, vinovată de tulburările grave • de respirație ce caracterizează această afecțiune. Chirurgii intervin și scot din plă- mîn zona respectivă, cu alte cuvinte, focarul care joacă și un rol de factoi iritativ. Se elimină cauza bolii, a stării alergice, iar pacientul se însănătoșește. Porțiunea de plămîn rezecată este foarte redusă, iar pacientul poate munci normal. se poate bucura de' viață, fără nici o invaliditate. După cum se vede, chirurgia înlătură azi încă o boală reputată ca greu vindecabilă.Pe de altă parte, datorită progreselor uriașe în domeniul mijloacelor tehnice puse la dispoziția medicinii, au devenit posibile grefele pulmonare. în institutul nostru — ca și în alte părți — se fac cercetări active în acest domeniu. Există însă o dificultate : în timp ce bronhiile, arterele și venele pulmonare pot fi cusute bine, la arterele 
raveghetorul electronic

al operațiilor

Prof. dr. E. UNGEHEUR
director al Clinicii chirurgicale a spitalului Nord-

west din Frankfurt JR.F.G.)

pentru masa pacienților, este reprezentată de așa- numita „supraveghere electronică intraoperativă și postoperativă a valorilor vitale". Această metodă permite înregistrarea continuă, în timpul operației cît și imediat după operație (în camera de reanimare) a numeroase funcții vitale ale organismului, ca: presiunea sanguină, pulsul, temperatura, respirația etc. Chirurgii pot pătrunde astfel mai profund în cunoașterea celor mai subtile reacții ale organismului și interveni prompt.Un aspect particular, deosebit de interesant, al metodei de „supraveghere electronică" este constituit de radiografierea continuă a organelor sub operație concomitent cu transmiterea imaginilor respective pe un ecran de televiziune. De pildă, în tratamentul operator al calculelor biliare (piatra la ficat) — curent în fiecare spital, — de multe ori nu 

bronhiale — care hrănesc bronhiile — sutura se prinde mai greu. De asemenea, în cazul transplantelor de plămîn, trebuie să se țină seama de faptul că plămî- nul nou, transplantat, nu-și recapătă funcția completă decît încetul cu încetul, uneori abia după luni de zile. De aceea, este esențial ca,, atunci cînd se fac astfel de operații, să se păstreze suficient țesut pulmonar propriu la pacient, pentru a-i asigura, supraviețuirea în perioada cînd plămînul transplantat nu e încă în stare să funcționeze normal. Puțin cîte puțin, transplantul va începe să funcționeze și, din invalid, pacientul va deveni din nou un om în stare să activeze normal. Deocamdată, s-au făcut experimente numai pe animale, pe clini. Cred însă că foarte curînd astfel de grefe se vor face și la om. Se va folosi tot plămîn uman, provenit, de pildă, de la pacienți care ău decedat în diferite împrejurări. In a- semenea cazuri, nu se pun probleme grave de natură morală și juridică, cum e stabilirea exactă a momentului morții, care se ridică în cazul grefei cardiace.Viitorul chirurgiei îl văd în două direcții, aparent opuse între ele : pe de o parte, poate paradoxal, prin evitarea de operații datorită unui diagnostic precoce. Pe de alta, dacă totuși e nevoie de intervenția chirurgicală, prin efectuarea de operații radicale, care să substituie în proporții mari sau în întregime organul bolnav.

pot fi evitate tulburările care apar după operație și care fac necesară o nouă intervenție. Evitarea unor astfel de reintervenții se realizează prin faptul că în timpul operațiilor se face radiografia continuă — intraoperativă — a căilor biliare, radiografia fiind transmisă pe un ecran de control (monitor) pe care chirurgul urmărește funcționarea lor. In acest fel, eombinînd radiologia cu televiziunea, se pot evita la maximum reintervențiile, altădată inevitabile. Astfei de aparate vor fi introduse treptat în toate spitalele. Remarc că am văzut un a- parat de acest fel și la dumneavoastră în țară.Pe măsură ce inginerii și fizicienii vor colabora mai strîns cu medicii, vor crește și posibilitățile de control intraoperativ. In felul acesta, vor deveni posibile intervenții chirurgicale dintre cele mai dificile și numeroase vieți vor fi salvate.

Tehnica modernă amplifică imens posibilitățile chirurgului

„Repararea11 arterelor inimii

Prof. dr. H. Geoffrey WOOLER
șeful secției de chirurgie toracică de la Universi

tatea 'din Leeds (Anglia) /

Oamenii au reușit să transplanteze inima de om — care presupune un „donator" decedat — dar nu au izbutit să construiască — deocamdată — o inimă artificială care să funcționeze în mod satisfăcător. Și dacă recurgerea la folosirea inimii altui om este legată de atîtea dificultăți, în schimb chirurgii folosesc mult mai frecvent „reparații" cu țesuturi vii. Grefarea valvulelor cardiace de la un om la altul (sau de la' un animal tînăr la om) a devenit astfel o metodă acceptată pentru înlocuirea valvulelor cardiace bolnave, ca și transplantarea unei inimi întregi.Totuși, asemenea operații nu se pot efectua în masă, dacă nu din alte motive,
Piese de schimb pentru 

organismul uman

Prof. dr. docent I. ȚURAI
membru corespondent al Academiei

înlocuirea organelor este încă la început, dar problemele legate de recoltarea, conservarea și transplantarea de țesuturi preo

cel puțin din lipsa de „materie primă". 1 De aceea, după părerea mea, accentul trebuie pus pe tratarea chirurgicală a bolilor arterelor coronare, adică a arterelor care irigă mușchiul cardiac. Această maladie dă cea mai înaltă mortalitate din lume. în S.U.A., de pildă, mor anual datorită bolilor cardiace aproximativ 300 000 de oameni. Dintre aceștia, cam o sută de mii ar putea beneficia de pe urma unui tratament chirurgical special, dar a- ceastă metodă îndrăzneață se află abia la începuturile ei.Să ne explicăm. Maladia arterelor coronare nu cunoaște încă o profilaxie eficace. Prin măsuri operatorii însă, prin intervenția denumită „trombendar- 

cupă multe laboratoare de chirurgie experimentală de la noi din țară, în special cele de la spitalul Panduri, de la spitalul Fundeni, spi

teriectomie", s-ar putea înlătura piedica în circulația sîngelui ivită în arterele coronare și mușchiul cardiac ar primi din nou sîngele oxigenat care-i întreține viața. Astfel de o- perații au și fost încercate pe om, în S.U.A. în alte . părți, ele sînt în studiu experimental, pe animale, du- cînd la bune rezultate. In momentul în care o asemenea intervenție chirurgicală va fi perfect pusă la punct, nenumărați oameni, altminteri condamnați, vor putea să-și reia activitatea. v Dacă chirurgia cardiacă va progresa tot atît de repede și în următorii zece ani, durata vieții ar putea crește într-atît, îneît am putea spune că oamenii vor fi pe cale de a deveni „aproape" nemuritori!

talul de chirurgie toracică, Spitalul de urgență al municipiului București, Institutul de medicină Tg. Mureș. Au fost obținute u-

Dezvoltarea multilaterală a tehnicilor moderne de investigație cu ajutorul metodelor electrofiziologice, radiologice, radioizotopice, ultrasonice etc. a furnizat neurochirurgilor prețioase și precise elemente de informație, apte de a pune în evidență. în stadiile cele mai precoce, diversele afecțiuni ale sistemului nervos central și ale învelișurilor sale. Paralel, s-au perfecționat și amplificat și posibilitățile d^ intervenție terapeutică, — de exemplu intervențiile cerebrale sub control corticografic sau intervențiile stereotaxice. In primul caz, se determină chiar în cursul operației zonele de scoarță cerebrală cu activitate alterată, care trebuie extirpate; în cel de-al doilea, se acționează în profunzimea creierului cu ajutorul unor sonde speciale dirijate radiologie, in- tr-o serie de afecțiuni ale structurilor profunde ale creierului, fără a se sacrifica părți importante din acest organ cu o arhitectonică atit ae complexă și cu o structură atît de fină.Grație existenței la ora actuală a unor posibilități
Viitorul auxiliar al chirurgului - 

ordinatorul
—..................................................*-■

Prof. dr. Paride STEFANINI 
directorul Clinicii chirurgicale nr. 2 a Universității

din Roma

Pînă acum vreo zece ani, chirurgul era considerat doar un „tehnician". Astăzi, el trebuie să cunoască în amănunt procesele ce au loc în organism în cursul maladiei, completîn- du-și viziunea anatomică cu una fiziopatologică. Accentul principal nu mai cade pe eliminarea definitivă a unor porțiuni din organe și țesuturi, ci pe o chirurgie corectivă și de înlocuire.In prezent, experiența clinică cea mai extinsă o avem în legătură cu grefele de rinichi, care Ia ora actuală au ajuns să se practice destul de curent. Se recurge mai rar la ho- meo-grefe — de la om la om — și mai frecvent la heterogrefe — de la anumite maimuțe primate (babuin, cimpanzeu) la om. (Eu însumi am efectuat o heterogrefă de rinichi încă în anul 1966). Numărul de operații de transplantare de rinichi la om este și cel mai ridicat — peste 2 000.In ceea ce privește ficatul, organ atît de fin și complex, esențial pentru viață, se poate afirma că transplantarea sa este una din cele mai dificile operații. Intr-adevăr, este vorba de un organ care este el însuși un mic laborator, o adevărată uzină chimică ce nu suportă lipsa de oxigen. Cu alte cuvinte, în cursul operației trebuie întreținut în mod constant aportul acestui gaz vital în ficatul transplantat, care, altfel, „moare" imediat. Conservarea ficatului în timpul actului chirurgical mai constituie încă o problemă dificilă. .Totuși, convingerea mea este că dificultățile vor fi învinse și că grela de ficat va deveni relativ larg aplicabilă. Ca donatori, se vor folosi fie accidentați mortal, fie primatele, maimuțe care sînt mai apropiate de om din punct de vedere genetic. S-a început chiar, pe 

