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Sărbătorim astăzi „Ziua minerului", tradiționala zi a celor care, prin munca lor harnică, plină de dăruire, smulg pămîntului bogății naturale de mare importanță economică — cărbunii, minereurile — contribuind astfel, alături de întregul popor ,1a industrializarea susținută a țării, la înfăptuirea vastului program de înflorire și dezvoltare multilaterală a României contemporane, stabilit de Congresul al IX-lea al P.C.R. Sărbătorirea dim acest an a „Zilei mine- jr-iul" coincide cu aniversarea cen- ■-"'arului activității minieFe din prin- f balul centru carbonifer al țării — '' xdzinul Văii Jiului — fapt ce constituie un îndoit prilej de cinstire a eroice
lor tradiții de luptă ale minerilor, 
de manifestare a înaltei prețuiri pe 
care partidul șl guvernul, întregul popor o dau activității acestui vrednic detașament al clasei noastre muncitoare.

Este știut că subsolul țării noastre conține numeroase substanțe minera
le șî că mineritul și meșteșugul prelucrării metalelor sînt îndeletniciri multimilenare ale poporului român. Legată succesiv de exploatarea și prelucrarea aramei, cositorului, aurului, fierului șl sării, activitatea mi
nieră se dezvoltă de-a lungul veacu- > rilor în strînsă dependență de tehnica prelucrării șl folosirii bogățiilor minerale. Exploatarea cărbunelui a- 
pare ca o ramură (minieră mal recentă, primele mine din țara noastră deachlzîndu-se la sfîrșitul secolului al XVIII-lea In Banat și pe la mijlocul veacului trecut la Brașov și în Valea Jiului, începuturi strîns împle
tite cu cele ale industriei și transpor- ~ burilor feroviare. în anul 1868 se ob- A ine în Valea Jiului cea dintîi producție de 853 tone cărbune, cu folosirea a 65 de lucrători. în cursul existenței sale deja seculare, industria cărbunelui din acest bazin înregistrează o creștere continuă a producției ajungînd în anul 1948 Ia 1,8 milioane tone cărbune. De-a lungul a- nilor construcției socialiste, producția minelor din acest bazin a cunoscut o dinamică ascendentă; potrivit prevederilor, Valea Jiului va furniza în acest an economiei naționale peste 7 milioane tone de cărbune, urmînd ca prin terminarea lucrărilor de dezvoltare a bazinului, 
spre anul 1980, producția să atingă 12 milioane tone de cărbune. Astăzi, acest bazin este un puternic centru industrial al țării, concentrînd un mare volum de mijloace tehnice și circa 27 000 salarlați. Aici se extrage peste 95 la sută din cărbunele ce sa livrează industriei siderurgice și a- proxlmativ 45 la sută din cărbunele destinat scopurilor energetice.Cele două decenii de edificare socialistă au constituit o perioadă de mari succese nu numai pentru bazinul carbonifer al Văii Jiului, ci și pentru întreaga industrie minieră din țara noastră. în cadrul politicii partidului nostru de industrializare susținută a țării, de valorificare maximă a resurselor naturale de care dispunem, industria minieră a cunoscut o impetuoasă dezvoltare. Pe baza importantelor investiții alocate de stat acestei industrii, s-a lărgit mult baza de rezerve geologice, au fost dezvoltate capacitățile de producție și s-au obținut mari progrese în ridi-

carea nivelului tehnic al producției și în creșterea eficientei economica a acesteia. în paralel, s-au îmbunătățit radical condițiile de muncă și de trai ale muncitorilor din bazinele miniere. Astăzi activitatea minieră se desfășoară în 135 mine șl cariere, în 44 uzine șl instalații de preparare, în mai multe institute șl unități de cercetare, proiectare șl construcții. Această industrie acoperă în mare măsură necesitățile economiei naționale de produse miniere, la prețuri de cost favorabile în comparație cu cele realizate pe plan mondial.Semnificativ pentru dinamica de dezvoltare a acestei industrii este faptul că, în timp ce pe plan mondial producția minieră crește cu 3—4 la. sută anual, în țara noastră ritmul mediu anual de creștere a producției în intervalul 1951—1968, este de aproape 10 la sută. în aceeași perioadă producția minieră a sporit de 5 ori, iar în unele subramuri creșterile au fost și mai accentuate : de 7 ori la minereurile de fler, de 25 de ori la minereurile polimetallce și la substanțele nemetalifere și de 230 de ori la minereurile de cupru. Au apărut ramuri miniere noi, cum este cea a minereurilor radioactive și rare, a substanțelor nemetalifere.Angajați într-o muncă însuflețită, alături de întregul popor, pentru înfăptuirea sarcinilor din cel de-al treilea an al actualului cincinal, minerii se prezintă azi cu un bilanț pozitiv de realizări. în șapte luni, planul producției globale a fost îndeplinit, pe ansamblul ministerului, în proporție de 101,8 la sută, iar cel al producției marfă de 102,5 la sută. Au fost extrase peste plan în această perioadă 135 000 tone cărbune. 46 000 tone minereuri și cantități însemnate de alte substanțe minerale utile ; s-au obținut, totodată , însemnate e- conomii suplimentare la prețul de cost șl acumulări peste plan. Este de remarcat că aproape întregul spor de producție comparativ cu realizările din anul 1965, care în primii doi ani șl jumătate ai cincinalului se ridică pe întreaga industrie minieră la circa 1 miliard lei, s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii. De asemenea, un succes de seamă al întregii noastre activități îl constituie faptul că începînd din acest an industria minieră este rentabilă în ansamblul său, iar la unele produse — cărbuni, sare, majoritatea substanțelor nemetalifere — se înregistrează o rentabilitate ridicată. Merită evidențiate în mod deosebit, pentru realizările obținute în acest an, colectivele din cadrul Combinatului minier Baia Mare, întreprinderilor miniere Oradea, Barza, Baia de Arieș, Bocșa, Rovinari, Rîmnicu Vîlcea, Căpenl, Dobrești, exploatărilor miniere Lupeni și Teliuc, Ar putea fi enumerate numele a zeci și zeci de muncitori din fiecare bazin minier al țării, care, prin munca lor fără preget și plină de inițiativă, aduc o contribuție meritorie la realizarea sarcinilor de plan.Pe baza fondurilor de investiție a- locate de stat, în acest an s-a intensificat dotarea unităților cu utilaje și echipamente moderne, cum sînt com-
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Adunări festive
■H

în cadrul manifestărilor prilejuite de Ziua minerului și de împlinirea unui secol de la începutul exploatării industriale a cărbunelui în Valea Jiului, sîm- bătă a avut loc la Lupeni solemnitatea depunerii unor coroane și jerbe de flori la monumentul eroilor căzuți în luptele greviste de la 1929. Peste 500 de mineri au luat apoi parte la adunarea festivă consacrată a- cestor evenimente. Luînd cu- vîntul Gheorghe Vușdea, secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R., a vorbit despre istoricul industriei carbonifere în Valea Jiului, despre trecutul glorios de luptă al minerilor din acest bazin carbonifer. Au fost subliniate, totodată, importantele succese obținute de minerii din Lupeni în cinstea sărbătorii lor. Pînă la 10 august, ei au extras, în afara sarcinilor de plan, 45 000 tone de cărbune cocsificabil. îndepli- alndu-șl astfel angajamentul anual.Adunări festive consacrate a- eestor evenimente au avut loc și în alte exploatări miniere din țară.

preocupările ale societății valorificareaUna dintre fundamentale noastre este cît mai deplină a potențialului uman de care dispune. în acest scop, ea caută mereu modalități tot mai raționale de îmbinare a cerințelor și intereselor sale generale cu necesitatea dezvoltării personalității fiecărui individ. Firește, în cadrul acestui proces complex în care țelul este ca fiecare om să-și găsească un loc cît mai util în cadrul colectivității și în același timp cît mai potrivit și mai adecvat posibilităților sale de afirmare, se înregistrează, aproape în mod inevitabil, și pierderi. Ceea ce caracterizează însă materialul uman este inepuizabila sa capacitate de revenire și recuperare. Tocmai pe aceasta se bi- zuie și acțiunea de reeducare a celor care, dintr-un motiv sau altul, apucă pe căi greșite. Caracterul profund uman al investiției sociale făcute în acest sens, precum și șansele ei de iz- bindă sînt — după cum se știe — cu atît mai evidente în cazul minorilor care, o dată rupți de mediul ce a exercitat influența nefastă asupra lor, pot fi modelați în așa fel încît să fie redați rapid societății. Desigur, nimeni nu are pretenția să afirme că, în totalitate, cei ieșiți pe poarta institutului de reeducare s-au transformat atît de mult încît 
au devenit perfecți, oameni
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Artă a cărei condiție de existență este legătura nemijlocită cu publicul, cu colectivitatea u- mană adunată într-o sală sau într-un mare amfiteatru sub cerul liber, teatrul își menține vitalitatea atîta vreme cît comunică cu acest public într-un limbaj comun, izvorît din spiritualitatea epocii în care se produce fenomenul teatral. Arta teatrului are particularitatea de a trăi într-un permanent prezent — aici și acum. Spectacolul teatral se naște în fiecare seară sorbind energie din contactul tensionat, intelectual și afectiv, care se stabilește între scenă și spectatori. Chiar atunci cînd pe scenă se reprezintă o operă clasică, o operă scrisă cu sute sau mii de ani înainte, puterea de comunicare a teatrului și forța sa vie de atracție acționează. In măsura în care realizatorii spectacolului au găsit cheia, limbajul artistic propriu epocii contemporane lor și publicului, pentru dezvăluirea valorilor perene ale operei dramatice.Teatrul fiecărei epoci și-a a- vut dramaturgia proprie, o dramaturgie născută din substanța de viață a epocii, din spiritualitatea acesteia. Chiar atunci cînd subiectele pieselor erau luate dintr-o altă realitate istorică sau geografică, autorii dramatici demni de acest nume s-au adresat spectatorilor contemporani, vorbindu-le în propriul lor limbaj, dînd expresie unor gînduri, unor sentimente șl năzuințe care întindeau punți către generații-

La Palas „lîna de aur“
nu e o Hm®ră

le următoare. Căci cu cît o operă e mai adînc ancorată în epoca în care s-a născut, cu atît 
e mal deschisă înțelegerii și sensibilității unor vaste colectivități viitoare. Adîncimea e una din dimensiunile eternității. Vitalitatea teatrului nostru actual este condiționată de acest contact direct și profund cu publicul. Un public despre al cărui caracter eterogen s-a mai vorbit în ultima vreme, un public în numele căruia mulți au cu- vîntat în ultima vreme, luîndu-1 mărturie în apărarea unor poziții de multe ori contrare, un public care ar necesita studii temeinice de sociologie a artei, pentru a fi cu adevărat cunoscut. Oricît ar fi însă de ciudate șl neașteptate uneori reacțiile acestui public, un lucru mi se pare limpede : că ori de cîte ori 1 s-a prezentat o piesă născută din realitatea noastră actuală, dînd glas unor idei și sentimente de acută rezonanță contemporană. publicul și-a manifestat plenar interesul și adeziunea, umplînd sălile teatrelor fără nici un efort din partea organizatorilor. E de-ajuns, fără a mal face trimiteri la istorie, să ne gîndim la succesul de care s-au bucurat în ultima stagiune pie
se ca „Opinia publică" de Aurel Baranga, sau „Lovitura" de Sergiu Fărcășan, sau piese cu subiect istoric, dar cu un fond de idei profund familiar șl scump oa-

BACAU (corespondentul „Scînteii'). — în zona industrială din sudul orașului Bacău a început construcția unei modeme unități a industriei noastre constructoare de mașini. Este vorba despre fabrica de armături industriale din fontă, care va dubla capacitatea actuală de producție a Uzinei metalurgice din localitate. Noua unitate va cuprinde o turnătorie din fontă — cea mai mare de acest fel din țară — cu o capacitate a- nuală, în final, de 40 000 tone — un sector de prelucrări- montaj șl probe pentru armături cu o capacitate de 11 000 tone piese finite, o secție de curățătorie, tratamente termice, probe și verificări, sectoare auxiliare pentru unitățile de modelărie în lemn și metal, o centrală termică, un mare număr de laboratoare uzinale șl alte utilități. Aici se vor produce toate tipurile de armături din fontă, ca robineți și vane cu dimensiuni nominale cuprinse între 50 și 1 600 mm.Toate secțiile noii fabrici vor fi dotate cu utilaje de înaltă tehnicitate și productivitate. Peste 75 la sută dintre acestea vor unorconstructoare de mașini țara nele tica* Satudin Sibiu. Primele capacități de producție vor intra în funcțiune în cel de-al doilea trimestru al anului 1970.

purta emblema cunoscute întreprinderi din noastră, cum ar fi uzl-„23 August' șl „Automa- dln Capitală, „Unlo' din Mare și „Independența*
(Continuare in pag. a V-a)

...Pe țărmurile însorite ale Mării Negre, o legendă veche de milenii s-a întrupat în faptă. Prin aceste locuri — glăsuiește mitul — au trecut argonauții lui Ia- son spre fantastica Colchi- dă în căutarea mult visatei și îndelung rîvnitei lîne de aur. Dimensiune mitică, lîna de aur a rămas ca simbol al mirificului, al ostenelilor spre un țărm, spre o țintă. Lîna de aur, inexistenta lînă de aur, căutată de argonauți, vis aburit de legendă, a trecut prin secole.Le-a fost dat acestor țărmuri să creeze însă nu o legendă, ci o realitate ; lîna 
care aduce aur.Istoria de aproape o sută 
de ani a acestei creații începe sub seducția legendei. Cînd la 1878 Nicolae Filip și Alexandru Locusteanu, pionieri ai zootehniei românești, profesori la Facultatea de medicină veterinară din București, înființau Oieria de la Palas, gestul lor depășea nu numai romantismul reconstituirii reale a mitului despre argonauții lui Iason, plecați în căutarea lînei de aur, ci și cadrele consacrate ale specialității, devenind 
o angajare a zootehniei, abia întemeiată la noi, într-o ramură a sa în care străinătatea dovedise strălucitoare succese. Refu- zînd forțarea ușilor deschise de alții, cei doi savanți au cutezat cu mult mai departe ; au luat ca parame-

model. E drept, aici au învățat să prețuiască munca, cinstea, corectitudinea, dreptatea și toate celelalte valori fundamentale ale civilizației umane. Dar a- ceasta nu presupune că absolut toți au fost scoși

tri ai rasei imaginata de ei — pentru lînă, oaia ameliorată în Franța și pentru carne, cea din Anglia — cotele cele mai înalte realizate pe continent. Condițiile naturale erau propice acestui gest de anvergură științifică : clima potrivită pentru creșterea oii cu lîna fină, carnea oii locale era de foarte bună calitate. Presupunerile s-au confirmat încă de Ia prima încrucișare dirijată de ei: prima generație de metiși a realizat producții superioare. Dar cum sublimul conviețuiește uneori cu grotescul, nefiind asigurată baza materială elementară (adăposturi, alimentație etc.) producția nu a mai crescut, cercetările au stagnat după zeci de ani de e- forturi șl tăvălugul pri-

mului război mondial, tre- cînd pe aici, a decimat toate roadele primei generații de cercetători ai șta- țiunii.Istoria lînei merinos dobrogean s-ar fi putut opri aici ca o încercare eșuată și mitul lînii de aur și-ar fi prelungit existența dacă în 1920, acad. Nicolae Teo- doreanu, încurajat de rezultatele predecesorilor săi, n-ar fi preluat, împreună cu un grup de tineri cercetători, conducerea stațiunii, punînd, pe principii moderne, bazele schemei de formare a merinosulul de Palas. Preluarea ștafetei marca actul inaugural al creării merinosulul de Palas : exemplarele de vîrf ating astăzi cote spectaculoase, 18—19 kg de lînă la 
berbeci, peste 16 kg Ia ol.