de investigație sensibilă și precisă, aplicabilă și intra- operator, neurochirurgia a putut să depășească cadrul strict anatomic, de extirpare a focarelor unor procese patologice, gata constituite, și să treacă la abordarea laturilor funcționale. Chirurgul caută astfel să precizeze intraoperator calitatea funcțională a țesutului pe care se intervine, cum se întîmplă Ia epilepsiile focalizate. De asemenea, chirurgul încearcă să intercepteze anumite circuite patologice, ca în cazul unor mișcări anormale (parkinsonism, spasme de torsiune etc.) în unele procese psihice, sau, în unele cazuri, în chirurgia durerii.Metodele noi de terapie funcțională neurochirurgi- cală nu se limitează numai' la domeniul afecțiunilor cranio-cerebfale și la unele afecțiuni vertebro-medula- re. Introducerea în practica neurochirurgicală a unor metode ortopedice, de consolidare a coloanei vertebrale sau de înlocuire a unor porțiuni din coloană, în procese localizate la elementul osos, deschide o nouă perspectivă de ame

plan mondial, să se organizeze centre de primatolo- gie, în care maimuțele sint studiate din acest punct de vedere. Gn astfel de centru există și la Torino. Cred că se va ' rezolva. în scurtă vreme și problema imuno- logică, prin studiul condițiilor compatibilității și al terapiei imuno-supresoare.Se susține de către unii, în această privință, că specialistul este oricînd în măsură să aducă o contribuție mai mare decît un aparat, fie el și electronic. In sprijinul acestei afirmații se invocă factorii individuali ai bolnavului. Să a- nalizăm puțin această problemă. Ce este factorul individual ? Un bun specialist în medicină sau chirurgie, datorită experienței sale înaintate și cunoștințelor sale, aplică cu mult dis- cernămînt, de la caz la caz, tratamente individualizate, face operații adecuate, pune diagnostice bune. Dar toate aceste date, respectiv cea mai bună, cea mai valoroasă experiență, pot fi înmagazinate în memoria unui ordinator, care le judecă după caz. Să nu uităm că astăzi un examen complet al unui padient cuprinde zeci de analize — uneori pînă la 80 sau 100 de date. Dar dacă le privim în conexiunea cu diferitele reacții individualizate ale organismului față de substanțele medicamentoase, față de acțiunea di- feriților factori fizici ? Reiese un volum de date atît de complex, îneît se poate spune, în cel mai bun caz, că este greu de găsit creierul uman care să le poată sintetiza. Și dacă pentru un tratament medical obișnuit intervine, de regulă, factorul timp, dispunîndu-se de intervale mai îndelungate pentru diagnostic, în cazul intervențiilor chirur

liorare a situației acestor bolnavi.Pe aceeași linie . se situează și modalitatea actuală de privire a afecțiuț nilor cerebro-medulare origine vasculară. Și în a- cest domeniu se detașează din ce în ce mai mult t</i- dința de a îndrepta atenția neurochirurgului nu numai în direcția desființării procesului patologic propriu- zis, ci și al asigurării ulterioare a unei funcționalități cît mai bune din partea țesuturilor rămase. Tendința principală este astăzi de a se trece de la chirurgia strict de exere- ză, la o chirurgie bazată pe un fundament funcțional precumpănitor, o chirurgie interesată în primul rînd să asigure bolnavului respectiv o activitate ulterioară cit mai apropiată de cea normală. In acest sens, a- nestezia generală cu circuit închis, asociată cu hipoter- mia sau cu operații execțv tate sub presiune la 2—3 atmosfere, în afecțiuni vasculare cerebrale și în traumatisme, reprezintă una din marile promisiuni ale viitorului.

gicale se pot ivi situații care să reclame o viteză de calcul și de apreciere cum poate realiza numai un ordinator. De aceea, eu cred cu fermitate că mașinile de acest fel vor fi de mare ajutor medicinii moderne, inclusiv chirurgiei. Ele vor interveni în trei faze : cunoașterea stării actuale a pacientului, sintetizarea datelor și furnizarea indicațiilor terapeutice. Repet, ele nu vor „gîndi" pentru medic, dar vor ajuta considerabil gîn- dirca medicului.Știu că există obiecții, dar așa cum a spus un om de știință bine cunoscut, Arthur Clarke, „dacă un bătrîn susține că ceva e posibil, are cu siguranță dreptate ; dacă același bătrîn spune că ceva nu este posibil, există toate posibilitățile să greșească !“ După mine, nu se poate niciodată afirma cu siguranță că uri anumit lucru nu este posibil. în septembrie 1967, la Viena, a avut Ioc o „Zi științifică privind transplantările de organe". S-a vorbit mult despre transplantările experimentale de inimă, numeroși oameni de știință și-au 'expus rezulta- telfe obținute în cercetările lor la rinichi. Dar nimeni, absolut nimeni, nu a pus ipoteza că peste două luni, în decembrie, cineva va transplanta o inimă la om!Fizionomia chirurgului se va schimba profund în ani’ următori. Actul chirurgical va deveni tot mal puțin opera unei singure persoane, și tot mal mult a unui sistem interdisciplinar, la care participă biologi, fi- ziopatologi, imunologi, geneticieni etc. — la caro se vor adăuga în mod obligatoriu bioinginerii, repre- zentînd diferite ramuri ale fizicii și tehnicii.
Anchetă realizată
de dr. Leonid PETRESCU
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VIZITA MINISTRULUI Decret al Consiliului de Stat

AFACERILOR EXTERNE AL
Consiliului de 
Socialiste Ro-

Prin Decret al
Stat al Republicii 
mânia, tovarășul Emil Drăgânescu

a fost numit în funcția de 
președinte al Consiliului de 
niștri.

vice- 
Mi-

R.S. CEHOSLOVACE, JIRI HAJEK Plecarea tovarășului

Convorbiri oficiale Gheorghe Radulescu la Fraga
Marți dimineața, la Ministerul 

Afacerilor Externe al Republicii 
Socialiste România, au început 
convorbirile oficiale între Corne- 
liu Mănescu, ministrul afacerilor 
externe al României, și Jiri Hajek, 
ministrul afacerilor externe al R. S. 
Cehoslovace, care, la invitația Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Socialiste România, face o vizită 
oficială în țara noastră.

La convorbiri au participat Va
sile Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ion Obradovici,

ambasadorul României la Praga, 
George Marin și Vasile Ileasa, di
rectori în M.A.E.

Din partea cehoslovacă la con
vorbiri au luat parte Karel Koma
rek, însărcinatul cu afaceri ad-in
terim al R. S. Cehoslovace la Bucu
rești, Antonin Krouzil, director în 
M.A.E., Johanes Jaromir, secreta
rul - personal al ministrului aface
rilor externe.

Convorbirile s-au desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, priete
nească.

Marți la amiază a părăsit Capi
tala, îndreptîndu-se spre Praga, to
varășul Gheorghe Rădulescu, vice
președinte al Consiliului de Mi
niștri, pentru a participa la întîl- 
nirea președinților celor două 
părți din Comisia mixtă guverna
mentală de colaborare economică și 
tehnico-științifică româno-ceho- 
slovacă.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa erau prezenți tovarășul Gheor
ghe Gaston Marin, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, miniștri, 
membri ai conducerii unor institu-

ții centrale economice, precum și 
membri ai ambasadei Cehoslovaciei 
la București.

★
La sosirea pe aeroportul din 

Praga. tovarășul Gheorghe Rădu
lescu a fost întimpinat de Franti- 
șek Hamouz, vicepreședinte al gu
vernului cehoslovac, și de alte per
soane oficiale.

Au fost de față M. Răsuceanu, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
României la Praga, membri ai am
basadei și ai agenției economice 
române. (Agerpres)

★ ★

Marți dimineața, ministrul afa
cerilor externe al R. S. Cehoslova
ce, Jiri Hajek. a depus o coroană 
de flori la Monumentul eroilor 
luptei pentru libertatea poporului 
și a patriei, pentru socialism.

La solemnitate au asistat Vasile 
Șandru, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, Ton Obradovici, 
ambasadorul României la Praga, 
Dumitru Nec.șoiu, vicepreședinte al 
Consiliului popular al municipiului

București, funcționari superiori din 
M.A.E., generali și ofițeri superiori.

Au fost prezenți Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. Cehoslovace la București, 
membri ai ambasadei, precum și 
persoanele oficiale care însoțesc pe 
ministrul cehoslovac în vizita sa 
în țara noastră.

După solemnitate asistența a vi
zitat monumentul.

(Agerpres)

Dejun oferit de ministrul 
afacerilor externe român

Ministrul afacerilor externe, 
Corneliu Mănescu, cu soția, au o- 
ferit marți în saloanele restauran
tului Athănee Palace, un dejun în 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne al R. S. Cehoslovace, jiri Ha
jek, și a soției sale.

Au luat parte acad. Horia Hulu
bei, președintele Comitetului pen
tru energie nucleară de pe lîngă 
Consiliul de Miniștri, Ion Pas, 
președintele Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, Vasile Șandru, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, Ion 
Obradovici, ambasadorul Româ
niei la Praga și alte persoane ofi
ciale române.

Au participat Karel Komarek, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. S. Cehoslovace la București, 
membri ai ambasadei și persoanele 
oficiale sosite în țară împreună cu 
ministrul cehoslovac,

în timpul dejunului... care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, Corneliu Mănescu și 
Jiri Hajek au rostit, toasturi.

După ce a salutat prezența oaspe- 
.pr cehoslovaci, tovarășul Corneliu 

Mănescu a relevat realizările obți
nute de oamenii munci cehi și 
slovaci, sub conducerea Partidului 
Comunist din Cehoslovacia, în dez
voltarea economiei, științei și cul
turii, în perfecționarea orînduirii 
sociale și dezvoltarea democrației 
socialiste, în ridicarea nivelului lor 
de trai material și spiritual. Vor
bitorul a relevat, de asemenea, 
succesele oamenilor muncii din 
România în lupta pentru realizarea 
programului de desăvîrșire a con
strucției socialiste elaborat de 
Congresul al IX-lea al P.C.R. și 
dezvoltat de Conferința Națională 
a Partidului Comunist Român.

Referindu-se la politica externă 
a Republicii Socialiste România, 
vorbitorul a amintit poziția gu
vernului român în ceea ce privește 
găsirea unei soluții pentru înce
tarea războiului din Vietnam, so
luționarea pașnică și durabilă a 
conflictului din Orientul Apropiat, 
statornicirea unui climat de securi
tate pe continentul european, lichi
darea surselor de încordare.

România — a subliniat 
varășul Corneliu Mănescu
sprijină poziția justă a Repu
blicii Soc ialiste Cehoslovace față 
de Acordul de la Munchen,
care a constituit o încălcare gravă a 
normelor dreptului internațional și 
încă de la început a fost nevalabil, 
cu toate consecințele care decurg 
din aceasta. Semnînd Tratatul de 
neproliferare a armelor nucleare 
— a adăugat ministrul român — 
România și Cehoslovacia, ca și alte 
state semnatare, au subscris în 
același timp la necesitatea între
prinderii unor noi pași pe linia 
dezarmării generale. Considerăm că 
România și Cehoslovacia, pro- 
movînd o politică corespunzătoare 
intereselor popoarelor lor, cauzei 
generale a socialismului și păcii, 
pot aduce o contribuție activă la 
soluționarea problemelor majore 
ale vieții internaționale actuale, la 
crearea climatului de pace și încre
dere spre care aspiră toate po
poarele.

Exprimîndu-șl convingerea că 
schimburile de păreri cu ministrul 
afacerilor externe cehoslovac vor 
contribui la întărirea prieteniei și 
colaborării frățești româno-ceho
slovace, tovarășul Corneliu Mă
nescu a toastat pentru întărirea

to-

continuă a prieteniei tradiționale 
româno-cehoslovace, pentru succe
sele și fericirea popoarelor Ceho
slovaciei prietene, în sănătatea pre
ședintelui Republicii Socialiste 
Cehoslovace, tovarășul Ludvik Svo
boda, a primului secretar al C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, tovarășul 
Alexander Dubcek, a președintelui 
guvernului cehoslovac, tovarășul 
Oldrich Cernik, în sănătatea mi
nistrului cehoslovac și a soției sale, 
în sănătatea 
cehoslovaci.

Mulțumind 
ce i s-a oferit 
ministrul afacerilor externe ceho
slovac. Jiri Hajek, a subliniat că 
atît el personal, cît și partidul și 
guvernul Republicii Socialiste 
Cehoslovace, dau o înaltă apreciere 
acestei mărturii de prietenie.

După ce a felicitat pe ministrul 
afacerilor externq al României, 
pentru felul cum d ddhdtrs’i'lficră-■' 
rile Adunării Generale a O.N U„ 
pentru autoritatea pe care și-a 
cîșțigat-o ca președinte al Adună
rii Generale, vorbitorul a spus t 
Am venit în România cu senti
mentul că într-adevăr venim la 
prieteni foarte buni. Aceasta are 
loc în perioada în care popoarele 
Cehoslovaciei trec printr-un pro
ces foarte important de reanaliză a 
evoluției de pînă acum, a evolu
ției lor socialiste. Apreciem foar
te mult înțelegerea părții române, 
a guvernului român și a poporu
lui român, înțelegerea pe care a 
dovedit-o în ceea ce privește situa-, 
ția noastră și felul în care ne 
rezolvăm problemele noastre. 
Noi toți avem, de asemenea, un 
mare respect față de felul în care 
poporul român își rezolvă proble
mele sale economice, 
todele de aplicare a 
ninismului, conform 
sale proprii.

Exprimînd acordul 
ziția României în problemele in
ternaționale, înfățișată de tovară
șul Corneliu Mănescu. vorbitorul a 
spus: Noi vedem în dezvoltat ea 
continuă și creatoare. în domeniile 
politic, economic, cultural a țării 
dv., un îndemn ca să depunem 
toate eforturile pentru ca bunele 
relații dintre Republica Socialistă 
România și Republica Socialistă 
Cehoslovacă — care decurg nu 
numai din comunitatea evoluției 
sociale, dar și din rădăcinile isto
rice foarte adînci și din înțele
gerea profundă a intereselor națio
nale ale popoarelor noastre — să 
se adîncească și să se consolideze.

Vă asigur, stimate tovarășe Mă
nescu, că noi apreciem foarte 
mult colaborarea cu Republica So
cialistă România. Apreciem întîl- 
nirea noastră de la București ca 
o contribuție la întărirea acestor 
relații, la dezvoltarea lor. în 
avantajul ambelor noastre țări so
cialiste și al popoarelor lor, ca o 
contribuție pozitivă la securitatea 
europeană și pacea mondială.

în încheiere, ministrul Jiri Hajek 
a toastat pentru prosperitatea po
porului român, pentru înflorirea și 
dezvoltarea 
sănătatea 
Ceaușescu, 
Gheorghe 
afacerilor externe al României și 
a soției sale, în sănătatea tuturor 
celor prezenți.

tuturor oaspeților

pentru posibilitatea 
de a vizita România,

față de me- 
marxism-le- 

cu condițiile

total cu po-

României socialiste, în 
tovarășului Nicolae 
a tovarășului Ion 

Maurer, a ministrului

(Agerpres)

Dineu oferit de ambasadorul

R. S. Cehoslovace
Cu prilejul vizitei în țara noas

tră a ministrului afacerilor exter
ne al R. S. Cehoslovace, Jiri Ha
jek, și a soției sale, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. S. Ceho
slovace la București, Karel Koma
rek, a oferit marți seara un dineu 
în saloanele ambasadei.

Au participat ministrul afaceri
lor externe, Corneliu Mănescu,. cu 
soția, adjuncți ai ministrului și 
alte oficialități române.

Au luat parte persoanele ofi-

ciale care 
cehoslovac 
mânia.

însoțesc pe 
în vizita sa

ministrul 
în Ro-

*

în cursul după-amiezii, minis
trul Jiri Hajek, împreună cu soția 
și persoane oficiale cehoslovace au 
făcut o vizită în unele .din noile 
cartiere ale Capitalei și la Mu
zeul Satului.

(Agerpres)

Reîntoarcerea de la Belgrad a delegației

de tovarășul Constantin Drăgan
Marți după-amiază, s-a înapoiat 

în Capitală delegația Consiliului 
Central al U.G.S.R. condusă de to
varășul Constantin Drăgan, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al ' 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
care, la invitația Consiliului Cen
tral al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, a participat la lucrările

celui de-al VI-lea Congres al sin
dicatelor din această țară.

La sosire, pe aeroportul Băneasa 
au fost prezenți membri ai condu
cerii U.G.S.R., precum și Djordje 
Popovici, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Iugoslaviei la Bucu
rești.

(Agerpres)

Sosirea în Capitală a unei delegații

a Partidului Comunist Brazilian
Marți după-amiază a sosit în Ca

pitală o delegație a Partidului Co
munist Brazilian, formată din tova
rășii Carlos Silva, membru al C.C. 
al P.C. Brazilian, și Sergio Alves, 
care, la invitația C.C. al Partidului 
Comunist Român, face o vizită în 
țara noastră.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, 
oaspeții au fost întîmpinați de to
varășii Ștefan Voicu, membru al 
C.C. al P.C.R., și Andrei Ștefan, 
prim-adjunct de șef de secție la 
C.C. al P.C.R.

VIZITELE DELEGAȚIEI PARTIDULUI 

COMUNIST DIN CANADA
în cursul zilei de marți, delega

ția Partidului Comunist din Ca
nada, condusă de tovarășul Tim 
Buck, președintele partidului, în
soțită de tov. Barbu Zaharescu, 
membru al C C. al P.C.R., a vizitat 
Muzeul de istorie a partidului co
munist. a mișcării revoluționare și 
democratice din România. Oaspeții

au fost salutați de tov. Nicolae 
Cioroiu, directorul muzeului.

în aceeași zi, oaspeții canadieni, 
însoțiți de Traian Stănescu, arhi
tect șef adjunct al municipiului 
București, au vizitat cartiere noi 
de locuințe și alte construcții din 
Capitală.