Imaginea tradițională a firavului patruped a fost de mult depășită prin rezultatele obținute aici, greutatea corporală ajungînd, după tundere, la 64 kg la oi, iar la berbeci la 100 kg. Aceste performanțe au fost pregătite de-a lungul a decenii de muncă zilnică, a unui șir neîntrerupt de zile și 'nopți petrecute de trei generații de cercetători în laborator, printre formule de alimentație posibile și dirijări de mecanisme biologice care cer, pentru confirmare, alțl ani buni de supraveghere. O linie în cadrul rasei (e un simplu exemplu) se formează de-a
Vartan ARACHELIAN

(Continuare in pag. a III-a)

Prin desemnarea lui Richard Nixon de către convenția de la Miami Beach drept candidat al partidului republican la funcția de președinte și a lui Spiro Agnew la funcția de vicepreședinte s-a consumat încă o etapă a campaniei pre-electorale în vederea alegerilor prezidențiale din S.U.A. In noua etapă care începe vor fi desemnați candidați! respectivi ai partidului democrat.Observatorii caută să descifreze semnificațiile acestor candidaturi, în lumina problemelor actuale ale S.U.A., dintre care se desprind prin gravitatea și urgența lor problema războiului din Vietnam și problema drepturilor civile ale negrilor americani.Este știut că partidul desemnat prin inițialele G.O.P. (grand old party) a înregistrat la alegerile din

Noua fabrică de piele și mănuși di» T> Mureș, ea va produce anual 1 500000 perechi mânuși

tru a șlefui, în continuare, această operă și a o purta, cît mai mult posibil, spre perfecțiune. Ce se întîmplă însă ? In numeroase cazuri, adolescentul abia readus pe adevăratul său drum în viață, și care vrea să pă-
tat un asemenea afront. Internată în colonie cînd avea 10 ani, după alțl 7 ani a devenit de nerecunoscut: copilul needucat de ieri a ajuns o fată aproape de vîrsta majoratului, cu însușiri alese, departe de
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D. POPESCUprocuror șef al Procuraturii municipiului București
complet din condiția și de sub influențele nocive care le-au alterat cîndva structura psihică și morală. Institutul de reeducare îl predă pe fostul delicvent societății pentru a duce mai departe opera sa, pen-

șească demn printre oameni, este privit cu o suspiciune și o neîncredere ce-1 refuză dreptul de reintegrare în viața socială.Tînăra Rodica Mlcle, din Cîmpulung-Muscel, de exemplu, a avut de supor-
cele pe care le avea în trecut, o absolventă a cursurilor școlii generale, calificată în meseria de croitoreasă. Pentru meritele și succesele ei, cadrele didactice au apreciat că poate părăsi școal* înainte de

majorat, cerînd în acest sens și avizul Comitetului executiv al fostului sfat popular al orașului Cîmpulung-Muscel. în urma unei verificări superficiale și lipsită de cel mai elementar spirit de răspundere, acest organ a refuzat să-și dea avizul, comuni- cînd institutului că nu este de acord ca minora să se mal întoarcă în orașul natal, propunînd în schimb ca aceasta să fie îndrumată în orice localitate, în a- fară de Cîmpulung!Răspunsul brutal, nedrept și neargumentat, indignează. în afară de faptul că el a jignit conducerea școlii, pe profesorii care au educat-o și au avizat că minora a devenit „aptă“ pentru a înfrunta viața, a cotropit în același timp cu amăreala lui steri- lizantă însăși conștiința Rodicăi, căreia l-a subminat încrederea în sine, în puterile ei, în oameni. Cu ce drept și-au permis cel ce și-au pus semnătura în numele comitetului executiv să n-o mai primească nici măcar în orașul natal ?Din cauza acestui răspuns a fost nevoie ca minora să mai fie menținută încă un an în institut. Și, ca urmare, Rodica Miele a văzut prăbușit tot efortul ei de a se îndrepta mai re-
(Continuare în pag. a Il-a)
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CARTEA
• Ion Brad :ECCE TEM- 

PUS (Cronica literara 
de Șerban CIOCU- 
LESCU)

„MATERIALISMUL 
DIALECTIC ȘI ȘTIIN
ȚELE MODERNE" o 
colecție de prestigiu

• Note de lector : Ron- 
sard „ANTOLOGIE LI
RICA" ; A. E. Bacon- 
sky „REMEMBER"; 
Corneliu Omescu 
„ADAM EVADEAZA"

• NOUTĂȚI 
RIALE

EDITO

1964, cea mai mare înfrîngere din istoria sa, susținînd candidatura lui Barry Goldwater, care s-a prezentat în campania electorală cu un program profund reacționar și a- gresiv. De aceea unii politicieni din acest partid au tras concluzii, în rîndurile sale înregistrîndu-se o a- numită evoluție. In partidul republican unde domină prin tradiție elementele conservatoare, liberalii au cîștigat unele poziții. De astă dată ei au reușit să împiedice alegerea lui Ronald Reagan, reprezentantul aripii extremiste ale cărei culori le-a purtat în trecut Goldwater, dar nu au fost totuși destul de puternici pentru a determina succesul candidatului Nelson Rockefeller, considerat mai liberal. După majoritatea observatorilor, Richard Nixon ar reprezenta deci o soluție de compromis între aripile extreme.După cum se știe, Nixon a deținut în două rînduri mandatul de vicepreședinte al S.U.A., în perioada 1952—1960, cînd președinte a fost generalul Eisenhower. La sfîr- șitul acestei perioade, el a fost candidatul la președinție al partidului republican, fiind învins la o mică diferență de voturi de senatorul John Kennedy. In 1962 a candidat, de asemenea fără succes, în alegerile pentru funcția de guvernator al statului California. Pe atunci, Nixon era socotit ca un exponent al aripii de dreapta din partidul republican. Ulterior, o dată cu accentuarea curentului realist în cercurile politice și de afaceri din S.U.A., în atitudinea lui Nixon ar fi intervenit o schimbare. In martie 1967 el a făcut o călătorie în Europa, vizitînd cîteva țări socialiste, printre care și România. A- genția „France Presse" constată că declarațiile sale au devenit mai prudente, iar experiența sa politică mai mare. Iar ziarul elvețian „La Gazette de Lausanne" scrie că „dl. Nixon a devenit un moderat după ce a fost un ultra-conservator. Imaginea sa este în orice caz nouă".Aprecieri mai puțin favorabile s« fac în presa internațională, inclusiv în cea americană, în ce privește programul electoral al partidului republican și prin urmare al lui Nixon. Acest program — rezultat al tranzacțiilor intervenite între diferitele curente din partid, dominate de curentul conservator — evită precizările în problemele centrale ale politicii americane și în fond, nu se deosebește prea mult față de platforma democraților. Iată, de pildă, cum a comentat Steward Hansley, de la agenția a- mericană U.P.I. pasajul relativ la Vietnam din programul electoral republican : „Paragraful principal privind politica în Vietnam, dezvăluit la 4 august la Miami Beach, ar putea servi foarte bine ca parte a programului partidului democrat asupra aceluiași subiect".In conformitate cu acest program electoral. Nixon a declarat, în cu- vîntarea rostită după ce a fost învestit drept candidat al partidului republican, că, în cazul în care va
Aurel CERNEA

(Continuare în pag. a V-a)
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Substituirea si tutela
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măruntă diminuează
Combinatul chimic din Tîrnăveni

Sfidare?
Trei articole din ziarul «u semnalat că la I.C.R. rul 5 București domnește vărată debandadă, că o de abateri grave intră sub incidența Codului Inspectoratul Miliției Municipiului București ne-a comunicat că cercetările sînt în curs. Iată însă o scrisoare primită la redacție : „Cetățenii care și-au tî-rît picioarele plîngîndu-și necazurile provocate de I.A.L. și I.C.R. 5 au citit cu stupefacție în zilele de 25, 26 iulie curent pe 2 cartoane mari afișate la intrarea în aceste întreprinderi : „I.C.R, 5 organizează

în seara zilei de sîmbătă 27 iu
lie la sediul său din aleea Ne- 
greni o mare REUNIUNE TO
VĂRĂȘEASCĂ, cu bufet și mu
zică, cu ocazia decernării stea
gului de fruntaș acestei întreprinderi , întreb și eu nedumerit : Cine i-a decernat steagul de fruntaș acestei întreprinderi" ? Semnează : inginer C. A. Constantinescu, strada Poenaru Bordea 18.Parcă ne-a luat vorba din gură.

nostru secto- o ade- seamă direct penal.

Vioara din
chibrituri

Un pasionat modelator în lemn 
de la uzina de tractoare din 
Brașov — Alexandru Benedek — 
a construit o vioară din... 3 000 
bețe de chibrit. Se afirmă că 
vioara ar avea calități excepțio
nale. In 1930 a mai con
struit o vioară similară, care a 
fost încercată (și elogiată) de cu
noscutul violonist Constantin 
Bobescu. De prisos să mai amin
tim că o asemenea vioară 
cu foc 1

Odiseea
Progre 

sului“

cîntă

Precizăm : nu e vorba de e- chipa de fotbal, ci de sala cu același nume din Ploiești. Anul trecut a funcționat acolo un cinematograf. în iunie 1967, sala 
a fost închisă pentru renovare 
și s-a hotărît ca în ea să funcționeze Teatrul de estradă. S-au început lucrări de reamenăjare, dar s-au sistat pentru că o nouă hotărîre stabilea revenirea la vechea destinație a sălii. La cîteva luni, din nou o hotărîre : sala va fi destinată Estradei. După un alt an s-a dispus : sala va fi cinematograf și se vor face amenajările respective. Se părea că totul e limpede, însă cineva a hotărît ca rii să-și înceteze lucrul, vine cumva la Estradă ?că am putea conchide: alți bani, altă distracție. Numai că regula este clară : distracțiile să ni le suportăm fiecare. Cei care au luat asemenea hotărîri să nu se mal distreze pe banii statului. Ca să nu iasă (în loc de cinema 
sau Estradă) circ sadea.

Acum mește- Se re- Pentru

E dreptul lui

Voind să-și mărească cîștigul a „breve- metodă. angajeze o probă. Cei ce la „Au- E1 a Înde bani, diferite

Meșterul croitor Gheorghe Roșu de la I.I.S. „Aurora" din Capitală mal avea cîteva amintiri și cunoștințe legate de călcarea legii (citește antecedente penale),palmaresul și tat" o nouă vroiaiu să se rora" dădeauclus în probă și sume mese la restaurante, servicii de care avea nevoie. în limbaj juridic, această practică se numește luare de mită. A- cum își primește și el plata. Nu știm cît. Oricum nu va rămîne în pagubă. Se va ține seama că era om „strîngător".
MedicalăUn grup de medici oftalmologi 
de la Spitalul Unificat din Bacău 
a reactualizat una dintre cele 
mai vechi metode de eliminare a 
cataractei de pe ochi, bazată pe 
aspirație, înlocuind cunoscuta in
tervenție denumită „spălare". 
Aspirația de cataractă a fost 
practicată încă din antichitate. 
Medicii băcăoani au revizuit-o 
și îmbunătățit-o constatînd, în 
urma unor experiențe, că dă re
zultate mai bune decît metodele 
practicate în prezent (după ope
rația prin aspirație, vederea bol
navului este mult mai bună de
cît în urma spălării, timpul de 
spitalizare se reduce de la 25 la 
5 zile, iar complicațiile ulteri
oare sînt evitate). De remarcat 
că aspirația de cataractă este 
practicată doar în cîteva centre 
medicale din lume.Rubrică redactată de t

Ștefan ZIDARITA 
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii

Procesul complex de perfecționare a conducerii economiei naționale modifică mentalități și practici încetățenite, stimulează inițiativele în valorificarea superioară a rezervelor interne ale întreprinderilor. într-un asemenea context, în fața organizațiilor de partid se ridică o vastă problematică, a cărei soluționare presupune reconsiderarea critică lului de lucru, renunțarea la dele perimate, rutiniere.Atingerea unor „parametri tivi" superiori în munca de este indisolubil legată de creșterea dinamismului organizațiilor de partid, de intervenția lor activă în soluționarea problemelor vitale ale activității economice, concluzii confirmate, între altele, de laturile pozitive și negative ale experienței organizațiilor de partid din municipiul Satu Mare. Ne vom referi la cîteva exemple care ni se par sugestive. La întreprinderea „Solidaritatea", din pricina renunțării tîrzil a comerțului la unele sortimente, s-a creat la un moment dat un gol de producție. După opinia comitetului de direcție, producția urma să fie întreruptă. „Caz de forță majoră ! Asta-i situația !“ Dar o asemenea „soluție", pe cît de comodă, pe atît de dăunătoare, nu putea fi acceptată de comitetul de partid. De aceea, pornind de la investigarea atentă a tuturor posibilităților de a acoperi golul, acesta a propus efectuarea de noi contractări, depistîndu-se alți beneficiari. Au fost trimiși pe teren delegați care au reușit să asigure contracte pentru producția planificată, evitîndu-se perturbațiile care ar fi dereglat întregul mecanism al fabricației dacă golul de producție ar fi persistat.Demonstrînd efl însuși mobilitate, dinamism, comitetul de partid a determinat comitetul de direcție să folosească competențele lărgite cu care a fost investit, stimulîndu-i inițiativa. Desigur, dacă ar fi acționat după sistemul „clasic" care prevede tot felul de ședințe, studii, analize, sinteze și în final propuneri supuse spre aprobare forului tutelar, s-ar fi ajuns inevitabil la întreruperea producției. Meritul comitetului de partid constă tocmai în faptul că a impulsionat desprinderea de modalitățile de lucru depășite, ineficiente.Asemenea exemple contrastează puternic cu maniera de lucru a altor organizații de partid, tributare sistemului anacronic de tutelă măruntă asupra muncii conducerii tehnico- administrative. Ignorînd necesitatea do a desprinde concluzii practice privind stilul lor de muncă din schimbările calitative petrecute în conducerea activității economice, ele continuă să „dubleze" comitetele de dl- reție, iau asupra lor analize care revin nemijlocit acestora. Astfel, Comitetul de partid de la întreprinderea „1 Septembrie" a luat în discuție activitatea de asimilare a produselor noi, temă evident de resortul comitetului de direcție. De altfel, tendința de substituire se reflectă în înseși măsurile pur tehnico-admi- nistrative adoptate cu acest prilej : „camera de mostre se sufocă ; metodologia privind asimilarea noilor' produse trebuie elaborată pe faze cu delimitare ; comisia de omologare a S.D.V.-urilor noi să fie completată cu un delegat de la serviciul organizării producției" etc. etc.Un asemenea sistem de lucru, prin care se promovează suprapunerile, paralelismul, contribuie nu la creșterea rolului conducător al organizației de partid, ci la pulverizarea forțelor, la tergiversarea aplicării u- nor măsuri, la îngustarea sferei de cuprindere a muncii organizațiilor de partid. Din convorbirea purtată cu tovarășul Gheorghe Jula, inginer șef al întreprinderii, am reținut că asemenea tendințe de „dublare" a comitetului de direcție nu constituie o întâmplare, ci sînt caracteristice opticii comitetului de partid. Se știa de pildă, că în comitetul de direcție va fi luat în discuție stadiul organizării științifice a producției și a muncii. Cu toate acestea, comitetul de partid a anticipat dezbate-