La 2 iulie 1968 a încetat din via
ță profesorul dr. docent Dan A 
Bădărău, membru corespondent al 
Academiei Republicii Socialiste 
România

Profesorul Dan Bădărău s-a năs
cut la 6 decembrie 1893, la Iași. 
După absolvirea liceului, a făcut 
studiile universitare în Franța, unde 
a obținut titlul de licențiat al Fa
cultăților de drept și filozofie și 
apoi, la Sorbona, titlul de doctor 
în filozofie

Intre anii 1926 și 1948 a funcțio
nat în calitate de conferențiar și 
profesor la Universitatea din lași, 
predînd logica și istoria filozofiei. 
Om de vastă cultură și mare 
diție, a desfășurat, încă din 
tinereții, pe lingă activitatea 
dactică, și o bogată activitate 
cercetare științifică. începînd
anul 1948 s-a dedicat în exclusivi
tate muncii de cercetare științifi
că, activînd în cadrul Academiei 
la Institutul de filozofie și, mai tîr- 
ziu, la Centrul de logică, unde a 
îndeplinit funcția de șef de secție.

! *
Corpul defunctului este depus la 

Institutul de istorie „N. Iorga" al 
Academiei Republicii Socialiste 
România.

eru- 
anii 
di-

In anul 1963 a fost ales membru 
corespondent al Academiei Repu
blicii Socialiste România.

Muncind cu pasiune pînă 
timele momente ale vieții 
profesorul Dan Bădărău s-a dis
tins ca un valoros om de știință, 
elaborînd o serie de monografii și 
studii de logică, lucrări de isto
rie a filozofiei și a culturii, apre
ciate atît în țară cît și în străi
nătate

Cetățean înaintat, el s-a distins 
prin vederile și atitudinile sale pro
gresiste.

Pentru bogata sa activitate știin
țifică și culturală a fost distins cu 
ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România.

încetarea sa din viață reprezintă 
b grea pierdere pentru știința și 
cultura românească, pe care le-a 
slujit cu pasiune și devotament.

în ul-
sale,

PREZIDIUL ACADEMIEI

CENTRUL DE LOGICĂ 
AL ACADEMIEI

*
Adunarea de doliu va avea loc 

la Institut, joi 4 iulie a. c., orele 
13, iar incinerarea în aceeași zi 
la Crematoriul „Cenușa".

Cronica zilei

VIZITA 
DIRECTORULUI GENERAL 

AL ORGANIZAȚIEI 
INTERNAȚIONALE A MUNCII

Directorul general al Organiza
ției Internaționale a Muncii, David 
Morse, a vizitat marți dimineața 
Fabrica de confecții și tricotaje 
București și Fabrica de mașini- 
unelte și agregate București.

Cu acest prilej, oaspetele s-a in
teresat de modul cum sînt organi
zate aceste unități industriale și 
de condițiile de muncă ale munci
torilor.

După-amiază, David Morse a vi
zitat Muzeul de Artă, Muzeul Sa
tului și cartiere de locuințe din 
Capitală.

Ministrul muncii, Petre Blajovicl, 
a oferit un dineu în cinstea direc
torului general al Organizației In
ternaționale a Muncii.

DIRECTORUL GENERAL 
AL F.A.O. A VIZITAT 
JUDEȚELE BRAȘOV 

ȘI PRAHOVA

Directorul general al Organiza
ției Națiunilor Unite pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.), 
A. H. Boerma, și reprezentantul 
F.A.O. pentru Europa, Paul La
martine Yates, împreună cu grupul 
de colaboratori cu care se află în 
vizită în țara noastră, au făcut 
marți o călătorie în județele Bra
șov și Prahova. Ei au vizitat sta
țiuni climaterice de pe Valea Pra
hovei, întreprinderea agricolă de 
stat sere Ploiești și Institutul de 
cercetări pentru viticultură și vi- 
nificație de la Valea Călugărească.

★ •
Marți a părăsit Capitala Ismael 

Belamin, președintele Camerei li
biene de comerț din Tripoli, și 
Abdalla Labbar, președintele Ca
merei libiene de Comerț din Ben
ghazi, care, la invitația Camerei de 
comerț din Republica Socialistă 
România, a făcut o vizită în țara 
noastră. Oaspeții au av.ut întreve
deri cu Marcel Popescu, vicepre
ședinte al Camerei de comerț.

★
Parlamentarii iranieni în frun

te cu Sharif Emami, președintele 
Senatului, au vizitat marți stațiu
nile de pe malul Mării Negre.

Delegația a făcut, de asemenea, 
o vizită la Stațiunea experimen
tală Murfatlar. Președintele Se
natului iranian, Sharif Emami, și-a 
exprimat dorința ca între specialiș
tii români și iranieni din acest do
meniu să aibă loc un schimb de 
experiență, să se dezvolte relații 
de colaborare.

în timpul vizitelor, parlamenta
rii iranieni au fost însoțiți < de 
Gheorghe Necula, vicepreședinte al 
Marii Adunări Naționale, și prof, 
univ. Stanciu Stoian, deputat în 
Marea Adunare., Națională:

(Agerpres)

Sosirea unor participant ia lucrările 
reuniunii mixte a Comitetului
administrativ de coordonare al

economic și
în cursul zilei de marți au con

tinuat să sosească în Capitală par- 
ticipanții la lucrările reuniunii 
mixte a Comitetului administrativ 
de coordonare al O.N.U. și Comi
tetului pentru programe și coordo
nare al Consiliului economic și so
cial O.N.U., care vor avea loc în
tre 3 și 5 iulie la București.

Au sosit conducătorii instituțiilor 
specializate din sistemul O.N.U. i 
Rene Maheu, directorul general al 
Organizației Națiunilor Unite pen
tru Educație, Știință și Cultură 
(U.N.E.S.C.O.), G. Peissel, direc
torul Programului alimentar mon
dial (P.A.M.), Marcolino Candau, 
directorul general al Organizației 
Mondiale a Sănătății (O.M.S.), Sig- 
vard Eklund, directorul general al 
Agenției Internaționale pentru E- 
nergie Atomică (A.I.E.A.), Moha
med Mili, directorul general a.i. al 
Uniunii Internaționale de Teleco
municații (U.I.T.), David Davies, 
secretarul general al Organizației 
Mondiale de Meteorologie (O.M.M.), 
Michel Rahi, directorul general al 
Uniunii Poștale Universale (U.P.U.), 
Robert McNamara, președintele 
Băncii Internaționale pentru Recon
strucție și Dezvoltare (B.I.R.D.), 
Pierre-Paul Schweitzer, președin
tele Fondului Monetar Internațio
nal (F.M.I.), Henry Labouisse, di
rectorul executiv al Fondului 
O.N.U. pentru copii (U.N.I.C.E.F.), 
Colin Goad, secretarul general al 
Organizației Maritime Consultati
ve Interguvernamentale (I.M.C.O.), 
și Bernard Twight, secretarul ge
neral al Organizației Internaționa
le pentru Aviația Civilă (O.A.G.I.).

De asemenea, au sosit reprezen
tanții unor organisme O.N.U.: Râul 
Prebisch, secretarul general al Con
ferinței O.N.U. pentru comerț și 
dezvoltare (U.N.C.T.AD), Rajen
dra Coomaraswamy, directorul pen
tru probleme externe al Pro
gramului Națiunilor Unite pentru 
Dezvoltare (P.N.U.D.), Ibrahim Ab- 
dețrahjpan^ . directorul execuți^ al. 

iC)rgânîzaț.iei.5 l| Națiunilor -tjni.te. 
pentru dezvoltare industrială

(O.N.U.D.I.), Simeon Adebo, direc
torul Institutului O.N.U. pentru 
formarea cadrelor și cercetări 
(U.N.I.T.A.R.), prințul Agha Khan, 
înaltul comisar al O.N.U. pentru 
refugiați (U.N.G.R.).

Pentru a participa la lucrările 
reuniunii mixte de la București, au 
sosit membrii Biroului Consiliului 
economic și social al O.N.U.! M. 
Guerrero (Venezuela), președinte, 
M. Tarabanov (Bulgaria), B. Billrțer 
(Suedia) și A. Danielii (Tanzania), 
vicepreședinți, precum și delegații 
țărilor membre ale Comitetului 
pentru programe și coordonare al 
consiliului.

Din partea Secretariatului O.N.U. 
au sosit Phillipe de Seynes, sub
secretar pentru probleme economi
ce și sociale, M. Hill, asistent al 
secretarului general pentru pro
bleme ale instituțiilor specializate, 
și alți funcționari superiori ai 
O.N.U.

La sosirea în Capitală, partici- 
panții la reuniunea O.N.U. au fost 
întîmpinați de reprezentanți' ai con
ducerii Ministerului Afacerilor Ex
terne și ai altor ministere și in
stituții centrale.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice acreditați la București.

vremea

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de4, 5 și 6 iulie în țară: Vreme în general frumoasă. Cerul va fi variabil. Vor cădea averse locale de ploaie. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară. Minimele vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 21 și 31 de grade, local mal ridicate.IwjȚn ^îioureșțit;vremea va fi In-ge- • neral irumoasărl'Gerul variabil, vînt slab. Temperatura în creștere.

SPORT
Turneul internațional
de tenis de la
Wimbledon

LONDRA 2 (Agerpres). — în 
turneul internațional de tenis de 
la Wimbledon s-au desfășurat 
sferturile de finală ale probei de 
simplu bărbați. Iată rezultatelei 
Ashe (S.U.A.) — Okker (Olanda) 
7—9, 9—7, 9—7, 6—2; Laver (Aus
tralia) — Ralston (S.U.A.) 6—3,
6—1, 4—6, 6—2; Graebner (S.U.A.) 
— Moore (R.S.A.) 6—2, 6—0, 9—7; 
Roche (Australia) — Buchholz 
(S.U.A.) 3—6, 7—5, 6—4, ,6—4. Iată 
și cîteva rezultate înregistrate în 
proba de dublu masculin (turul II)î 
Buchholz, Ralston (S.U.A.) — Ku
mar, Lall (India) 6—4, 6—4, 6—4; 
Rosewall, Stolle (Australia) — Ho- 
lecek, Kodes (Cehoslovacia) 6—3, 
6—3, 7—5; Gimeno (Spania), Gon
zales (S.U.A.) — Drosart, Homber- 
gen (Belgia) 6—8,
15—13; Fletcher (Australia), 
tana (Spania) — Davidson, 
(Australia) 6—3, 7—5, 4—6, 6—0.

8—6, 7—5,
San-

Hoad

RETORTELE INVENTIVITĂȚII
(Urmare din pag. I)

cercetare, ca ocupație com
plementară, pe toți ingine
rii din combinat". Prin ur
mare. fiecare inginer, în a- 
fara ocupațiilor de dirijare 
a unui anumit proces de 
producție, este înscris cu o 
temă în planul de cercetări 
al combinatului. Rațiunea 
este aceea că inginerul nu 
trebuie să fie legat doar de 
producția curentă ci ajutat 
să se afirme, să se valo
rifice și ca rom de concep
ție. Mintea lui, pentru a se 
face pe deplin utilă proce
sului de producție, trebuie 
ferită de monotonia singu
rei ocupații tehnice pe ca
re i-o oferă grupul de ma
șini asupra căruia i-a fost 
hărăzit să vegheze. A cerceta înseamnă a scruta con
tinuu si intens dincolo de 
posibilitățile aparente ale 
sectorului respectiv.

La aceste lucruri mă 
invita să reflectez ingine
rul șef, prezentîndu-mi am
plul program de cercetare 
lansat in uzină. Direcțiile 
acestui plan vizează calita
tea produselor, perfecționa
rea proceselor tehnologice 
și. a tehnologiilor, obține
rea unor produse chimice 
noi și — ca un corolar ol 
tuturor acestor obiective — 
eliminarea importului și a 
licențelor în materie de 
produse chimice. Este un 
adevărat plan tactic, elabo
rat după o strategie abilă. 
Un exemplu. S-a fixat, ca 
scop, îmbunătățirea calită
ții fenolului. Cercetarea a 
fost compartimentată, iar 
inginerii si tehnicienii sec
ției fenol impărțiti pe gru
pe cu însărcinări precise. 
S-a dat startul, cercetarea 
a început pe tot frontul : 
în laborator. în bibliotecă, în producție... Conducăto-

rul acestei operații, ingine
rul Iosif Vlad (șeful secției 
fenol) sintetiza si punea în 
relație datele obținute... In 
final a rezultat o metodă 
originală de purificare a 
fenolului. Fenolul produs 
acum la Făgăraș are un 
înalt grad de puritate. O 
invenție ai cărei autori sînt 
literalmente toți inginerii 
maiștrii și muncitorii secției 
fenol. In termeni asemănă
tori mi s-a vorbit și des
pre obținerea azotatului de 
amoniu neaglomerabil. Cer
cetarea a durat un an și 
jumătate. Mi s-a mai rela
tat nașterea unui sistem o- 
riginal. mult superior, ca
re a înlocuit sistemul ex
tracției prin solvenți. la ob
ținerea coloranților. Noul 
sistem constituie și el o 
invenție brevetată de către 
un colectiv larg, condus de 
inginerul Axente Tisan.

asu-prin 
de

Metoda s-a extins și 
pra altor produse...

Invenții obținute 
concentrarea efortului 
inteligență a nenumărați
oameni. Imaginea inventa
torului solitar, ființă ciuda
tă, însingurată între hîrtii- 
le și aparatele sale, și-a 
pierdut aici sensul. în 
schimb, rezultat și totoda
tă elogiu al unui vast efort 
colectiv, focul amplificat al 
creației tehnice și științifi
ce este alimentat prin sute 
și sute de surse de inteli
gență. Iar în conștiința fie
căruia dintre creatori să
lășluiește pasiunea cunoaș
terii.

Știind toate aceste 
cruri, ești tentat să 
bui o semnificație în 
imaginii coșurilor de 
ale combinatului care
multi ani, scriu pe cerul 
Făgărașului partitura unei 
neîntrerupte creații.

lu- 
atri- 
vlus 
fum 

de

AM ARBITRAT UN

PSEUDOMECI DE... 10-0
Sîmbăta trecută, 29 iunie, am 

arbitrat un meci care s-a încheiat 
cu scorul de 10—0 ! Ba, trebuie să 
adaug că am anulat echipei vic
torioase nu mai puțin de alte... 
patru puncte ! Ar fi fost 14—0 !

Un record ? Poate... peste noap
te, cineva a găsit formula magică 
determinînd înaintașii să tragă 
mult si bine la poartă, să mar
cheze goluri după goluri 1 Sau, 
poate, Eusebio și confrații săi au 
întîlnit vreo echipă năpăstuită și, 
drept urmare, i-au înscris cîte go
luri au vrut?

In realitate, răspunsul la între
bările de mai sus este cu totul 
altul. Nu e vorba de nici un re
cord în materie de eficacitate. E 
vorba de altceva. Ca martor ocu
lar, mai mult, ca arbitru, declar 
că am „asistat" la un meci aranjat. la un fapt scandalos certat cu 
morala sportivă, cu etica.

Era în joc promovarea în divi
zia C. Din seria I a campiona
tului municipiului București urmau 
să se califice primele două clasa
te. Se disputa ultima etapă, deci
sivă. Pentru locul al doilea în se
rie concurau „Mațini-unelte" și 
„Abatorul", ambele la egalitate de 
puncte, ultima avînd însă un golaveraj inferior doar cu un singur gol. Si „Abatorul" întîlneste 
pe „Chimia", chiar pe terenul a- 
cesteia, înyingînd-o cu 10—0 ! (Pînă 
atunci, '............
meciuri. în medie 
partidă !).

Cunoscînd bine 
joc și de luptă al 
ții, mi-am dat seama, cu trecerea 
timpului, că meciul este pur și 
simplu trucat. Despre vigoarea ce 
caracteriza de obicei jocul echipei 
„Chimia", nici urmă, deși se gă-

sea pe teren propriu. Cel care ar
bitrăm curent în campionatul mu
nicipal îi știm pe jucători ca A- 
lexe Mihai, Cebuc, Nicola (toți de 
la „Chimia"), care nu se prea îm
pacă cu deciziile arbitrilor — în 
special cînd joacă acasă — chiar 
dacă hotărîrile sînt juste. Unii 
dintre ei au fost „poftiți" afară din 
teren de multe ori de către arbitri, pentru proteste. Sîmbătă, nici unuia nu i s-a auzit vocea. Nici 
măcar atunci cînd, dîndu-mi sea
ma de atmosfera de „fair-play" 
regizată, am dat, ca să mă con
ving de înșelătorie, cîteva decizii 
care îi dezavantajau clar 1

în puține cuvinte, o regizare 
stîngace, de bilei, care a stîmit 
tuturor celor prezenți pe stadion, 
un sentiment de indignare și un 
gust amar. Gustul amar al aran
jamentelor de culise în locul luptei 
sportive loiale. Penibil spectacol 
care va trebui să aibă un cu to
tul alt epilog decît rezultatul de 
pe teren. Si indiferent cine ar fi. 
„regizorii", ei nu trebuie lăsați să 
creadă că fotbalul este 
nic pentru 
etica.

oameni
teren priel- 
certați cu

■ I

Mihai
arbitru de fotbal

POPA

„Chimia" primise în 29
1,8 goluri

de 
de

depotențialul 
ambelor forma -

P. 5. Si în mai sus, mă 
casat" Ceahlăul Piatra Neamț 6 
goluri de la Politehnica Galați, a- 
dică exact cît îi trebuia acesteia 
din urmă pentru a ocupa locul al 
doilea în serie si. deci, pentru a 
juca barajul de la Timisoara ? Că, 
doar Ceahlăul, în 25 de partide an
terioare celei de la Galați, primi
se... 26 de goluri! Adică, o medie 
de un gol pe meci...

în citeva
O ETAPA A 5-A A TURULUI CICLIST al Franței a fost împărțită în două semietape: prima, Rouen- Bagnoles de l’Orne (165 km) a revenit francezului Desvages în 4 h 50’07”, iar cea de-a doua, Bagnoles de l’Orne-Dinard (154 km), lui Dumont (Franța). Tricoul galben a fost preluat de belgianul Van den Berghe, urmat de B. Guyot (Franța) la 2’24”, Genet (Franța) la, 3’22”, Den Hartog (Olanda) la 3’31”.• Cu prilejul unui șurat la Kiev, atleta mirova a realizat la puncte (nou record al U.R.S.S.). A- ceasta este cea de-a treia performanță mondială a tuturor timpurilor.

concurs desfă- sovietică Tiho- pentatlon 5 008

legătură cu cazul de 
întreb, cum a „în-

rînduri
o LA BELGRAD s-a desfășurat returul întîlnirii dintre selecționate!» de tineret ale Iugoslaviei și U.R.S.S. contînd pentru „Cupa Europei" I: box. Victoria a revenit la limit? 6—5, pugiliștilor sovietici. învingă toare și în primul meci (scor 16—6) echipa U.R.S.S. s-a calificat pentri turneul final al competiției, alătur: de echipele Poloniei și Italiei.O „CUPA CEHOSLOVACIEI- LA FOTBAL a fost cîștigată în acest an de echipa Slovan Bratislava. în cel de-al doilea joc al finalei, Slovan Bratislava a întrecut cu scorul de 2—0 echipa Dukla Praga. în primul joc, fotbaliștii de la Dukla Praga învinseseră cu 1—0.
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1NTENSIHCAREA MIȘCĂRII
REVENDICATIVE

MONTEVIDEO 2 (Agerpres). — 
Președintele Uruguayului a ordo
nat instituirea de măsuri speciale 
de securitate în urma ordi
nului de grevă lansat de Con
venția națională a muncitorilor. In 
acest scop a fost decretată mobili
zarea rezerviștilor și a poliției, pre
cum și rechiziționarea funcționari
lor de la 4 instituții guvernamen
tale (energie electrică, combustibil, 
apă și telecomunicații). El a auto
rizat forțele armate să se disper
seze pe întreg teritoriul țării pen
tru „executarea planurilor prevă
zute". Șeful statului „militarizase" 
deja săptămîna trecută funcțio
narii de la două bănci naționaliza
te — Banca Centrală și Banca Re
publicii. Aceștia au primit ordinul 
de a nu întrerupte activitatea, sub 
amenințarea unor sancțiuni severe.