rea, programînd pe ordinea de zi a uneia din ședințele sale o analiză similară. De ce sînt menținute asemenea fenomene de paralelism, care duc la irosirea timpului, a forțelor ?— După cum știți, planurile de muncă ale organizațiilor de partid sînt întocmite pe trei luni șl trebuie respectate, argumentează tov. Ion Pop, secretarul comitetului de partid.Incontestabil, planurile de muncă se cer respectate, dar aceasta nu înseamnă nicidecum fetișizarea lor, ignorarea necesități! de a le adapta condițiilor din fiecare moment. în cazul cînd tot ce se prevede la începutul unui trimestru este socotit imuabil, despre ce fel de suplețe și Inițiativă mai poate fi vorba ?Alteori, suprapunerile se datoresc convingerii că, analizată de două ori,-’

o anumită problemă e mai aproape de soluționare. Așa se face că după ce comitetul de direcție de la Uzina „Unio“ a examinat pe larg, cu aportul specialiștilor, căile de îmbunătățire a aprovizionării tehnico-mate- riale a locurilor de muncă, aceeași analiză, în același context, cu același raportor (directorul comercial) a fost efectuată și de comitetul de partid. Inevitabil, au fost prezentate constatări similare, surprinse anomalii identice, s-au fixat măsuri cu caracter tehnico-administrativ, care de multe ori se confundă cu atribuțiile firești ale serviciilor funcționale ale uzinei. Nu ar fi fost normal ca, în loc de a relua problemele odată analizate, comitetul de partid concentreze eforturile spre un menea aspect de însemnătate joră ca fructificarea studiilor vind organizarea științifică a ducției, imprimînd finalitatea cesară măsurilor preconizate ?Iată și un alt aspect. în mod îndreptățit a examinat comitetul de partid modalitățile de îmbunătățire a calității produselor. Dar deși valoarea refuzurilor, rebuturilor și remanierilor a înregistrat creșteri sensibile. referatul se limita la consemnarea calmă, liniștitoare, a unor fenomene negative, fără a stabili răs-

să-și ase- ma- pri- pro- ne-

punderlle, fără a prezenta cauzele neajunsurilor, mijloacele de remediere. în consecință, măsurile preconizate au fost deficitare, nu au pus accentul pe crearea unei opinii de masă combative împotriva oricărei încălcări a disciplinei muncii, a disciplinei tehnologice, pe sarcinile specifice ce revin sindicatului, organizației U.T.C. în meniu, ca și în ridicarea profesionale a muncitorilor.Există însă și un revers Hei : alături de fenomene de substituire și tutelă se manifestă altele care reflectă lipsa oricărui control a- supra activității comitetelor de direcție. Astfel, la I.R.I.C. unde pe primul semestru al anului nu fuseseră realizate sarcinile de plan la producția globală și producția marfă, primele trei ședințe ale comitetului de direcție au fost consacrate stabilirii... celor mal judicioase modalități de premiere a personalului. Cum de a admis comitetul de partid o asemenea „orientare", de ce nu a intervenit spre a aduce lucrurile pe făgașul normal 7— Comitetul de direcție nu a informat la timp comitetul de partid asupra posibilității ca planul să nu fie realizat — a arătat tov. O. Măr- culescu, secretar al comitetului municipal de partid.Ni se par stranii atît „explicația", cît și mentalitatea pe care o reflectă. Oare Comitetul municipal de partid Satu Mare consideră că e firesc ca organizațiile de partid să aștepte să fie „informate" despre ce se întîmplă în unitatea unde activează, iar dacă nu au „aflat" de neîndeplinirea planului nu li se poate imputa nimic ?— în fond, în asemenea cazuri, este vorba de deficiențe în stilul de muncă al unor organizații de partid, care nu numai că n-au ajutat comitetele de direcție să-și exercite în bune condiții atribuțiile, dar au încurajat tendințele de pasivitate, de espectativă ale unora pînă la apariția regulamentelor de funcționare — a subliniat tov. Aurel Pușcașu, șef de sector în cadrul comisiei economice a comitetului județean de partid.La care s-ar putea adăuga că un sprijin concret, eficient, din partea comitetului municipal de partid ar fi înlesnit organizațiilor de partid din întreprinderile sătmărene să adapteze mai operativ stilul lor de muncă condițiilor și cerințelor ridicate de perfecționarea conducerii economiei naționale.
Adela DAVIDESCU

cooperației de consum
In perioada Tîrgului de 

vară magazinele cooperației 
de consum oferă un bogat 
sortiment de țesături, trico
taje, confecții și articole de 
plajă. Aceste articole se vind 
cu o reducere de preț de pină 
la 34 la sută. Amintim că 
Tirgul de vară se închide la 
31 august a.c.

Două noi sortimente de biscuiți de calitate superioară s-au adăugat gamei de biscuiți pe care o produce acum Combinatul de morărit și panificație din Constanța. Biscuiții „Farul’ sînt delicioși, crocanți, cu gust aromat. Un kg costă 13,50 lei. Cei cu denumirea „Mozaic' sînt bine copți, dulci. Un kg costă 14 lei. Acești biscuiți pot ii folosiți în multiple ocazii.

pede și deci de a pleca mai devreme acasă, a gustat din plin suferința dezamăgirii, resentimentul de a fi stigmatizată. Au fost necesare noi eforturi pentru a-i reinsufla optimismul si încrederea, noi cheltuieli de mii și mii de lei pentru întreținerea sa în institut, suportate de stat. Firește, pînă la urmă problema a fost rezolvată. Cu sprijinul Institutului și al organelor locale județene Argeș, Ro- dica Micle a fost încadrată la o fabrică de confecții din Pitești.încadrarea în muncă a minorilor, imediat după ieșirea din institut, prezintă un însemnat rol educativ : acest eveniment întărește convingerea tinerilor că nu sînt de prisos, le dă încredere și forță, îi stimulează. înțelegînd în mod just acest lucru, institutele de reeducare a- nunță din timp organele de repartizare a forțelor de muncă pentru plasarea în producție a tinerilor ce urmează să părăsească școala, în marea majoritate a cazurilor, comunicările institutelor găsesc înțelegerea necesară. Din păcate, mai sînt și excepții, excepții care întunecă o rodnică activitate de instruire și edu-

din faianțăMult solicitate pentru îmbrăcarea pereților interiori din băi, bucătării etc., plăcile din faianță pe care le livrează Combinatul chimic din Tîrnăveni sînt simple și cu două muchii teșite pentru colțuri. Culoarea, nuanțele la plăcile colorate se stabilesc cu asentimentul beneficiarului, la comandă. Plăcile din faianță se fabrică în dimensiunile 150x 150 mm, 150x75 mm, 150x25 mm. Plăcile pătrate se livrează in pachete de cîte 50 bucăți, iar cele dreptunghiulare, cîte 100 de bucăți; brîu- șorii de 12,5 mm lățime, cîte 600 de bucăți într-un pachet, iar cei de 25 mm lățime, cîte 300 de bucăți. Plăcile sînt acoperite cu smalț pe una din fețe, iar pe cealaltă sînt prevăzute cu reliefuri pentru o mai bună aderență pe pereți. Se livrează în două calități — calitatea I și a II-a — în urma sortării după aspect și caracteristici tehnice.Brîușorii din faianță produși de combinat sînt solicitați pentru decorarea pereților placați cu plăci din faianță. Sînt livrați în două calități — I și a II-a — In diferite culori : negru, verde, albastru, roșu etc, sau decorați cu diferite modele. Se pot asocia diferite modele, în funcție de gust și de interior.Combinatul din Tîrnăveni mai produce plăci glazurate pentru fațadă, albe și colorate, format dreptunghiular, cu muchii teșite sau drepte. Pe una dintre fețe sînt acoperite cu smalț, iar pe cealaltă au reliefuri. Aceste plăci sînt destinate îmbrăcărli pereților în interior, precum și căptușirii pereților cuptoarelor la fabricile de pline.Plăcile pentru fațadă se ambalează cîte 60 de bucăți în lăzi cu grătar. Pentru un metru pătrat sînt necesare 88 de bucăți.

Stofele produse la întreprinderea „Libertatea" din Sibiu sînt cunoscute și apreciate nu numai în țară, ci și peste hotare. Aici se fabrică un sortiment diversificat de stofe fine, de calitate, într-o bogată gamă de culori, rezistente la călcat, cu un coeficient tot mai redus de șifonabiilitate și de contracție. Prin ce procedee, pe ce căi se acționează pentru a spori prestigiul „mărcii" acestei întreprinderi importante a industriei ușoare ?— Fabrica noastră, cu o veche șl prețioasă experiență acumulată de mai multe generații de iscusiți țesători sibieni, a cunoscut în ultimii ani un proces continuu de dezvoltare și sistematizare — ne relatează ing. NICOLAE NAN, directorul fabricii. Au apărut noi secții de producție, s-au extins cele existente. Utilajelor de mică productivitate le-au luat locul războaie automate de țesut lînă. Cu ele se realizează acum o producție dublă, iar productivitatea muncii este de 3,5 ori mai mare. Anul acesta, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției șl a muncii, se pune un accent deosebit pe respectarea în fiecare loc de muncă a prescripțiilor proceselor tehnologice, pe perfecționarea continuă a tehnologiilor de fabricație, pe întărirea controlului competent pe fiecare fază de producție. în toate sălile de fabricație funcționează instalații de condiționare a aerului, care asigură un climat optim atît pentru procesul tehnologic, cît și pentru muncitori.Am răsfoit recent catalogul de mostre al fabricii. Un bogat evantai înmănuchind stofe fine în coloritul clasic și modern, numai din lînă, sau țesături supraelastice, în amestec cu alte fibre. Toate sînt destinate confecțiilor pentru bărbați, femei și adolescenți. Membrii colectivului de creație ne-au asigurat că vor avea grijă să reînnoiască mereu sortimentul cu noi modele și culori, sincronizîndu-se astfel mal bine cu moda.

Noul restaurant Șura Dacilor din Poiana Brașov

care, excepții care se identifică cu funcționarii biro- crati, superficiali și indiferenți, care nu ies din tipicul și tiparul șablonard pe care l-au deprins de ani și ani de zile, pentru care nu contează omul, ci hîrtia, prejudecățile lor, ideile fixe, preconcepute. Asemenea exemplare și-au făcut apariția și la Direcția pentru probleme de muncă și ocrotiri sociale a județului Vaslui. La 2 iulie a.c. a părăsit institutul tînăra Ca- tinca Barbu, în vîrstă de 18 ani. Noua ei comportare și atitudine față de viată o recomandau ca aptă pentru încadrarea într-un colectiv de muncă. Conducerea institutului a solicitat direcției mai sus-amintite să sprijine plasarea lui Ca- tinca Barbu într-un loc de producție corespunzător. La adresa institutului s-a primit însă nici un puns. în schimb s-a mit o scrisoare defosta elevă, în care aceasta arată că nici pînă în prezent nu a fost încadrată, fiind amînată de la o zi la alta, de la o săptămînă la alta și ultima oară, spu- nîndu-i-se să mai încerce în noiembrie sau decembrie, pentru că abia atunci i se va putea găsi un loc de lucru. Disperată, semnatara scrisorii apela cu încredere la institut ca să in-

tervină din nou la direcția din Vaslui, exprimîndu-și îngrijorarea față de soarta sa, față de faptul că nu are mijloace materiale de existență.Ce părere au „repartiza- torii“ din Vaslui de acest apel ? De ce lucrează conduși de prejudecăți, favo- rizînd ca stigmatul infracțional de odinioară să o însoțească pe tînără toată viața ? Unde-i solicitudinea care trebuie să caracterizeze tipul de funcționai de la... ocrotirea socială ?Cîteodată, incredibil, dar adevărat, înșiși părinții — naturali sau adoptivi — sînt cei care se transformă în obstacole ce barează calea spre lumină a propriilor lor copii. Este cazul Elenei Tabaulea, născută la Timișoara, fiica lui Gh. și Denia Corneanu. în anul 1952 ea a fost înfiată de familia Tabaulea din Pucioasa. Lăsată în voia soar- tei și sub imperiul influențelor nefaste, neîndrumată, nesupravegheată, minora a început să vagabondeze și chiar să fure. Rezultatul : în luna mai 1966 a fost internată într-un institut de corecție, în urma eforturilor depuse de educatori, Elena Tabaulea a devenit un om foarte folositor, de nădejde, plin de încredere în viitor. La începutul anu-

lui curent, conducerea institutului a solicitat avizul Comitetului executiv al fostului sfat popular al orașului Pucioasa, pentru eliberarea minorei înainte de majorat, motivîndu-și cererea prin aceea că ea a absolvit o școală profesională și a terminat cursurile școlii generale, urmînd a obține și un certificat de calificare. Spre surprinderea generală, la 7 februarie a.c., comitetul executiv respectiv răspunde că nu este de acord cu redarea minorei către familie în- trucît părinții înfietori... nu doresc s-o primeasă ! Se propune să fie redată părinților ei naturali. în fața acestui răspuns, institutul a cerut avizul Comitetului executiv al Consiliului popular al municipiului Timișoara, unde își are domiciliul mama minorei. Culmea, și de aici s-a primit un răspuns nenegativ, deoarece... mama „bună" refuză să-și primească fiica, chipurile ne- avînd condiții corespunzătoare de locuit. în încheiere, se sugerează încredințarea minorei părinților înfietori. Fără prea multe procese de conștiință, părinții adevărați și înfietori și-au „pasat" copila ca pe o minge, neluînd în seamă traumele psihice pe care 1 le provoacă, suferințele la

Activitatea unităților care prestează servicii pentru populația orașului Piatra Neamț a suscitat, în ultima vreme, multe discuții, unele din ele nu fără folos. Ca urmare a unor măsuri concrete luate de organele locale, în munca unor unități de deservire se constată un reviriment. Au fost înființate noi centre ale industriei locale și ale cooperației meșteșugărești etc. Cu toate acestea, între cerințele mereu sporite ale populației și modul în care sînt satisfăcute continuă să existe o neconcordanță. Lipsa de receptivitate și promptitudine la solicitările cetățenilor determină încă numeroase sesizări și reclamați!.In orașul Piatra Neamț sînt două cooperative: „Deservirea’ și „înfrățirea*, cu un mare număr de servicii pentru populație. Cum răspund acestea la apelul cetățenilor ? „In mod exemplar' — ne asigură, din birou, tovarășul Arnold Mac, președintele cooperativei meșteșugărești „înfrățirea*.Pentru a ne convinge, am intrat în cîteva unități ale cooperativei. Unitatea nr. 13 : „Croitorie bărbătească de lux.'— Cit durează la confecționarea unui tum ?— Depinde de client, după cum „mișcă* — răspunde șeful secției Aurel Apdrei, fără să-și doa seama că gluma lui este, de fapt, o realitate, fel, nu ar fi apărut în dica de reclamații menea consemnări : adus stofa de patru luni de zile și de atunci bat mereu calea la oraș să-mi iau costumul. Dar sînt mereu amînat. In plus, responsabilul proferează injurii și insulte de parcă eu aș fi vinovat cu ceva*. (Rîndurile sînt semnate de inginerul Octavian Ursu, din comuna Galu). Pe altă filă a condicii, învățătorul Gh. Sta- matiu scrie : .,Am venit pentru proba unei haine de 8 ori și tot nu este gata'. Gh. Ștefănescu, din Piatra Neamț, strada Bi- cazului, a fost nevoit, pînă la urmă, să-și ia stofa înapoi și s-o ducă la cusut la un alt croitor. A- ceasta, tot din cauza amî- nărilor la nesfîrșit.Alături se află centrul de comandă pentru încălțăminte (responsabil Ion Amironoaie). Și aici, aceleași neajunsuri. Amî- nări nesfîrșite, oameni puși pe drumuri degeaba.

Ion Ciudin din Bălțăteștî a fost nevoit să vină de atîtea ori pînă să obțină pantofii, îneît l-a costat mai mult drumul decît comanda respectivă. Șirul exemplelor ar putea continua. Socotim însă că sînt suficiente pentru a dovedi tovarășului președinte Arnold Mac, cît șl celorlalți factori răspunzători, că deservirea în a- ceste unități nu este chiar așa de... „exemplară".Din discuțiile purtate cu diferiți cetățeni și reprezentanți ai unităților prestatoare de servicii am reținut faptul că în oraș devine tot mai acută necesitatea deschiderii unor noi centre. Nu există în momentul de față o secție de croitorie pentru copii, deoarece, chipurile, nu ar fi rentabilă (de unde se știe, dacă nu există ?), iar secțiile de marochinărie, spălătorie chimică și boiangerie lucrează în condiții n»go- respunzătoare și nu > Șt satisface nici pe depart® cerințele existente. Lipsesc, de asemenea, activitățile de deservire la domiciliu. Mulți cetățeni solicită reparatul mașinilor de spălat rufe, al mașinilor de cusut, al frigiderelor, spălatul și călcatul lenjeriei, curățatul șl lustruitul parchetului, bătutul covoarelor etc. A- semenea prestări de servicii nu se efectuează, pe motiv că nu sînt convenabile. Dar nici măcar nu s-a încercat să se vadă . dacă sînt sau nu. Totul se bazează pe prezumții birocratice.Serioase carențe sa manifestă și în amplasarea rețelei de unități. O caracteristică pentru Pia tra Neamț : unitățile prestatoare sînt înghesui.-, una lîngă alta în centrul orașului, pe cînd în unele cartiere lipsesc cu desă- vîrșire, îneît cestora sînt se deplaseze metri pînă întru diferite lucrări.O neglijență și serioasă se manifestă în problema reparării locuințelor, In cea a zugră- vitului casei, montarea unor instalații de apă, canalizare, lumină etc. In oraș sînt trei unități care pot să execute asemenea lucrări: cooperativa meșteșugărească „Deservirea", I.L.L. și întreprinderea de gospodărie orășenească. Dar, cum cooperativa nu face lucrări decît cu materialul clientului, iar I.L.L. execută lucrări numai în exterior, cetățeanului nu-i rămîne altceva decît să se a- dreseze întreprinderii de gospodărie orășenească. Ce i se răspunde aici ? „N-avem materiale'... „Nu putem deocamdată'... „Reveniți peste cîteva luni'... Din planul total al acestei întreprinderi, prestațiile către populație reprezintă doar o zecime. Și nici a- ceastă mică parte nu este realizată.— Dăm prioritate lucrărilor de la imobilele instituțiilor — ne-a declarat tov. Dumitru Boboc, inginer-șef al întreprinderii. Și tot el a adăugat: Cetățenii mai pot răbda.Și cetățenii rabdă. Pînă cînd ? De ani de zile, Victor Formagiu, Ion Timofte și alți cetățeni din Piatra Neamț roagă întreprinderea de gospodărie orășenească să le diferite lucrări, țeles contra au făcut te. Dar mas fără că acum,relatate, factorii sabili vor răspunde favorabil. E o cerință fără amînare. Este o datorie atît a consiliului popular municipal, cît și a celui județean de a se ocupa cu toată răspunderea de activitatea de prestări de servicii, pentru ca cetățeanul să nu fie purtat pe drumuri. Dar, scop, la Piatra impun măsuri eficiente.

care o supun. Sîntem convinși că vitregia, lipsa de omenie ale acestor oameni cu inima împietrită vor fi răsplătite prin blamul unanim al cunoștințelor, prietenilor, muncă, al întregii publice. Și aceasta cu atît mai mult, cu cît indiferentei de care au dat dovadă nu i se poate găsi nici o scuză, mai ales că părinții înfietori cîștigă peste 2 000 de lei lunar și au condiții corespunzătoare de locuit. Dar egoismul, lipsa de răspundere, lașitatea, le-au întunecat ultimul licăr al conștiinței. Datorită situației create, tînăra a fost reținută Ia institut pe o perioadă de încă un an. Pînă la majorat. La ieșirea de aici, firește, ea nu va fi singură, societatea noastră pătrunsă de adînci sentimente umanitare o va înconjura cu dragoste și căldură, o va ajuta să depășească această grea încercare din viața sa, îi va purta, ca și pînă acum de grijă, o va călăuzi.Este momentul ca barierele, obstacolele artificiale, care închid drumul spre societate al tinerilor reeducați, să fie sfărîmate, să Ii se creeze posibilitatea să se ridice la o tinută spirituală aptă să definească și pasiunea lor creatoare pentru muncă, pentru progres.
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mai putrezesc unor mijloace

fost de natură cooperatori în ți exemplară a obștești. Este ca noile organe

defectuoase a modul cum pe anumite Pe aceste

Răsfoind scrisorile
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Petre NEDELCU

IX-lea, industria tă să-și voltarea Sarcinilecunoscute și considerăm că sînt create condițiile pentru îndeplinirea șl depășirea lor. Pentru perioadele ur

„LÎNA DE AUR“ NU E 0 HIMERĂ

însemnări din Mehedinți

URMĂRILE NESOCOTIRII
Mersul
lucrărilor

Inițiative, dar și anatronisme

ISCUSINȚEI Șl EXPERIENȚEI
COOPERATORILOR

agricole
în folosirea potențialului
tehnit al întreprinderilor

în județul Mehedinți, condițiile naturale de climă și sol diferă mult de la o comună la alta. Dacă în Lunca Dunării predomină cîmpia, unde reușește îndeosebi cultura cerealelor, în partea centrală și de nord a județului sînt dominante terenurile în pantă, care oferă condiții favorabile dezvoltării viticulturii, po- miculturii și zootehniei. Experiența multor cooperative agricole din acest județ a dovedit că, indiferent de zona în care sînt așezate, se pot obține rezultate economice bune, dacă producția este orientată judicios, în funcție de condițiile concrete din fiecare loc, dacă consiliile de conducere reușesc să antreneze pe cooperatori la dezbaterea și rezolvarea practică a treburilor obștești, la efectuarea la timp a lucrărilor agricole. Așa se face că unități ca acelea din Salcea, Gruia ș.a. obțin rezultate bune în producție, care asigură venituri corespunzătoare țăranilor cooperatori. în județ sînt însă și multe cooperative care nu s-au dezvoltat pe măsura posibilităților. Cum se explică aceasta ?Una din cooperativele agricole din județul Mehedinți care bate de mai mulți ani pasul pe loc este cea din Breznlța-Ocol. Cauzele acestei situații sînt multiple. Prima : nu se îndeplinesc prevederile cuprinse în plan, nici în sectorul vegetal și nici în lehnie, ceea ce face ca valoarea “i-muncă să fie sub posibilități, intr-o recentă adunare generală par- ticipanții la discuții au reliefat bunăoară faptul că, aici, nu se face apel la cunoștințele șl experiența membrilor cooperatori atunci cînd se întocmește planul de producție, cînd se iau măsuri pentru înfăptuirea lui. Chiar șl atunci cînd, din proprie inițiativă, oamenii vin cu propuneri prețioase, care ar putea determina mersul în bine al cooperativei; nu sînt luate în seamă.„Apreciind baza meliferă existentă pe raza de activitate a unității noastre, — spunea în adunare cooperatorul Ion Iacobescu — diferite cooperative din sudul județului au adus la noi peste 400 de stupi, obținînd însemnate cantități de miere șl, bineînțeles, realizînd cîștiguri mari. Noi însă, discutăm de ani de zile despre înființarea unei stupine, dar nimeni nu se ocupă de traducerea în viață a propunerilor făcute în acest sens”. Ulterior, am aflat că în urmă cu doi ani, cooperatorul Titus Buzata s-a oferit să organizeze o stupină, care ar fi adus mituri importante. Propunerea n-a găsit ecou nici la președinte și nici la consiliul de conducere. în cadrul discuțiilor a ieșit în evidență că, în general, președintele nu se consultă cu oamenii, nu ține seama de părerea lor, ia măsuri de unul singur, iar abuzurile ce se fac duc la știrbirea averii obștești. Fără aprobarea consiliului de conducere, a adunării generale, președintele Ion I. Cărbu- naru a vîndut la persoane particulare bunuri din avuția obștească, a închiriat pășuni la particularii din alte localități, în timp ce animalele cooperativei duc lipsă de furaje.Rezultatele nesatisfăcătoare obținute de unele cooperative agricole din județ se datoresc și faptului că membrii unor consilii de conducere, unii președinți nu-și duc la îndeplinire sarcinile ce le revin în organizarea procesului de producție, de conducere a treburilor obștești etc. Exemplul oferit de cooperativa agricolă din Gîrla Mare, socotită drept o unitate bună, este sugestiv în a- ceastă privință. Aici, în acest an, s-au obținut în medie de pe întreaga suprafață de 640 de hectare cu grîu o producție de 3 530 kg la hectar. La orz, pe 40 de hectare s-aurealizat, în medie, 3 140 kg la hectar, I la mazăre de pe 215 ha cîte 1 900 kg | la hectar etc. Cu toate acestea, în 1 adunarea generală, cooperatorii s-au arătat nemulțumiți de felul cum merg treburile în unitatea lor. Producțiile, spuneau ei, pot fi mai mari. La fel și valoarea zilei-muncă. în afară de cereale și alte produse, s-a prevăzut ca pentru fiecare zi-muncă să se acorde doar 11 lei, cu 1,50 lei mai puțin decît anul trecut. Cauzele care determină o asemenea stare de lucruri sînt numeroase : nu se folosesc judicios posibilitățile extrem de favorabile pe care le are cooperativa în direcția irigațiilor; lipsa de interes pentru sectoarele care pot produce mari venituri bănești; pe cele 50 ha de grădină și 30 de hectare cu culturi succesive se obțin venituri mici, deoarece nu s-au luat măsuri să se producă legume timpurii etc. ; în sectorul zootehnic se înregistrează mortalități.Participarea activă a masei de țărani cooperatori la rezolvarea treburilor obștești trebuie să se facă mai simțită încă de la întocmirea planurilor de producție. Or, în a- ceastă privință continuă să persiste unele deficiențe din trecut. „Zilele acestea am primit indicații să trecem la întocmirea planului de producție provizoriu pentru anul viitor, în așa fel încît pînă la 15 august să-1 putem înainta la județ. Nu este posibil acest lucru, ne spunea tov. Ilie Bărăitaru, președintele cooperativei Gîrla Mare. Timpul pe care-1

gau cele 1 000 de ol ale țăranilor cooperatori, oricine poate să-și dea seama că 55 ha de pășune, cîte există în comuna noastră, nu pot satisface necesitățile. Normal ar fi fost, avînd în vedere baza furajeră, concentratele de care dispunem, să în- grășăm animalele și, îndeosebi porci”.Consecințele economice ale acestui mod de planificare nu sînt greu de întrevăzut. Proasta orientare a producției, alături de executarea în condiții nesatisfăcătoare a lucrărilor a- gricole, ca și încălcarea normelor democrației cooperatiste, au condus la obținerea unor producții și venituri mici, care n-au să-i cointereseze pe rezolvarea operativă tuturor problemelor deci absolut necesar județene să țină seama de aceste învățăminte ale trecutului, să întreprindă tot ceea ce se impune pentru a elimina din activitatea lor practici de felul celor arătate mai sus.Sînt și cazuri cînd perpetuarea, în unele cooperative agricole, a unor serioase deficiențe economice șl organizatorice sau a practicilor nestatutare au la bază și necunoașterea lor de către aparatul uniunii județene. Fapt este că aceasta nu folosește cu pricepere, eficient, toate mijloacele de informare ce-i stau la îndemînă, nu depune eforturi susținute pentru a ști ce gîndesc cooperatorii, cum văd ei rezolvarea diferitelor probleme ce se ridică în unitatea în care muncesc. Un exemplu concludent în această privință îl oferă adunările generale — unul dintre principalele moduri de consultare a masei de cooperatori. De regulă delegații uniunii județene, trimiși să participe la adunările generale, sosesc în comune doar cu cîteva ore înainte de începerea lor. în aceste condiții posibilitățile de informare, ajutorul pe care trebuie să-1 acorde conducerii unității respective în or-

ganlzarea judicioasă a adunării sînt extrem de reduse. Rezultatele unei asemenea practici ? Dările de seamă sau planurile de măsuri care se prezintă în fața cooperatorilor se întocmesc, în majoritatea cazurilor, de către specialistul unității. Fiind opera unui singur om, acestea nu prezintă analitic, deschis, situația din cooperativă. Evident că astfel de dări de seamă, de rapoarte sau planuri de măsuri nu găsesc ecou în rîndurile cooperatorilor, nu oferă o bază serioasă de discuții. Chiar dacă, în cadrul dezbaterilor, sînt oameni care ridică unele probleme, totuși delegatul uniunii nu reușește să-și facă o imagine concludentă asupra factorilor care țin unitatea în loc, și deci nu poate da un sprijin concret, efectiv, la stabilirea celor mai eficiente măsuri în vederea îmbunătățirii situației economice și financiare a cooperativei. Nevoile dezvoltării continue a cooperativelor agricole impun să se pună capăt unui asemenea stil de muncă.La Uniunea județeană a cooperativelor agricole există un plan de măsuri care vizează întărirea eco- nomico-organizatorică a unităților slab dezvoltate. Printre altele, planul prevede o mai justă repartizare și corelare a ramurii cerealelor cu zootehnia, precum și dezvoltarea po- miculturii, viticulturii și activităților anexe. Toate aceste prevederi sînt bune. Pentru a fi înfăptuite însă, Uniunea județeană, Direcția agricolă județeană și consiliile de conducere ale cooperativelor trebuie să desfășoare o astfel de muncă încît să antreneze cît mai larg masa de țărani cooperatori. Măsurile, fie ele cît de bune, nu pot înlocui munca cu oamenii, cu aceia care le dau viață.
Nistor TUICU corespondentul „Scînteii

în ultima săptămînă aratu
rile de vară s-au intensificat 
în aproape toate județele ță
rii, xealizîndu-se cel mai bun 
ritm de la începerea acestor 
lucrări de bază pentru pro
ducția anului viitor. După cum 
rezultă din datele Consiliului 
Superior al Agriculturii, pînă 
la 8 august au fost arate a- 
proape 2 400 000 ha, ceea ce 
reprezintă 96 la sută din su
prafața prevăzută în între
prinderile agricole de stat șl 
65 la sută în cooperativele a- 
gricole de producție. Aceste 
lucrări au fost terminate în 
cooperativele agricole din Ju
dețele Galați și Prahova, iar 
în cele din județele Buzău, 
Ilfov, Ialomița și Teleorman 
au fost realizate în proporție 
de 93—98 la sută.