Luni, funcționarii de la mai mul
te bănci naționalizate au instalat 
mari panouri chemînd lucrătorii la 
grevă. Au fost organizate mitinguri 
de protest împotriva măsurilor ex
cepționale și a blocării salariilor. 
Funcționarii mai multor instituții 
au întrerupt lucrul cu mult îna
inte de program. Peste 300 de func
ționari de la Banca ipotecară s-au 
blocat în clădire după ce poliția 
ocupase ieșirile. La rîndul lor, 
funcționarii din serviciile publice 
au făcut cunoscut că vor înceta lu
crul în masă, dacă trupele vor pă
trunde în uzine și birouri.

Se anunță, de asemenea, confis
carea de către poliție a ziarelor 
„Clarin", „La Nacion" și „La Pren- 
sa“ care au publicat știri referi
toare la manifestațiile muncito
rești, contrar ordinelor date în vir
tutea stării excepționale decretată 
la 13 iunie. Intr-un mesaj radiodi
fuzat, președintele republicii a 
anunțat că vor fi aplicate toate 
„prevederile legilor militare".

Agențiile de presă informează că 
de trei zile forțe militare din inte
riorul țării se îndreaptă către Mon
tevideo, iar unități tehnice ale ar
matei se pregătesc pentru a lua 
sub control principalele servicii 
publice.

Protest 
congolez 
prezentat 
Consiliului 
de Securitate

KINSHASA 2 (Agerpres). — Guvernul Republicii Democratice Congo (Kinshasa) a protestat pe lîngă Consiliul de Securitate împotriva unui nou bombardament efectuat de avioane portugheze asupra unui sat congolez situat în regiunea de frontieră cu Angola. în protestul prezentat la O.N.U., guvernul congolez precizează că este al treilea incident de a-, cest fel într-un interval de o lună și cere înaltului for internațional să considere incidentele drept grave amenințări din partea colonialiștilor portughezi împotriva păcii și securității popoarelor africane.
VAL DE
CĂLDURĂ 
ÎN EUROPA

PARIS 2 (Agerpres). — Un 
val de căldură s-a abătut asu
pra unei mari părți a Europei 
occidentale,. înregistrîndu-se 
temperaturi record pentru în
ceputul lunii iulie. La Madrid, 
primele zile de caniculă ale 
verii au fost deosebit de greu 
de suportat. La Barcelona, 
termometrul a urcat pînă la 
48 de grade. O căldură înăbu
șitoare a domnit pe întreaga 
Peninsulă Iberică.

Pentru londonezi, luni a fost 
ziua cea mai caldă; atît de 
caldă incit celebrul pod bas
culant al Turnului Londrei a 
rămas blocat în poziția des
chisă, deoarece mecanismul de 
contragreutate a fost deformat 
de căldură.

Temperdturi-record au fost 
înregistrate, de asemenea, in 
Austria și Italia.

Declarația II. A. E al R. D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al Republi
cii Democrate Vietnam a dat pu
blicității la 1 iulie o declarație cu 
privire la dreptul inalienabil al 
poporului din Vietnamul de sud de 
a duce cu toată intensitatea lupta 
pentru eliberarea patriei sale, îm
potriva agresiunii S.U.A.

In declarația M.A.E. al R. D. 
Vietnam se subliniază că războiul 
de distrugere dus de S.U.A. împo
triva ti. D. Vietnam s-a dovedit fa
limentar ; peste 3 000 de avioane 
americane au fost doborîte, sute 
de nave scufundate sau incendiate.

Forțele patriotice din Vietnamul 
de sud, sub conducerea Frontului 
Național de .Eliberare, cîștigă, de 
asemenea, tot mai multe victorii. 
De la începutul acestui an, forțele 
patriotice au fost în continuă ofen
sivă, au întreprins largi acțiuni de 
luptă și au dat imperialiștilor ame
ricani cele mai puternice lovituri 
de la începutul războiului. In fața 
pericolului unei înfrîngeri totale, 
agresorii americani au intensificat 
războiul, înmulțind atacurile pe o 
porțiune însemnată a teritoriului 
R. D. Vietnam, bombardînd fără 
discernămînt regiuni dens popu
late din sud. Mii de persoane ci
vile au fost ucise, iar zeci de mii 
de locuințe au fost distruse.

Imperialiștii S.U.A. comit o a- 
gresiurte în Vietnam și îi masa
crează pe vietnamezi. întregul po- 

■ por vietnamez, unit ca un singur 
om, are dreptul să îi pedepsească 
în orice loc și să îi alunge din țara 
sa. Acesta este dreptul sfînt de 
autoapărare al poporului vietna
mez, care se bucură de profunda 
simpatie și sprijinul hotărît al tu
turor popoarelor lumii.

Guvernul R. D. Vietnam sprijină 
pe deplin declarația Prezidiului

AGENȚIILE DE PRESĂ TRANSMIT;
O reuniune științifică consacrată problemelor legate de detectarea exploziilor nucleare, a avut loc la Taellberg (Suedia). Au participat experți din 12 țări, printre care și prof. Liviu Constantinescu, din țara noastră. într-un comunicat dat publicității s-a ajuns la concluzia că „este posibil să se distingă, cu a- jutdrul Observațiilor seismologice, exploziile nucleare de putere mare și mijlocie de mișcările seismice naturale".
Reprezentantul guvernului 

american la convorbirile ofi
ciale de la Paris, Averell Harriman, s-a reîntors luni seara la Paris, după ce timp de 10 zile a avut consultări cu președintele Johnson și alte oficialități americane la Washington. La sosire, el a declarat ziariștilor că poziția americană rămîne neschimbată.

In fața Tribunaluluf militar 
din Atena, la 3 iulie va începe un nou proces intentat de autoritățile grecești unui grup de 20 de per-

(Urmare din pag. I)

creștere economică preconizat, de 2,5 la sută , pe an, și așa extrem de redus, în ultimii ani s-a înregistrat doar ceva peste unu la sută.Crahul speranțelor în „Alianță" întărește convingerea că la baza dezvoltării accelerate trebuie puse eforturile de mobilizare și utilizare rațională a resurselor proprii. Pe linia acestei tendințe se înscriu încercările latlho-americanilor de a obține prețuri mai bune la produsele de export și de a-și lărgi piețele de desfacere. Or, în ambele direcții tentativele se izbesc de dificultăți mari. Statele Unite, care achiziționează de mai mult timp circa jumătate din exporturile latino-americane. au rămas refractare la revendicările privind acceptarea u- nor prețuri echitabile. Mai mult, în repetate rînduri au recurs, ca formă de presiune, la practicarea „dum- ping-ului" pentru a forța noi scăderi de prețuri, iar recent și-au anunțat intenția de a limita drastic importurile de produse din America Latină, ceea ce deocamdată a provocat un protest oficial comun al statelor latino-americane. Nu stau mai bine lucrurile nici cu piața Europei occidentale, unde latlno- americanii au de înfruntat barierele protecționiste ale Pieței comune.în asemenea condiții cîștigă tot mal mult teren părerile că combaterea eficientă a subdezvoltării este posibilă numai prin participarea fără restricții la circuitul economic mondial și, în acest context, relațiile cu țările socialiste prezintă pentru cercurile politico-economice latino-americane un interes cres- cînd. Am constatat manifestarea acestui interes cu prilejul mai multor discuții avute cu personalități politice și cu exponent! ai cercurilor economice din unele țări ale continentului. Cunoscutul economist JOSE ANTONIO MAYOBRE, ministrul minelor și hidrocarburilor din VENEZUELA, mi-a declarat următoarele : „In lumea contemporană, 
cînd extinderea și diversificarea re
lațiilor dintre state a devenit un fe
nomen în permanentă afirmare, 
avansul ficărei țări depinde într-o 
măsură tot mai mare de gradul 
participării ei la circuitul colaboră
rii internaționale. Or, în această 
privință sîntem martorii unei se
rioase disproporții. Față de creșterea 
formidabilă a volumului exporturilor 
mondiale în ultimii 15 ani (practic 
triplarea tui), cota țărilor în curs de 
dezvoltare, a scăzut în aceeași peri
oadă cu 8,5 la sută. Cauzele sînt 
diverse, dar. dacă ne mărginim la 
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C.C. al F.N.E. din Vietnamul de 
sud din 26 iunie 1968, care reafir
mă dreptul inalienabil al poporului 
din Vietnamul de sud de a-și in
tensifica lupta pentru eliberarea 
Vietnamului de sud împotriva ocu- 
panților americani.