A crescut, de asemenea, 
ritmul însămînțării plantelor 
de nutreț în cultură dublă. în
treprinderile agricole de stat 
au semănat 95 la sută din te
renurile prevăzute, iar coope
rativele agricole 80 la sută, 
în județele Brăila, Buzău, Ga
lați, Ialomița, Prahova și Vran- 
cea cooperativele agricole au 
semănat întreaga suprafață 
prevăzută.

Datorită ploilor căzute 
toate județele, sînt condiții 
bune ca arăturile să fie ter
minate în scurt timp și să se 
însămînțeze toate terenurile 
prevăzute cu plante de nutreț 
în cultură dublă.

(Agerpres)
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sosit încă. Or, în aceste condiții, în cel mai fericit caz, vom avea posibilitatea să discutăm prevederile planului în consiliul de conducere. De consultarea țăranilor cooperatori, nici vorbă.în aceste condiții nu este de mirare că, pe alocuri, se face o olani- ficare superficială. Inginerii Gh. En- ciu și Ion Nedelcu, de la cooperativa agricolă Pristol, făceau următoarea remarcă : „Fără să se țină seama de posibilitățile reale ale unității, fostul raion ne-a indicat să procurăm 1 200 
de ol. Dacă la acestea se mai adău-

Gloriosul si harnicul
9 

detașament al minerilor 
9

Multe din Bcrisorile sosite în ultimul timp la redacție se referă la modul de folosire a mijloacelor tehnice aflate în dotarea întreprinderilor, la faptul că mașinile, utilajele și instalațiile au un rol activ, de prim ordin, în realizarea bunurilor materiale, în asigurarea unei înalte eficiente economice.„Colectivul nostru — ne scrie ing. 
Ștefan Neamțu, de la uzinele textile „30 Decembrie** din Arad — nu putea să realizeze sarcinile sporite de plan în acest an, dacă nu acorda cea mai mare atenție creșterii randamentului mașinilor și utilajelor, productivității muncii. Ritmul viguros de creștere a acestor indicatori s-a stabilit chiar prin plan și — în ce privește productivitatea muncii pe primul semestru — el se ridică la 10,5 la sută față de anul trecut. Remarcabil este faptul că nivelul respectiv a fost depășit sistematic..."Puține întreprinderi din Industria ușoară se pot mîndri cu un asemenea ritm planificat de creștere a productivității muncii șl, mai ales, cu efectele sale economice. La fabrica din Arad, un infim 0,1 la sută la productivitatea muncii echivalează cu roadele muncii a 257 sala- riați. în aceste condiții nu mai trebuie să ne mire că sporul producției s-a obținut aproape integral pe seama creșterii productivității muncii. Uzina arădeană este o întreprindere integrată, complexă, cU legături organice bine așezate între filatură, țesătorie și finisaj. Pe baza unei judicioase soluționări a problemelor de programare și organizare, s-a creat un deoalaj optim, o departajare riguroasă între volumul de producție realizat în fiecare din cele trei secții. Practic, filatura realizează în unitatea de timp cantități sporite de fire necesare țesătoriei, pentru ca modernele utilaje de aici să funcționeze permanent cu indici ridicați, iar țesătoria furnizează, la rîndul ei, o producție bine dimensionată finisajului.In continuare, scrisoarea relevă că factorii dinamizatori al randamentului superior au acționat unitar, atît asupra utilizării tehnicii noi promovate în uzină, cît și asupra celei mal „vechi", existente. Ca multe alte întreprinderi din industria ușoară, aici s-au investit importante fonduri pentru procurarea unor utilaje noi șl pentru modernizarea celor instalate

mal înainte. Cîștlgarea luptei cu timpul în favoarea producției a devenit cuvînt de ordine în fixarea măsurilor tehnice și organizatorice legate de funcționarea cît mai aproape de parametrii proiectați ai noilor utilaje, sau ai celor modernizate. Rezultatul ? Economisirea forței de muncă în cele trei schimburi, realizarea u- nui plus de 101 kg/fire pe muncitor în opt ore, față de anul trecut.Se știe că atunci cînd utilajele sînt exploatate la parametrii lor proiectați, productivitatea muncii nu poate crește decît prin economisirea manoperei și înlăturarea timpilor de

«taționare, fără însă a se prejudicia integritatea mijloacelor tehnice. La uzina din Arad și această problemă a fost soluționată științific, potrivit imperativului: cantități sporite de produse în unitatea de timp șl pe utilaj, dar cu o manoperă în continuă scădere. Literalmente, în toate cele trei secții au crescut vitezele de funcționare a agregatelor, preco- nizîndu-se soluții dintre cele mai ingenioase, concomitent cu mai buna organizare și aprovizionare a locurilor de muncă. La războaiele din țesătorie, spre exemplu, indicii de utilizare au sporit, față de anul trecut, cu aproape 25 milioane bătăi. „Bătăile" acestea în țesătorie au o semnificație concretă, întrucît fiecare dintre ele echivalează cu sporuri de producție în unitatea de timp și a- testă o deplină înțelegere a însemnătății pe care o are, la ora actuală, folosirea la maximum a potențialului tehnic.Am aflat că valoroasa experiență 
a uzinei din Arad nu este preluată și extinsă șl în alte unități „surori”. Oare ceea ce s-a obtinut Ia uzina din Arad — în domeniul productivității muncii — nu ar putea intra și în arsenalul altor unități, prin intermediul forului de resort din Ministerul Industriei Ușoare ?

bine, mașini de încărcat cu siloz, perforatoare de randament ridicat pentru minereurile dure, complexe mecanizate pentru abataje, stîlpi hidraulici de susținere, transportoare blindate șerpuitoare si altele, ceea ce a contribuit la creșterea productivității muncii și la reducerea eforturilor fizice ale muncitorilor. Tot în acest an au fost puse în funcțiune instalația de preparare a caolinului și a nisipurilor de la Aghireș, flotatia (amplificată) de la Săsar și au fost rezolvate o serie de probleme tehnologice importante, din care cităm punerea la punct a fluxului tehnologic de preparare a minereurilor de la Leșul Ursului, care va duce la sporirea extracției de metale în faza lingou cu 27 la sută la cupru și cu 15 la sută la zinc și plumb.Partidul și statul nostru acordă o atenție deosebită asigurării protecției și securității muncii în exploatările miniere, preocupările în acest domeniu amplificîndu-se în ultimii ani. Prin măsurile luate s-a redus continuu și accentuat frecvența accidentelor de muncă. în a- cest cadru, se înscrie recenta dare în funcțiune a instalației telegrizu- metrice de la Lupeni, care permite controlul automat de la distanță și înregistrarea continuă a conținutului de metan în fronturile de lucru din subteran. în același timp, toate minele au fost dotate cu aparataj modern de detectare a metanului și continuă dotarea în ritm susținut cu echipament special și modern de protecție și de uzură, potrivit condițiilor de lucru.Concomitent cu Investițiile Importante alocate de stat pentru dezvoltarea și modernizarea industriei miniere, prin grija partidului și guvernului s-au făcut eforturi financiare deosebite pentru îmbunătățirea condițiilor de trai ale minerilor. In perioada 1951—1987 au fost destinate industriei miniere fonduri de circa 1,8 miliarde lei pentru construcții so- cial-culțurale. Au fost construite în acest răstimp 27 000 de apartamente, cămine pentru nefamiliști cu 25 000 locuri, școli, unități sanitare, săli de spectacole etc. Numai în anul 1967 au fost date în funcțiune pentru minerii noștri peste 2 500 apartamente și 600 locuri în cămine.Se cuvine remarcată șl o activitate relativ nouă, dar care capătă o amploare din ce în ce mai mare. Ne referim la munca laborioasă și de mare exigență ce se depune de către colectivele de lucrători din industria minieră pentru realizarea, în cadrul colaborării și cooperării economice cu partenerii externi, de lucrări de cercetări geologice și tehnologice, proiectări și asistență tehnică pentru construiri și dotări de obiective miniere în alte țări, prin care se valorifică și pe acest plan pregătirea, experiența și ingeniozitatea cadrelor noastre.Pe baza hotărîrilor Congresului al ale Conferinței Naționale, minieră este chema- sporească aportul la dez- economică a țării noastre, din actualul cincinal sînt

mătoare, conform studiilor preliminare efectuate în ultimii doi ani privind dezvoltarea economiei naționale pînă în 1980, s-au conturat necesități mult sporite de combustibil șl materii prime minerale, precum și cerința ca aceste produse să aibă un nivel calitativ superior.Se înțelege că realizarea acestor sarcini pune noi probleme în fața industriei miniere. In primul rînd, va trebui intensificată activitatea de cercetare geologică pentru dezvoltarea substanțială a bazei de rezerve, în special în sectoarele de minereuri feroase și neferoase. Apare necesar să construim un număr mare de mine noi în bazinele Văii Jiului și în Oltenia, să sporim mult capacitatea minelor existente, mai ales la Moldova Nouă, Bălan, să pregătim condițiile pentru valorificarea unor noi zăcăminte, îndeosebi de minereuri de fier și neferoase, aflate în diferite faze de cercetare geologică. Un Ioc important în preocupările noastre îl vor avea acțiunile de valorificare superioară a elementelor utile din minereuri, precum șl realizarea unor produse de calitate superioară : combustibili pentru populație, concentrate cu conținuturi ridicate în elemente utile, produse nemetalifere fin micronizate și altele.întrucît sarcinile de producție în perspectivă sînt de mare amploare,

pentru a putea rezolva corespunzător problema forței de muncă va trebui să depunem eforturi susținute în vederea creșterii productivității muncii și îmbunătățirii în continuare a condițiilor de muncă și de trai ale oamenilor. în colaborare cu Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, precum și prin eforturi proprii ale colectivelor din industria minieră, va trebui să asimilăm un mare număr de utilaje miniere de tehnicitate ridicată și să modernizăm toate utilajele cu un nivel tehnic încă scăzut. întreaga atenție va fi a- cordată înfăptuirii în continuare a indicațiilor date de conducerea partidului privind reducerea cheltuielilor materiale de producție și, în special, a consumurilor de lemn de mină și de metal. în acest scop, se va extinde utilizarea înlocuitorilor lemnului, a metodelor de exploatare cu consum redus de lemn, precum și a unor noi mărci de oțel și de profile laminate pentru susțineri.Muncitorii, inginerii și tehnicienii mineri din țara noastră își vor îndeplini cu succes importantele sarcini care le revin în actualul cincinal și în perspectivă, aducîndu-și o contribuție sporită la înflorirea șl progresul continuu al României socialiste, răspunzînd cu cinste chemării partidului, atenției acordate muncii și vieții lor. Standul de probe al podurilor rulante de la Uzina mecanicâ Timișoara Foto : M. Andreesou

lungul a mulți ani de creștere dirijată, testarea însușirilor transmise, fixarea a- cestor însușiri încă și încă ani de muncă neîntreruptă. Exemplarele obținute de acad. Nicolae Teodo- reanu după dirijarea arborelui genealogic prin încrucișarea a două sute de oi din Cîmpia Tisei cu un nucleu de berbeci meri-

melor corporale trebuia făcută din interior, dirijînd mecanisme fiziologice fine. Multe încercări au eșuat, e- fortul zadarnic, de Sisif, se insinua în conștiința cercetătorilor, riscînd eșecul. Aici voința creatoare a dat cel mai greu examen.în 1948 la conducerea stațiunii a trecut cel mai bun elev al academicianului Ni- colae Teodoreanu, dr. Savu Timaru. Baza materială

lungimea firului a ajuns la miori la 11 cm, calitatea ei a devenit excelentă, apreciată de industria noastră de stofe fine. Dar această escaladare nu este jocul u- nui cite tul te nai cifrelor, al buletinelor analiză chimică din laborator, al acumulării unei în-
hazard, al unei feri- întîmplări, ci efec- racordării permanen- a idealului profesio- la jocul clar-obscur al de

cercetarea științifică șl 
practica imediată.— Ca imagine vizuală — ne spune directorul stațiunii experimentale agricole Dobrogea — exemplarele de rasă pură existente în prezent ar fi ca o picătură într-un pahar cu apă ; astăzi această picătură reușește să coloreze, mîine însă 
ea trebuie să schimbe în
săși structura masei ovine 
de la noi, să-i amelioreze

nos importați din Franța, aveau, după mulți ani, aceleași caractere morfologice și productive, dar și aceleași insuficiențe. Obsesia pragului biologic ar fi paralizat eforturile altora, dar savantul nu s-a dat bătut. Pragul putea fi escaladat prin mărirea suprafeței utile creșterii lînei, adică prin corectarea defectelor de conformație. Comparația cu munca unui sculptor care dăltuiește într-un bloc de marmură plăsmuirea sa artistică n-ar fi deloc exagerată, cu atît mai mult cu cît eforturile se cereau susținute la aceeași cotă ani și ani de zile, și infinit mai greu cu cît modelarea volu-

pusă la dispoziția stațiunii de către stat și apariția marelui producător — agricultura socialistă, a solicitat nu numai moral continuarea asaltului la pragul biologic dar și material, în direcția realizării unei producții de masă a acestor exemplare. Dintr-un exemplar prezent doar în revistele de specialitate și în expoziții festive, berbecul merinos de Palas se cerea imperios prezent în ameliorarea ovinelor de la noi.Cei douăzeci de ani — douăzeci de ani din viața oamenilor dăruiți acestui act de creație — au înscris un nou capitol. Producția de lină s-a dublat,

tregl biblioteci de literatură de specialitate de la noi și de aiurea fără de care un centimetru în plus la lungimea firului ar fi imposibil, fără de care te poți . lipsi de cele mai înalte ambiții de a modela firului o ondulație în plus, infinitezimală... Douăzeci de ani în viața creatorilor acestei rase au însemnat ridicarea pragului biologic de două ori mai sus decît cel care părea absolut în urmă cu două decenii. Faptul a însemnat mai multă lînă dată industriei.Succesul se cerea însă extins pe scară largă; nevoi
le economiei impuneau o 
relație mal atrînsă intre

calitățile productive de lînă 
și de carne. Acest obiectiv ne-a devenit mai clar în urma vizitei pe care, în această primăvară, conducătorii de partid și de stat au făcut-o la noi în stațiune. Rezultatele obținute de noi au fost apreciate și ni s-a trasat sarcina măririi turmei merinos 3 000 de oi cîte sînt zent la 4 500 oi — încă din acest an. tanța economică acreșteri este deosebit mare și faptul poate fi dovedit de numărul ridicat de cereri pe care le avem atît din Dobrogea cît și din alte zone. Rasa noastră superioară a și început să influen-

de la în pre- matcă Impor- acestei de

țeze vizibil producțiile obținute de sectorul ovin al Dobrogei. Să vă dau un e- xemplu: la C.A.P. Liman u pe baza unei selecții a fost ales un nucleu de oi spănci care a fost încrucișat cu berbeci de merinos de Palas. In ultimii șase ani greutatea corporală medie a oilor cooperativei a crescut de la 37 kg la 52 kg, iar a berbecilor de la 48 kg la 85 kg. Producția medie de lînă pe turmă a crescut de la 2 kg la 6,5 kg, iar la turma de merinos de la 7,8 kg la 9,1 kg la miori și la 8,5 kg la mioare. Cifrele sînt edificatoare. în prezent, în Dobrogea cresc a- proximativ 20 000 de exemplare de rasă curată merinos. Cifra este destul de modestă în raport cu numărul total de ovine al Dobrogei și de aceea preocuparea economică principală a stațiunii noastre se îndreaptă spre mărirea nucleului de berbeci....Coborînd din legendă nucleul de aur al motivului mitic, trei generații de cercetători au servit de-a lungul întregii lor vieți un înalt ideal profesional, acela de a dovedi posibilă e- xistența lînei de aur. Metafora a devenit o realitate economică, imaginata lînă de merinos de Palas, gîn- dită de ctitorii acestei stațiuni în urmă cu aproape un veac, este astăzi o creație reală, încorporată firesc în peisajul general al economiei noastre.

Alte scrisori înfățișează — sub unghiuri diferite — „reversul medaliei”. în acest sens, tot din Arad, dar de la tov. Petre Dobrea, salariat al Uzinei de vagoane, am primit o mi- croanchetă axată pe folosirea mijloacelor de transport intern, care condiționează, într-o măsură, randamentul mașinilor și utilajelor de bază, nemijlocit productive.„Uzina noastră, se arată în corespondență, dispune în prezent de 40 autocamioane de transport, tractoare cu remorci, macarale, precum și de 64 electrocare. Tot timpul mal mult stau ! Unele electrocare vechi, dar vechi de tot se defectează tot mereu și reparațiile nu mai contenesc. Mal mult se pierde cu întreținerea și repararea lor decît se cîștigă”.însă, așa cum rezultă din scrisoare, la unele pierderi dau naștere și cele în bună stare, pentru că nu există încă o strînsă colaborare a serviciului transporturi din uzină cu fiecare sector de producție.„Mijloacele de transport stau ora întregi nefolosite, iar în schimb sa închiriază camioane de la I.R.T.A. care pe zi costă circa 320 lei, adaugă semnatarul scrisorii. în ziua da 8 mai a. c., mă aflam la sectorul pregătire I. Ei bine, electrocarul cu nr. 21 a stat mai mult de o oră afară, căci... înăuntru era camionul 21 S.R. nr. 1379 care și el stătea în secția mal mult de o oră, fără să vină cineva să descarce cîteva piese. Iar descărcarea s-a făcut într-o jumătate da oră, bineînțeles cu... încetinitorul. Mai apare o anomalie. După normative, un camion trebuie să transporte 4 tone, însă el se plimbă și cu cîte o tonă, ceea ce dă naștere la alte pierderi”.„Recordul" în deri prin utilizarea defectuoasă a mijloacelor de transport l-am descoperit însă în scrisoarea trimisă da tov. ing. Nelu Călinesoa, directorul I.M.T.F. din Ploiești:„în cadrul Ministerului Economiei Forestiere funcționează întreprinderile pentru mecanizare și transporturi forestiere — I.M.T.F. Fundamentarea planurilor de activitate se face pe baza necesarului de transport al întreprinderilor forestiere și al celor de construcții forestiere. însă specificul activității acestor întreprinderi determină scăderi șl perioade de „vîrf" la transportul materialului lemnos în diferitele perioade ale anului”.De obicei apare, un disponibil de capacitate la transportul materialului lemnos (autocamioane) în trimestrul III și la transportul produselor de carieră (autobasculante) în trimestrele I șl IV. Disponibilul acesta de capacitate ar trebui să fie bine valorificat. Nu e posibil, însă, din cauza unor restricții anormale. Ministerul Transporturilor Auto, Navale și Aeriene — ca minister coordonator al tuturor transporturilor — nu permite folosirea disponibilului „de parc" din perioadele de „scădere" de către alți beneficiari (în afară de M.E.F.), chiar dacă mașinile stau imobilizate, chiar dacă alte sectoare solicită foarte a- desea mijloacele respective.„Dacă îndrăznim cumva să executăm astfel de transporturi — se spune în scrisoare — inspectorii de control ai D.R.T.A. aplică amenzi variind între 500 și 1 000 lei pentru fiecare caz în parte. (Exemple „încheierile” D.R.T.A. din 1967 șl din acest an.) în schimb, pentru unele transporturi avizate de D.R.T.A. să le efectuăm, trebuie imediat să alocăm unităților M.T.A.N.A. 35 la sută din valoarea tarifelor încasate (probabil pentru „eforturile" de coordonare)"în acest caz, organele ministerului respectiv nu numai că, uneori, condamnă la imobilizare diverse mijloace de transport, dar pentru asemenea „eforturi" de coordonare mai pretind și venituri și încă de 35 la sută. Cine o fi elaborat asemenea normative ? Tot după prevederile lor, autobasculantele disponibile în trimestrele I și IV nu pot fi folosite nici chiar pentru întreprinderile forestiere, la transportul lemnului de foc, întrucît acest produs nu este prevăzut în autorizațiile de transport eliberate de D.R.T.A. Cazurile de ne- respectare a acestor prevederi sînt pedepsite prompt cu amenzile respective, în timp ce cantități însemnate de lemn de foc în pădure, din lipsa de-transport.„Culmea utilizării mașinilor constă în se petrec lucrurile trasee de circulație, trasee circulă zilnic 30—50 autocamioane ale I.M.T.F.-ului, care merg goale la pădure și se întorc cu material lemnos la depozitele finale, în timp ce autocamioanele M.T.A.N.A. se duc încărcate spre pădure și înapoi vin goale. Iată cîteva exemple de trasee pe care se petrec asemenea fapte incredibile : Rîmnicu Sărat- Dumitrești — Jitia; Nehoiu-Cislău- Bîsca, Cîmpina-Telega-Trăisteni; Moreni-V. Largă-Vișinești; Tîrgo- viște-Voinești-Gemenea".Interesele economiei naționale impun să se pună urgent capăt unor astfel de anacronisme. Nu de alta, dar I.M.T.F. Ploiești este una din unitățile M.E.F. care își desfășoară activitatea pe baza dotației ce o primește din bugetul statului, pentru acest an fiind programată cu circa 1,6 milioane lei pierderi planificate. Rentabilizarea întreprinderii este frînată, în mare măsură, de existența normativelor de genul celor descrise — un „focar" de pierderi bănești, de capacitate a mijloacelor de transport. Revizuirea „statutului" anacronic al întreprinderilor pentru mecanizare și transporturi forestiere se impune deci ca o necesitate stringentă.

materie de pier



SClNTEIA — duminică 11 august 1968PAGINA 4

CA T? T’-W A jCjL Xw X » Jnk
ION BRADPoet al satului și al sătenilor, de puternic accent social, pe linia ilustrată de un Octavian Goga, cîn- tînd locurile natale, Tîrnavele și plaiurile transilvane, viața lor nouă, socialistă, Ion Brad a desfășurat în ultimii cincisprezece ani o bogată activitate lirică. Dacă s-ar fi păstrat bunul obicei editorial de a înfățișa, pe contrapagina titlului interior, lista principalelor Cărți ale autorului, pe ultimul său volum — Ecce tempus — am fi putut citi — ca să nu amintim decît pe •ele mai recente — Cîntecele pămîntului natal (1956), Cu tâmpul meu, poezii, (1958), Mă uit în ochii copiilor, (1962), Fîntîni șl stele, versuri, (1965). Acestor vorbitoare titluri, echivalente cu tot atâtea crezuri, li se adaugă alte cărți de literatură pentru copii cît și un apreciat roman ca „Descoperirea familiei", mărturii •le unei activități ritmic susținute și variate.O elocventă Ars poetica, din volumul Cu sufletul deschis, definea clar poziția socială și estetică a tânărului poet; ..... De veacuri lungi Iobagii semănară /Cu bob de aur un pămînt străin. / Sînt glasul lor acum cînd ară / Cu cinci brăzdare / De veacuri lungi Izvoarele bogate / Sub blănuri reci, de gheață, au dormit. / De ce să mint că-n versuri nu-ml răzbate / Șuvoiul lor ca aurul topit? // De veacuri lungi Btropite-au fost cu sînge / Aceste fol pe care scriem noi. / Fiorul lor precum un braț mă strînge / Dacă încerc un pas, doar, înapoi. // De veacuri lungi... Dar azi cînd bate ora / în tumul viselor de demult, / Eu prind în ritmuri pulsul tuturora / Și ca pe-o inimă de foc l-ascult..." Printre aceste ritmuri, întâlnim și pe cel popular, cu eposul său corespunzător : „Dusu-m-am în codrul des, / Nu cu gîndul haiducesc / Să ajung să nu mai ies, / Ci să chem la sărbătoare / Codrul des, pădurea mare, / Cu izvoarele de-argint... / Și-auzii codrul vorbind. / Brazii nalți, în graiul lor, / S-aplecau gorunilor : / — Noi dăm ce-i mai mîndru-n munte, / Tinerii să-și facă luntre / Și pe lacuri mari să umble / Unde-s 

apele afunde...* (Dusu-m-am în codru des în Cu sufletul deschis, 1954). Natura, așadar, participă gureș la noul ritm de muncă, iar constructorii socialismului îi dau „binețe* șl o Slăvesc „în dulce grai". Stilul poetic la debuturile lui Ion Brad ezită între ispitele evocative ale elocinței : „O, pustă lungă, nesfîrșită pustă !" 
(La marginea pustei în Balada împușcațiior) și acelea ale stilului sfătos, oral: „Hei, vestit în șapte sate / Era meșterul, fierarul". (Tînărul mecanic).în Ecce tempus (Editura pentru Literatură, 1968) domină stilul liric al concizlunii, al esențialității, al reculegerii, al vieții interioare. Semnificativ ni se pare modul de alegere al unora dintre poeme, din culegerile de altădată. Astfel, din Cîntecele pămîntu- lul natal, mal exact din ciclul închinat grozăviilor de Ia Auschwitz, poetul selectează în acest volum, dacă nu mă înșel, numai Un ochi de apă verde, a cărui putere deosebită de sugestie justifică deplin criteriul 
de eliminare din perspectiva maturității artistice. Patriotismul rămîne steaua de orientare a cîntărețului, care descoperă însă, între alte motive — dacă se poate spune — ale acestui sentiment biologic ajuns la conștiință, pe acela intelectual. Poetul se aseamănă cu matematicianul, care caută din vechime certitudinea 
de ordin științific : „Cu dorul din străbuni, mereu vom crede / în tine ca in punctul statornic Arhi-
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mede". Pămîntul patriei găsește în sufletul nostru o vastă cutie de rezonanță „A tot ce-a fost și luptă și speranță. / Pămînt idee, leagăn de idei..." (Patriei).Cernii Petrescu, care a văzut ideile, cu corporalitatea lor, cred că ar fi fost îneîntat să citească aceste versuri I Patria, într-adevăr, nu este numai un sentiment care ne încălzește inimile și care ne înarmează la nevoie brațele, dar este și o entitate, o idee-mamă, generatoare nu numai de doctrină, dar și de gîndurl înalte, de visuri îndrăznețe, de ambiții constructive, de nobilă concurență civilizatoare. Din același an este poemul Aici, care slăvește în versuri chintesențiate, semnificația tradiției istorice : „Aici, unde și clipa e fața unui veac, / în țara ce privește cu ochi și sori de rouă / Și fiecare platră-i hrisov romano-dac / Și fiecare frunte e o cetate nouă... .// Aici dau clipei totul 
să schimbe în durată, / Aici, în chipul țării, e chipul meu firesc, / Iluminat de ape, încins de foc și piatră, / Cînd sub cetatea frunții mari flăcări străjuiesc." Relația dintre frunte și cetate i-ar fi plăcut și ea, desigur, poetului care a văzut ideile și care, dacă ar fi trăit, nu mă îndoiesc, și-ar fi dat mai departe contribuția la salvgardarea valorilor spirituale, amenințate de pretinsa filozofie a existenței.Cu o intuiție cosmică fulgurantă, poetul unește extremele: „Brațele ideilor / Le-ai adîncit în astre / Și rădăcinile în pirosferă / Ilu- minînd cu aripile vaste, De fulger, literele noastre / într-un statornic început de eră". Prin alte cuvinte, omul de geniu, în omagiul pe care poetul l-a închinat memoriei lui G. Călinescu, se caracterizează prin vastitatea preocupărilor lui, iar ideația sa are tentacule în adîncime și în înălțime, pentru a cuprinde totul. Poezia însăși, ca și știința, are aspirații infinite de cunoaștere, ne- mulțumindu-se eu puțin, neacceptîndu-și limitele: „Atâtea zări, pentru un singur drum, / Atâtea drumuri scrise într-o zare I / De ne întindem ari- pile-acum / Le-atingem șl de munte șl de mare, / Iar constelațiile toate spun, / Că-i numai începutul, pe cît pare..." (Stelarii, lui Miron Radu Paraschi- vescu). Poetul holdelor și al muncii a găsit o nespus de sugestivă comparație pentru a exprima combustiu- nea inteleotuală : „Gîndurile mă ard ca pîinea coaptă...". (Cuvintele) Spre a exprima plastic plăcerea juvenilă a controverselor și a disputei, el va spune : „La societăți literare, încăieram ideile pe cimpul tău, Poezie 1“ (Generația noastră). Puterea ideii este însă incalculabilă, atît în domeniul științelor, cît și în cel politico-social: „C-un gînd — o creangă ruptă a frunții — faci să cadă împărății..." (Vînătoaarea albă). Tot atât de mare este puterea de vrajă a liedului, limită la care tinde măiestria artistică, pragul de sus al stăpînirii cuvîntului și a tuturor armonicelor lui : „Cîtă frunză, zice ciutul, / Cită iarbă, zice versul, / Inimi împînzesc pămîntul, / Invilndu-1, înălțîndu-l / Contopit cu universul. // Frunza-i cît o frunte largă, / Fruntea-i cît o țară-ntreagă...“. (Cîtă frunză).Ecce tempus nu este numai un popas, prielnic privirii îndărăt, al maturității cronologice. Este mai ales o mărturie a unei împliniri artistice, o recompensă a statorniciei, a fervorii, a credinței în nobila misiune a artei.