ACȚIUNI OFENSIVE 
ALE F.N.E. ÎN APRO
PIERE DE KHE SANK

SAIGON 2 (Agerpres). — Agen
țiile de presă transmit că în regiu
nea bazei de la Khe Sanh au loc 
lupte violente între trupele ameri
cane și forțele patriotice. Luptele 
se desfășoară la aproximativ 5 km 
sud-est de această bază. Patrioții 
atacă continuu restul de trupe 
care urmează să părăsească Khe 
Sanhul. In timpul operațiunilor 
militare, care au durat aproxima
tiv 14 ore, au intervenit aviația 
tactică și unități de artilerie ale 
S.U.A. După cum menționează a- 
genția Associated Press, forțele 
patriotice își concentrează continuu 
efective în această regiune, pregă- 
tindu-se pentru noi atacuri.

în Delta fluviului Mekong s-au 
semnalat marți dimineața mai 
multe ciocniri între unități saigo- 
neze și detașamente ale F.N.E. In 
același timp, patrioții au bombar
dat cu obuze de mortiere cîteva 
obiective strategice americane și 
saigoneze situate la aproximativ 
35 km nord-est de Capitala sud- 
vietnameză.

soane, arestate în lunile martie și a- prilie, sub acuzația de a fi membri ai organizației antiguvernamentale „Apărarea democratică".

Demonstrajie la Hamburg în favoarea legalizării Partidului Comunist din 
Germania

spațiul latino-amerlcan, cred că la 
scăderea menționată a contribuit 
serios insuficienta — Și £n multe 
cazuri lipsa totală — a relațiilor cu 
statele socialiste. Venezuela se află 
doar la început de drum în această 
privință, fiind de dată recentă stabi
lirea de relații diplomatice cu une
le țări socialiste din Europa, în par
ticular cu România.

Sper ca prospectarea posibilităților 
reciproce să se traducă într-o colaborare permanentă pe plan comer
cial. America Latină manifestă re
ceptivitate sporită față de diversele 
forme de colaborare, practicate cu 
succes pe alte meridiane de către 
țările socialiste. Cred că relativul 

Dezvoltarea relațiilor mondiale - 
un imperativ al timpului

imobilism al sub continentului, nos
tru indică mai mult dificultățile de 
adaptare la cerințele momentului și mai puțin rezerve de ordin ideolo
gic".în același sens mi-a vorbit viceguvernatorul statului brazilian Sao Paulo, HILARIO TORLONI, care spunea : „Participarea plenară la 
circuitul economic mondial a deve
nit atît pentru noi, brazilienii, cît și pentru restul țărilor din emisfe
ră, o necesitate primordială. In a- 
ceastă privință, colaborarea cu țările 
socialiste europene prezintă unele a- 
vantaje ce nu pot fi subapreciate, cel 
puțin la capitolul comerțului — și 
anume sistemul de schimburi directe, 
care ne scutește de cheltuirea fondu
rilor în devize. Pentru o economie ca 
a noastră, deficitară ca disponibilități 
în devize, acest lucru reprezintă o 
mare înlesnire, folosită încă în mă
sură redusă. In ultimii ani, schimbu
rile noastre cu aria socialistă au cu
noscut un spor sensibil, însă față de 
posibilități este desigur puțin. Rămîne 
să multiplicăm inițiativele noastre în 
această direcție".La rîndul său deputatul federal

TOKIO. Poliția încearcă să împrăștie sutele de manifestași care au ieșit pe străzi pentru a-și exprima pro
testul împotriva tratatului de securitate japono-american

EVOLUȚII PE
ELECTORALAWASHINGTON 2 (Agerpres). — Fostul vicepreședinte al S.U.A., Richard Nixon, dispune de un număr suficient de voturi pentru a obține candidatura republicană la președinție — indică statistici întocmite de agențiile americane de presă. în urma hotărîrii adoptate de marea majoritate a celor 56 de delegați ai statului Texas de a-1 sprijini pe Nixon, numărul delegărilor favorabili fostului vicepreședinte se ridică de pe acum la 684, în timp ce pentru obținerea candidaturii la convenția națională a partidului republican, care va avea loc în august, sînt necesare 667 de voturi. Celălalt pretendent la candi-

întire 7 și 9 Iulie, președin
tele Republicii Arabe Unite, 
Gamal Abdel Nasser, va’face 
o vizită prietenească în Iu-

HERMANO ALVES îmi spunea: „Co
merțul nostru e subordonat în cea 
mai mare parte meridianelor occiden
tale, împrejurare care după părerea 
mea și a altora amenință cu ștrangu
larea economiei braziliene. Deschide
rea spre Europa răsăriteană mi se 
pare indispensabilă nu numai fiindcă 
acea zonă reprezintă un potențial de 
consum de circa 340 milioane de lo
cuitori, deci dublu față de țările Pie
ței comune, ci și pentru că așa cum 
a demonstrat practica, putem con
ta pe contracte ferme, ne
supuse capriciilor conjuncturale, 
care nu sînt legate de condiții din 
afara sferei comerțului". „Ca om de 
afaceri — îmi declara dl. ROBERTO

GARCIA, proprietar al unei firme comerciale din Buenos Aires — judec 
utilitatea relațiilor cu un partener 
sau altul din punctul de vedere al 
avantajelor ce le oferă. Avînd 
30 de ani de experiență în ra
mura importurilor, pot să a- 
preciez utilitatea relațiilor cu 
partenerii socialiști. Nu este numai 
opinia mea. Mulți alți oameni de 
afaceri argentinieni gîndesc și chiar 
acționează la fel. Inițiativele noas
tre au influiențat politica oficială, 
îndemnînd la înlăturarea unora din
tre obstacolele create mai demult în 
acest domeniu și cred că rezultatele 
sînt din cele mai promițătoare. De 
pe urma relațiilor cu țările socialis
te Argentina are numai de cîștigat".

„Eu socotesc că gradul de dezvol
tare a raporturilor cu statele socia
liste poate fi considerat un indice 
al maturității politico-economice a 
țărilor latino-americane, îmi spunea economistul ALONSO AGUILLAR, profesor la universitatea din Mexico. Dacă privim atent, adaugă el. vedem că tocmai acele țări din 
emisferă unde se desfășoară mai in
tens procesul de dezvoltare, promo-

SCENA
AMERICANĂdatura republicană, guvernatorul statului New York, Nelson Rockefeller, care a intrat mai tîrziu în lupta electorală, totalizează numai 278 de voturi.La democrați, vicepreședintele Hubert Humphrey dispune de voturile a 640 de delegați pentru convenția democrată, fată de 401 voturi totalizate pînă în prezent de rivalul său. senatorul Eugene McCarthy. Sute de delegați democrat! sînt încă neangajatl. (La convenția partidului democrat din Chicago vor participa 2 662 de delegați, Iar pentru obținerea candidaturii sînt necesare 1312 voturi).
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goslavîa, la invitația președintelui Iosip Broz Tito — anunță agenția Taniug.

Todor Jlvkov a avut. Ia 2 
Iulie, o întrevedere cu secre
tarul general al O.N.U., U 
Thant, oare s-a aflat în vizită în 
R. P. Bulgaria. Cu acest prilej, a a- vut loc o convorbire în legătură cu unele probleme ale situației internaționale.

Comitetul Central al Socie
tății de Cruce Roșie din 
R.P.D. Coreeană a dat publicității o declarație în care condamna încercările guvernului japonez de a sabota lucrările privind repatrierea cetățenilor coreeni domiciliați în Japonia. Autoritățile japoneze au respins propunerea R.P.D. Coreene de a primi motonava destinată celor ce urmează a fi repatriați și de a relua convorbirile

La 16 iulie vor începe tra
tativele asupra viitorului constituțional al Gibraltarului. Se știe că suveranitatea asupra Gibraltarului constituie obiectul unei aprige dispute între Marea Britanie și Spania. In septembrie anul trecut în Gibraltar s-a desfășurat un referendum în cadrul căruia populația s-a pronunțat pentru menținerea în continuare a actualului său statut.
vează în măsură mai mare coopera
rea cu estul Europei. Cred că pe vii
tor, paralel cu lărgirea schimburilor 
merită toată atenția adoptarea și a al
tor forme de cooperare, de pe urma 
cărora am beneficia în egală măsură 
și noi și partenerii noștri socialiști. 
Am în vedere, între altele, construi
rea în comun a unor obiective indus
triale. Știu că România, de pildă, 
construiește o-fabrică de tractoare în 
Iran, că a montat instalații petrolife
re în India și Brazilia. E de prisos să 
spun că asemenea obiective ar pre
zenta interes și pentru Mexic, pen
tru alte țări ale Americii Latine. 
Mai important decît construirea în 
sine mi se par condițiile optime în

care ea se oferă: furnizarea utila
jelor în schimbul produselor de ex
port tradiționale ale tării sau în 
produsele fabricii respective, asistența tehnică, sprijin la pregătirea de 
cadre locale etc. Ținînd seama că, în 
genere, condițiile trebuie să fie re
ciproc avantajoase e greu de imagi
nat înlesniri mai mari și în orice caz 
în emisfera noastră ele nu ar avea 
precedent".Deputatul FELIPE HERRERA, președintele Băncii interameri- cane de dezvoltare, ținea să-mi precizeze cu prilejul unei convorbiri : „Intenționăm să facem 
fată consecințelor ce decurg din 
decalajul dintre industriile noastre 
incipiente și gigantismul Statelor 
Unite printr-un proces coordonat de 
conjugare a eforturilor și, ca atare 
ne interesează profund cooperarea 
economică cu toate țările. Cu prilejul diverselor reuniuni interna
ționale statele socialiste, și aici aș 
vrea să menționez în mod special 
poziția activă a României, au sus
ținut revendicările latino-americane 
pe linia unei cooperări echitabile și în practica relațiilor cu noi nu ab-

Feroviarii britanici in a doua 
săptămînă de grevă

LONDRA 2' (Agerpres). — Gre
va mecanicilor de locomotive din 
Anglia, declanșată în urmă cu zece 
zile, continuă. Negocierile desfășu
rate în ultimele zile între direc
ția căilor ferate britanice și sin
dicatul mecanicilor (A.S.L.E.F.) 
s-au soldat cu eșec. Greviștii au 
respins propunerea făcută de pa
tronat de a majora salariile cu 
trei la sută, hotărînd continuarea 
acțiunii lor revendicative. La rîn
dul său, și sindicatul național al 
feroviarilor reunit marți după-a- 
miază a hotărît respingerea pro
punerilor formulate de direcția

ÎNTRE ANGAJAMENTE
COMUNITARE
Și INTERESELE PROPRII

După cum s-a anunțat, la 1 iulie a intrat în vigoare abolirea completă a barierelor vamale asupra circulației produselor industriale între cele șase țări membre ale Pieței comune. Teoretic, mărfurile industriale pot circula de acum' înainte între toți membrii C.E.E. în mod liber. In presa și revistele de specialitate au a- părut liste-gigant, cuprinzînd categoriile de mărfuri scutite de taxe, precum și nivelul tarifului vamal comun față de terți. Practic însă lucrurile nu stau ca pe hîrtie. Pentru că, cu numai' cîteva zile înaintea „scadenței", cînd se credea că nimic nu va stingheri sau întîrzia înfăptuirea obligațiilor asumate ’ în cadrul comunității, Franța a solicitat o păsuire.
dică de la principiul avantajului re
ciproc, pe care latino-americanii au 
atîtea motive să-l prețuiască în mod 
deosebit".Interesul pentru colaborarea cu țările socialiste se reflectă frecvent și în paginile presei de aici. într-un număr recent, revista arjjentiniană „SINTESIS" publică un articol în care subliniază : „Aflăm periodic că 
participarea statelor cu economie 
socialistă la circuitul economic mon
dial înregistrează noi avansuri im
portante și pe acest fond volumul 
relațiilor noastre cu Răsăritul își 
etalează și mai pregnant insuficiența, 
îndeosebi dacă ținem seama de po
tențialul nostru ca parteneri. Un 
imobilism tradițional, costisitor în 
zilele noastre, ne-a făcut să pierdem 
o serie de oferte sovietice, româ
nești și cehoslovace, de care ulte
rior au beneficiat alții... S-au găsit 
firește anumite explicații. Socotim 
însă că nu pot exista considerente 
care să prevaleze asupra intereselor 
dezvoltării naționale". Păreri similare exprimă și ziarul brazilian „CORREIO DA MANHA, care a- mintește într-unul din articole că: „O bună parte din producția brazi
liană de petrol este realizată cu uti
laj românesc de cea mai înaltă cali
tate". „In ultima vreme, scrie ziarul, 
guvernul român a adoptat măsuri 
de dinamizare a comerțului extern, 
demonstrînd dispoziția sa de a răs
punde în mai mare măsură nevoi
lor de cooperare cu țările în curs 
de dezvoltare. Se impune ca guver
nanții noștri să studieze atent înles
nirile create de români și de alte 
țări socialiste pentru a impulsiona 
relațiile și a le ridica pe o treaptă 
calitativ nouă".Tendințele spre o amplă deschidere spre Răsărit nu avansează însă pe teren neted. Ele întîmpină obstrucții din partea cercurilor monopoliste străine și a intermediarilor lor locali. Opinia publică și liderii politici cu vederi progresiste avertizează însă asupra pericolului pe care îl reprezintă manevrele urmărind menținerea în continuare a zonei latino- americane în situația de hinterland. Referindu-se la acest aspect, ziarul chilian „EL SIGLO" notează : 
„Cunoaștem bine prețul plătit pentru 
condiția de subordonare față de inte
resele trusturilor. De aceea sîntem în 
măsură să discernem mai bine va
loarea unei cooperări internaționale 
sincere și echitabile cum este aceea 
practicată de națiunile socialiste. în
vingerea subdezvoltării reclamă pro
movarea unor relații nestingherite de 
nimic cu aceste națiuni, aflate în
tr-un impetuos avans economic și 
tehnico-științific. E un imperativ al 
timpului".

Asasinul prezumtiv 
al pastorului King va fi 

extrădat
LONDRA 2 (Agerpres). — 

Miercuri a fost examinată din nou 
la Tribunalul Bow Street din Lon
dra cererea de extrădare a lui 
James Earl Ray, asasinul prezum
tiv al pastorului Martin Luther 
King, înaintată de guvernul ame
rican. In timpul dezbaterilor din 
cursul dimineții, Roger Frisby, 
avocatul lui Ray, a insistat în ple
doaria sa asupra faptului că asasi
narea lui Martin Luther King, con
stituie o crimă politică, iar tratatul 
de extrădare, încheiat între S.U.A. 
și Anglia, nu include delictele po
litice. In numele guvernului ame
rican, avocatul britanic David 
Calcutt a adus în fața instanței 
londoneze o serie de cazuri similare 
anterioare în care a fost acordată 
extrădarea. Mai mult, el a precizat 
că „nu există nici o dovadă că asa
sinarea liderului populației de cu
loare din S.U.A. ar fi rezultatul ți
nui complot".

După mai multe ore de dezbateri, 
ședința a fost ridicată. La reluarea 
procesului, judecătorul Frank Mil
ton a anunțat că Curtea cu jurați 
a hotărît extrădarea în S.U.A. a lui 
James Earl Ray fără a fi luate în 
considerație argumentele apărării.Ministrul justiției al S.U.A.. Ramsey Clark, a cerut Congresului american să abroge legislația privind pedeapsa cu moartea pentru crime federale, chiar și pentru asasinarea președintelui Statelor Unite. într-un proiect de lege prezentat de senatorul Philip Hart se propune ca orice faptă care ar fi putut fi pedepsită cu moartea să fie comutată la închisoare pa viață.

Despre ce este vorba ? Couve da Murville, ministrul francez al economiei și finanțelor, a făcut o comunicare în care sînt definite jaloan^ unei politici economice — pe plan intern și pe plan extern — menite să estompeze consecințele economice nefavorabile ale recentelor evenimente s’ociale. în acest sens, Comisiei executive a C.E.E. i-a fost remis din partea reprezentantului francez un memorandum privind o serie de măsuri preconizate de guvern în reglementarea comerțului exterior al Franței. Pe de-o parte, s-a hotărît facilitarea exporturilor, prin ieftinirea creditelor acordate exportatorilor șl subvenționarea acestora ; pe de altă parte, au fost luate măsuri care să frîneze importurile prin sistemul contingentării și licențelor, adică al limitării cantitative. Experții arată că măsurile defensive afectează circa 10—12 la sută din cumpărările Franței, incluzînd patru sectoare mai importante : automobilele, produsele siderurgice, aparatele electrice de uz casnic și aproximativ o treime din produsele textile. De asemenea, o serie de alte ramuri au fost puse sub „supraveghere", mai ales mași- nile-unelte, instrumentele electronice, coloranții chimici etc., prevăzîndu-se o intervenție restrictivă, imediat ce «-ar constata deteriorarea sensibilă a balanței schimburilor respective. întregul ansamblu de măsuri vizează o perioadă de 
4 pînă la 7 luni.Dosarul francez, aflat pe masa de lucru a Comisiei de la Bruxelles, a întîlnit opoziția și nemulțumirea celorlalți membri ai Pieței comune. Cele mai alarmate par a fi cercurile economice vest-germane, în primul rînd firmele de export, dat fiind că Franța a fost pînă acum principalul importator al R.F.G.Unii observatori consideră însă că hotărîrile respective ale Franței nu izvorăsc numai din condițiile ei economice, ci și din rațiunea de a se cîștigă timp, în vederea înfăptuirii unui deziderat major al Parisului, a- cela de a realiza competitivitatea industriei proprii în cadrul comunității. Căci eliminarea discriminărilor vamale în comerțul intracomunitar a găsit industria franceză descoperită de acest „vestmînt protector", situație care, după cum scria „Le Monde", „invită pe industriașii francezi la reflectare și acțiune".într-o declarație scrisă, Comisia executivă a C.E.E. protestează energic împotriva faptului că guvernul francez a luat măsurile menționate, fără a se consulta în prealabil cu partenerii săi din Piața comună. Protestul comisiei a fost întîmpi- nat cu o replică din partea președintelui Comisiei franceze a consilierilor pentru comerț exterior, Max F16- chet, care arăta într-o declarație : „Tratatul de la Roma este un lucru, iar spiritul Pieței comune este alt lucru. Partenerii noștri nu au desigur interesul ca Franța să cunoască dificultăți mai mari, căci aceasta ar putea să antreneze dificultăți pentru ei...“. Rămîne de văzut în ce măsură „spiritul comunitar" va evita manifestarea divergențelor în organismul economic respectiv.

Viorel POPESCU