Antologie

lirică"

Inițiativa, mai veche, « editurilor noastre de a prezenta cît mai masiv și în spirit științific operele clasicilor își are o nouă reușită prin modul în care a fost prezentată Antologia 
lirică a lui Ronsard. Tipărită de către Editura pentru literatură universală, această antologie constituie un model de valorificare artistică și științifică a unui mare poet.

IAm citit cu îneîntare cele circa 10 000 de versuri — alese și traduse de către Alexandru Rally, care semnează foarte Pierre 1585).Din simți lirismul și firea meditativă a lui Ronsard, dragostea lui de viață și de natură, spiritul temerar al oamenilor Renașterii,

dorul lor de « cunoaștere mal largă și mai morții și cele scormonitoare. în dragos- fice ne relevă tea poetului francez pentru tea jde idei și sentimente « antichitate, pentru italienii ce au reînviat-o spiritual și au dezvoltat-o, apar luciditatea, tăria, demnitatea umană a oamenilor Renașterii și, într-unele privințe, Ronsard se Înfrățește nu numai cu Petrarca, dar și cu pictorul Nicolas Poussin sau cu Michelangelo — poetul.Alături de acestea, se mic configurează în universul ronsardian o înțelepciune care aparține nu numai antichității, dar șl Evului Mediu, gîndul la efemeri- tatea gloriei, la zădărnicia vanităților și orgoliilor u- mane, o interesantă înfruntare a morții. în unele poeme există elemente din ceea ce azi se cheamă filozofie existențialistă, dar pe care Ronsard le tratează cu un umor mal vitalist și cu o înțelepciune mai constructivă decît o fac mulțl dintre reprezentanții acestei literaturi și filozofii în forma el contemporană. Lectura unor ode ca „Vai! tinerețea mi-a trecut", a unor poeme ca „Salata" (peisaj și natură statică, totodată)

lui Ronsard, care a fost nu numai un galant poet al dragostei, ci șl un inspirat vizionar, un om plin de demnitate.Lectura volumului este copleșitoare ca forță de sugestie, ca ecou contemporan al versurilor pe care îe reunește. Din ce s-a tradus, nimic învechit, ni- opac sau plictisitor.Interesantă, mal ales din punct de vedere al cititorului nostru, este și problema obîrșiei românești a poetului, pe care Ronsard însuși o amintește în lungul poem-elegie „Autobiografie", precizînd : „Străbunul stirpe! mele de-acolo dar se trage / Danubiul de unde vecin e țării trace..." în studiul său. Alexandru Rally discută rezumativ problema obîrșiei Iul Ronsard, arătând că, pe lîngă datele din elegia a- cestuia, se mai adaugă și unele amănunte din tradiția de familie a poetului despre orlginea-i danubiană.în ce privește legenda Banului Mărăcine, a- ceasta a fost născocită de J. A. Vaillant,

profesor Ia Sfîntu Sava, care a crezut că numele poetului derivă de la ronce (mărăcine). Alecsandri a scris, pe acest temei, balada Banul Mărăcine (1855).Ipoteza lui Alexandru Rally, cum că strămoșul lui Ronsard ar aparține familiei românești Baldo- vin — care a dat pe un logofăt al lui Mircea cel Bătrîn — ipoteză avînd ca punct de plecare unele presupuneri ale lui B. P. Haș- deu sau Al. T. Dumitrescu și constituind o contribuție în bună măsură personală, redeschide nu atît vechea problemă a obîrșiei poetului, cît ne face să-1 citim cu și mai viu interes, îl simțim pe Ronsard francez și universal, vechi și modern, exprimînd anumite trăsături specifice în spiritualitatea și Nu numai în grafie", dar șl în ții: mai ales în splendidul poem morții" simțim urme de înțelepciune tracică, de înfruntare a morții în sen3 dacic — așa cum le-a interpretat Vasile Pârvan. Mijește aici o viziune cu legături adînci și urme revelatoare, care nt-1 apropie și mal mult pe poetul francez.

„Materialismul dialectic
și științele moderne"

0 COLECȚIE DE PRESTIGIU
Cu apariția volumului „Determi

nism și cunoaștere", colecția „Materialismul dialectic și științele moder
ne", inițiată de Editura Politică în 1957, ajunge Ia cel de-al doisprezece
lea titlu. Folosim acest prilej pentru 
a arunca o privire retrospectivă a- •upra colecției.Materialismul dialectic s-a dezvoltat, după cum se știe, în strînsă legătură nu numai cu abordarea marilor probleme sociale ale epocii moderne, ci și pe urî solid fundament oferit de științele naturii. Opere capitale ale materialismului dialectic, ca „Anti-Diihring" și „Dialectica naturii", sînt rezultatul unei profunde incursiuni în procesul dezvoltării științelor naturii. într-o vreme s-a făcut însă simțită tendința spre o izolare dogmatică a filozofiei noastre de științele naturii, sau încercarea (de asemenea dogmatică) de a impune acestora soluții în chestiuni speciale. Progresul științei, ca și al filozofiei impunea înlăturarea unor asemenea tendințe. ■Totodată, soluționarea problemelor de filozofie a științei (de metaștiln- ță), devenită tot mai stringentă în condițiile uriașei dezvoltări a științei In zilele noastre, nu poate fi lăsată

NOI APARIȚII 
IN „BIBLIOTECA
PENTRU TOTI“în „Biblioteca pentru toți" 
au apărut noi lucrări din literatura română și universală : Valmikl — Ramayana, traducere în proză de S. Demetriad, două volume ; Străinul, Ciuma, romane și Exilul și împărăția eseuri și nuvele de Albert Camus, două volume, traducere Georgeta Horodincă. Irina Ma- vrodin, Eta și Marin Preda. Studiu introductiv Georgeta Horodincă ; romanul Pădurea nebună de Zaharia Stancu.în aceeași colecție vor apărea : Excelsior de Al. Mace- donski, poezie, 175 minute la Mizil do Geo Bogza, reportaje; Fructele pămîntului și fructe de Andre Gide, din viața lui Shakespeare Mihnea Gheorghiu; Casa stafii de Plaut, teatru, în tarea timpului pierdut Proust, patru volume.

Noile Scene de cu cău- de

Dr. Gh. ENESCU

numai la discreția unor reflecții spontane și amatoriste. Filozofii și specialiștii trebuie să-și dea mina. O- mul de știință specială își expune experiența în termeni filozofici, scoate la iveală cele mal semnificative fapte, cele mai disputate probleme din știința sa, probleme care, analizate apoi din punct de vedere filozofic, sînt conectate cu ansamblul cunoașterii. Analiza filozofică a științei este una dintre sursele dezvoltării filozofiei și, în același timp, calea prin care filozofia poate influența mersul dezvoltării științelor. Colecția de față oglindește tocmai procesul de întrepătrundere a științei eu filozofia, ilustrează cît de a- dînc au pătruns materialismul și dialectica în ființa științelor moderne. VAlături de nume binecunoscute în știința românească cum sînt: academicienii Gr. C. Moisil, Șt. Milcu, A. Kreindler, C. D. Nenitescu ș.a. întâlnim în volumele acestei colecții nume celebre de savanți de Dește hotare — L. de Broglie, J. P. Vigier, N. Bohr, V. A. Fock, N. Wiener, A. N. Kolmogorov, A. N. Turing, J. V. Neuman ș.a. — oare fie că se plasează deschis sau nu pe pozițiile filozofiei materialist-dialectice, sprijină prin reflecțiile lor procesul general de eliberare a științelor de metafizică și idealism. Este îmbucurător să constatăm că o serie de oameni de știință tineri de la noi au adus o contribuție substanțială la e- laborarea problemelor filozofico-me- todologice ale științei lor, iar unii dintre tinerii noștri au abordat cu talent probleme filozofice actuale ale științelor naturii.Demn de reținut este accentul care s-a pus la elaborarea colecției pe științele care cuprind în momentul de față cele mai semnificative fapte sub aspect filozofic. Un mare număr de studii este consacrat problemelor mecanicii cuantice, ale biologiei. Cibernetica, cu ani în urmă suspectată, evident în mod eronat de idealism, este aci la mare cinste nu numai prin marele număr de studii cuprinse în diferite volume, ci și prin faptul că ei îi este consacrat un întreg volum. O frumoasă realizare este culegerea închinată logicii moderne sub titlul „Logică și filozofie". Rolul metodologic al matematicii domină (direct sau indirect) întreaga colecție. Este un lucru firesc, deoarece, alături de fizică și de logică, matematioa constituie fundamentul

metodologic special al tuturor științelor particulare. Intr-adevăr, oriunde este materie, este și cantitate, obiect al matematicii, iar mișcarea (studiată în formulele ei cele mai generale de către fizică) este însuși modul de existență al materiei. în ce privește logica, ea este fundamentală, avînd în vedere că orice cunoaștere are la bază procese de gîn- dire guvernate de legi logice. Cititorul găsește în colecție și un mare număr de studii consacrate metodelor științei. Volumul X este consacrat în întregime rolului modelului în cunoaștere. Toată colecția dovedește că ideea carteziană a Importanței fundamentale pe care o are metoda în cunoaștere are o puternică rezonanță, atît în știință, cît și în meta- știință (fundamentele și filozofia științei).Volumele de față prilejuiesc, desigur, numeroase observații și reflecții de ordin filozofic. Poate că ideea care izbește în primul rînd este aceea a „năruirii" granițelor dintre științe, mai ales sub aspect metodologic. Asistăm la un transfer și o interferență de metode, de modele, de limbaj, cum nu s-a putut constata niciodată în epocile anterioare.Numărul mare de studii despre determinism poate duce la concluzia că așa numitul „determinism neclasic" exprimă mai degrabă un nivel de abordare (adică nivelul de cunoaștere) a obiectului, decît starea fundamentală a obiectului. Relativitatea construcțiilor științifice, caracterul lor așa-zis „provizoriu", numărul mare de contradicții (paradoxe), tendința gîndirii de a reflecta uneori realitatea pe căi mai ocolite, dar nu mai puțin eficiente, sînt idei care se impun cu putere.Caracteristica fundamentală a colecției în discuție constă în faptul că ea demonstrează clar necesitatea construirii întregului edificiu al cunoașterii pe temelia principiilor materialismului dialectic, evidențiază că materialismul dialectic reprezintă însuși spiritul filozofic ce animă științele contemporane și, în acest fel, el constituie conștiința de sine a acestor științe. Știința dovedește prin cuceririle sale că omul, cu cît pătrunde mai mult în tainele materiei, cu cît descifrează mai mult legile ei, cu atît mai mult se cunoaște pe sine și adevăratele relații cu a- ceastă lume materială.Desigur că Editura Politică va pune și de acum înainte la dispoziția cititorilor de cele mai diferite specialități un asemenea instrument de lucru util cum este colecția de care ne-am ocupat, că noi volume de filozofie și logică a științelor, de filozofie șl logică a limbajului ș.a. vor vedea lumina tiparului.

Mihaii PETROVEANU

La A. E. Baconsky, impulsul călător, la fel de organic, de imperios precum chemarea opusă a înrădăcinării, nu-și epuizează sensurile în clasica sete de necunoscut a poetului modern. Laitmotiv al poeziei sale de la primele afirmări și motor secret al eseisticii în domeniile literaturii străine, voiajul a ajuns pentru el ceea ce se numește itinerar spiritual, sursă de experiență interioară.Verificare a unor intuiții poate originare, poate do- bîndite, în orice caz acum cristalizate, însemnările peregrinului — reunite la Editura pentru literatură în cele două volume intitulate „Remember" — reprezintă un fel de sinteză liberă, de sumă risipită a unor

reflecții despre raporturile dintre natură și civilizație, dintre om și valorile lui. Dincolo de pitorescul locurilor, de mozaicul moravurilor și nuanțele impresiilor particulare, însemnările consumate cu prilejul unor călătorii întreprinse la mai multi ani distanță pe diverse meridiane ale globului, aproape de la extremul orient la extremul occident, vizează dialogul unei conștiințe însetate de eternitate și absolut cu efemerul și cotidianul, cu spațiul șl timpul istoric.în primul volum („Jurnal de călătorie"), aceste intenții, aflate abia în stadiul presimțirii, cum ne și previne autorul în cuvîntul introductiv, se discern totuși din valul de lirism ce le

poartă cu sine. Pasiunea, specifică poetului, pentru depărtările pierdute și epocile stinse, aflate la granița dintre timp și netimp, dintre cronologie și durata pură, este sesizabilă în plăcerea vagabondărilor, adesea de unul singur, pe țărmurile mării Japoniei, dacă e vorba de Coreea, printre vestigiile trace din Bulgaria și — ținînd să străbată Siberia cu trenul, tocmai pentru a o parcurge mai pe îndelete — printre copacii taigalei. Rătăcitor în preajma Golfului Finic, lunecînd cu privirea peste turlele bisericii Blajenîi și ale Kremlinului, căutând mormîntul lui Esenin, pe care-1 iubește ca pe un poet din același trunchi al nostalgiilor fără leac, ascultând străvechile cadențe populare rusești, mîngîind crizantemele coreene, ureînd treptele originalului Tîrnovo, drumețul se supune în fapt vocii lui interioare, irezistibilului „dor de timp", care-1 dirijează parcă după savantele lui capricii, și nu prestigiului centrelor turistice consacrate. Culmile Balcanilor pleșuvi, roase de dinții mileniilor, plajele galbene cu adieri de Pacific, insulele poate încă Ignorate, vînturile Iernii aslate alcătuiesc decorul de predilecție din care omul se detașează ca o siluetă, ca o umbră blîndă, preocupată parcă instinctiv de a-

cordul, atît de dificil, dintre intonațiile în fier și beton ale industriei și ritmul larg muzical al naturii. Motiv ce-1 determină pe A. E. Baconsky să se simtă la largul său în întâlnirile intime, în convorbirile cu martorii, colegi de breaslă dar mal ales oameni simpli, în clipele consumate în schimburi mute de priviri, în încrucișări de pași cu mulțimea anonimă, îndrep- tîndu-se în dimineți de ceață spre orizonturile ficării socialiste.Imaginile urmărite Viena, Paris, Roma, lano, Florența sau Veneția îi oferă un prilej de meditație a>supra creației de valori estetice. Contemplația visătoare se retrage în aceste pagini în favoarea scrutării cî- torva din fazele decisive ale confruntării trecutului cu prezentul, în perspectiva creșterii și descreșterii culturilor, a ciclurilor spiritului. Impresia, cu toată familiaritatea terenului sau tocmai din acest motiv, șl în ciuda încărcăturii de senzații șl asociații, este controlată îndeaproape, vreau să spun înscrisă într-un sistem de referințe. O ierarhie stabilă de valori și o viziune exigentă despre gravitatea actului creator îndrumă reacțiile produse de contactul direct cu marile focare de spirit ale unei Europe pe-

rene, Identică cu sine în contrastele ei de temperament, de înfăptuiri și idealuri. Nu însă în bogăția, ineditul sau expresivitatea comentariului localizat constă interesul final al notațiilor europeno ale lui A. E. Baconsky. Accentul reflexiilor cade pe neliniștea pe care patosul cantitativului și setea de nou o inoculează sufletului nutrit la cultul măsurilor calitative, al marilor opere. Baconsky nu admiră mai mult ruina decît întregul, precum odinioară Volney, și nici nu respinge, în numele întoarcerii rousseau-iste la natură, opera de civilizație materială. Suspinele elegiacului se îndreaptă asupra sterilității intelectuale pe care, pentru el, apologia senzației, cultul informului și modelului mecanic reușesc să o mascheze îndărătul unei proliferări amețitoare, al unei fecundități iluzorii de forme. A. E. Baconsky rămîne deschis artei și civilizației moderne în măsura în care acestea sînt în stare să fertilizeze tradiția.Prin dominarea informației, acuitatea notației sensibile și rafinamentul interpretărilor, „Remember" se înscrie printre documentele de gîndire și artă ale unui gen care, ilustrat strălucit de un Odobescu, iar mai aproape de noi, de un Că- Iinescu sau Ralea, cunoaște astăzi o veritabilă emulație.

„Adam 
evadează"

Afirmîndu-se cu volumele „între două trenuri" (colecția „Luceafărul", 1965) și „Puștoaica" (1966) prozatorul Corneliu Omescu nu pare a fi tentat de virtuțile experimentelor de ultimă oră ; originalitatea scrierilor sale constă îndeosebi în naturalețea comunicării, în bogăția materialului de viață din care își extrage substanța epică a narațiunilor, în senzația de trăire directă, nemijlocită, pe care acestea o degajă. Sînt tocmai acele calități pe care le-am regă-

sit și în ultimul său volum, „Adam evadează.reunind „șase povestiri și un roman scurt". Atras de actualitatea imediată, îndrep- tîndu-și cu predilecție atenția spre momente de răscruce în evoluția personajelor •— multe dintre ele aflate la vîrsta elanurilor tinerești, dar șl a primelor semne ale maturității — Corneliu Omes- cu configurează adeseori un proces de clarificare morală, de limpezire și împlinire a conștiințelor. Un a- semenea proces — în pla-

nul sentimentelor intime — trăiește geologul din nuve- _____________ _____ ___________la ce dădea titlul cărții de fășoară în tipare aproape debut; rosturile propriei " _ ____ 2____ 2 222____ 2 22.existențe, responsabilitatea banu de a mai accepta incertitudinea și falsitatea în raporturile sentimentale sînt consemnate succint, în pagini de instantaneu epic. Piesa de greutate a volumului, nu numai datorită dimensiunilor, ci și pregnanței conflictului sau abilei alternări a planurilor este „Invidia". Urmărind confesiunea personajului principal, un om entuziast, animat de frumoase idealuri, aflăm, alături de evenimentele vieții sale intime, familiale, atât atmosfera proprie muncii de pe șan- oblectiv indus- diversitatea re- se statornicesc oameni, relații îndeosebi în

ce-i revine în raporturile cu cei din jur începe să le înțeleagă pe deplin și Toma Crișan, eroul povestitor din „Puștoaica" ; la rîndul său, unul din personajele ultimului volum, tânărul topograf din povestirea „Roșcovana", pe care-1 pasionează desenul șl caricatura, optează în cele din urmă pentru adevărata sa vocație.Oprindu-se în mod frecvent asupra faptului cotidian, chiar și atunci cînd narațiunea are o mai amplă desfășurare, Corneliu O- mescu reușește să reconstituie din puține elemente unele situații caracteristice. Este, fără îndoială, expresia capacității de observare și înregistrare a detaliului semnificativ. întâmplările și gesturile de fiecare zi, de o aparentă banalitate, dezvăluindu-1 aproape totdeauna sensurile lor mai adînci. Așa se întâmplă, de pildă, în „A- dam evadează..." sau în „Suflet tăiat", unde încercarea inginerului Adam Huță de a »e desprinde

tierul unui trial, cît și lațiilor ce aici între revelatoare ceea ce privește latura mai puțin vizibilă a caracterelor. Esențială este confruntarea — poate prea expeditiv și oarecum din exterior rezolvată în final — între sincera pasiune, ce duce spre rodnice realizări, și atitudinea ce pornește din rutină și conformism, generînd manifestări reprobabile, cum sînt e- goismul și invidia, cu mul-

țiplele lor implicații etice. Cu toate că prozatorul nu se arată nici de această dată preocupat să cultive o expresie cu deosebite valori stilistice, relatarea e- roulul său. remarcabilă prin spontaneitate, degajă un farmec aparte, specific și celorlalte povestiri scrise Ia persoana I — „Gorgona", „Roșcovana" — și nu numai lor. O anume clinație către gestul replica menite să prindă prin neobișnuitul lor, ca si o tentă ușor melodramatică și sentimenta- listă — mai puțin vizibile decît în volumele anterioare — nu afectează a- cele trăsături pe care poate că ar intenționa tocmai să le sublinieze, autenticitatea și expresivitatea.„Adam evadează..." ne relevă calitățile unui tânăr scriitor pentru care lărgirea semnificației problematicii abordate, aprofundarea într-o perspectivă filozofică mal adîncă a unor conflicte și destine ale contemporaneității ar putea însemna pasul sure o etapă superioară a creației sale.
Sorin MOVILEANU

® Tipărirea într-un singur volum a monumentalei lucrări Istoria limbii române de Ia origini pînă în secolul al XVII-lea în Editura pentru literatură înfățișează rezultatele cercetărilor de mai multe decenii întreprinse de acad. Alexandru Rosetti. Lucrarea, utilizînd o amplă informare de specialitate, urmărește în toate compartimentele: fonetică, lexic, morfologie, sintaxă șl formarea cuvintelor, fazele esențiale ale formării și evoluției limbii produce textul cu un număr

• în colecția „Scriitori în ultimul timp : volumul de Scrieri al lui Samson Bodnărescu, cuprinzînd creația poetică șl dramatică. Antologie, prefață, note și bibliografie de Aurel Petrescu. Text stabilit și glosai' de Paul Lăzărescu ; Scrieri de I. I. Mironescu, ediția, îngrijită, cu prefață, note, glosar și bibliografie de Ilie Dan, reunește într-un volum cea mai mare parte a operei literare, articole social-politice, evocări, precum șl corespondența scriitorului; din ediția de Opere alese a lui I. H. Rădulescu poate fi

găsit în librării volumul al II-lea, „Poezii", dedicat în exclusivitate activității de traducător a poetului din lirica universală ; ediția Opere alese de Ionel Teodoreanu, din care au văzut lumina tiparului primele trei volume cu un studiu introductiv, note și comentarii de Nicolae Ciobanu, înfățișează unele dintre cele mai cunoscute șî durabile proze ale scriitorului : ciolul de nuvele „Ulița copilăriei" șl romanul-trilogie „La Medeleni".• Din seria ediții de autori au apărut volumele 7 și 8 din Operele Iui George Că- linescu, cuprinzînd romanul „Scrinul negru", și primul volum din Scrieri de Adrian Ma- nlu care .adună ciclurile de versuri „Lîngă pămînt", „Povestea din sat", „Drumul spre stele".VERSURI® Editura pentru literatură a tipărit volumele : Aproape de pămint de Demostene Botez, Vine iarba de Ion Gheorghe, Exilul imaginar de Alexandru Protopopescu, Apocastază de Valeriu Gorunescu, între foc și cenușă de Petre Solomon, Rod de Cezar Mănescu, Versuri (în limba germană) de Franz Bulhard.

• Editura tineretului publică romanul Sin gurăt&tea lucrurilor de Constantin Georgescu, și volumele de nuvele Țiganca albă de Vasile Rebreanu, învingătorii păreau obosiți de Lucian Cursaru, Mașina de rnpt prieteniile (nuvele științlfico-fantastice) de Sergiu Făr- cășan.

• Editura pentru literatură universală a tipărit în ultimul timp noi lucrări din care' amintim : Fericirea e întâmplătoare de Gabriel Roy, roman ; Șapte nuveliști ruși din sec. al XIX-lea ; Nuvele și povestiri de I. A, Bunin, două volume ; Oameni in timp da Massimo Bontempelll, roman ; Păianjenul negru, povestiri de J. Gotthelf.
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SPORT
Azi începe

NOUL AN FOTBALISTICAstăzi se deschide sezonul oficial de fotbal, de toamnă.Mal mult de două mii de jucători, aproape două sute de echipe din 68 de orașe ale țării, iau startul în întrecere sub semnul comunei dorințe de a da disputelor lor atributele unui fotbal de calitate. Nou] sezon se anunță a fi de o dificultate deosebită. Incepînd de astăzi și pînă în decembrie, fotbaliștii ce alcătuiesc echipele angrenate în campionatul diviziei naționale A, vor trebui să răspundă unor exigențe cu mult sporite față da trecut.Sistemul compe- tițlonal a fost lăr
git, rul este sionat. dintre în următoarele bllgațil majore atît sub unghiul programului loturilor reprezentative, cît și al echipelor de club. Așadar, eforturile lor conjugate vor trebui să fie depuse (divizate) în trei direcții: internă —• campionatul, cu un număr multiplicat de jocuri ; internațională — activitatea în cadrul echipei reprezentative (în preliminariile campionatului mondial), precum și a formației de club („C.C.E", „Cupa cupelor"... etc.). Situația pare cu atît mai complicată cu cît, la cea mai sumară cercetare a programului, se poate lesn/' instala că aproape nu există 
o pe» jadă de „respiro", de refacere a forțelor ; pînă la sfîrșitul sezonului, jucătorii nu vor rămîne „liberi" decît trei săptămîni, în restul timpului — duminica și miercurea — vor desfășura continuu meciuri interne și internaționale de dub sau reprezentative.Sigur, o asemenea situație ar fi putut fi evitată atunci cînd s-a procedat la alcătuirea calendarului internațional, în special, dar acum faptele sînt fapte și fotbalul nostru 
— cu forțele de care dispune

iar calenda- lnternațlonal supradimen- Cel mai buni jucătorii noștri trei atît
Dumitru (Rapid) și Tătaru II (Steaua) — doi repre

zentanți ai noului val al fotbalului nostru

vor avea luni — majore atît sub programului loturilor o-

Noi recorduri
in prima zi
a,naționalelor
de atletismLa Poiana Brașov au început ieri campionatele naționale de atletism. Prima zi a fost marcată de cîteva performanțe remarcabile și noi recorduri 
discului tat din 
S8,14 m nerdl atlețl Dan Hidioșanu și Nicolae 
Perțea au stabilit un nou record la 
110 m garduri cu timpul de 14”, iar 
Mariana Got a egalat recordul repu
blican la 100 m plat cu timpul de ll”8/10. Un nou record de juniori a stabilit echipa de ștafetă 4x100 m cu timpul de 41”3/10. In proba de 400 m plat femei, Ileana Szilai a obținut timpul de 55”, confirmînd forma sa excelentă, Viorica Viscopoleanu a cîștigat proba de săritură în lungime cu 6,52 m. /Pentru prima oară, în același concurs trei atleți români realizează peste 16 m la triplu salt : Ciochină 16,18 m ; Dumitrescu 16,15 m ; Cerbu 18,01 m. Proba de săritură în înălțime a revenit lui loan Șerban cu 2,07 m.întrecerile continuă

rețxublicane. La aruncarea 
femei, Lla Manoliu a corec- 
nou recordul tării, realizing (vechiul record 57,98 m), ti-

astăzi.
(Urmare din pag. I)menllor din țara noastră, ca „Petru Rareș" de Horia Lovinescu, „Io, Mircea Voievod" de Dan Tărchilă, sau „Procesul Horia" de Alex. Voitin.In ciuda acestor argumente vii, dramaturgia o- riginală și locul ei în repertoriile teatrelor continuă să ridice semne de întrebare la flecare început de stagiune. Și aceasta, nu pentru că nu s-ar scrie piese, sau n-ar exista suficiente stimulente pentru scrierea lor. Dimpotrivă. De curînd chiar, s-a încheiat concursul de dramaturgie organizat de Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă. Editura pentru literatură a reînceput publicarea u- nei colecții de teatru, în care intră deopotrivă piese consacrate prin reprezentare și piese inedite. Revistele literare publică piese și mai lungi și mai scurte. Iar teatrele joacă piesele originale, din obligație, din convingere, din pasiune. Aici ar fi încă destule de spus, căci în atitudinea teatrelor față dfe dramaturgia originală sînt de remarcat multe inegalități, de la pasivitate și indiferență la suprasolicitare, de la o exigentă prohibitivă la indulgența concesivă. Autorii bat adesea drumurile de la un teatru la altul fără a obține o părere clară, deschisă, fermă. Dar această problemă ar merita o discuție aparte. Oricare ar fi atitudinea teatrelor — deloc de neglijat, desigur w- ceea ce interesează îa

CULTURALEMERIDIANEcinema

După un secolZece ani de eră cosmică din Washington au stat în- secol, din seara tragică de timpul actului II al piesei
STAT — io; 
STADIONUL

— trebuie să le facă față. Reușita depinde în mare măsură de tenacitatea cu care va fi urmărită realizarea obiectivelor propuse, cu osebire cele ce privesc pregătirea pentru confruntările internaționale.Un prim pas s-a făcut (cam tîr- ziu, dar mai bine acum decît niciodată), prin încercarea de a se stabili răspunderi precise cluburilor și secțiilor, și mai ales antrenorilor și jucătorilor. Tot atît de adevărat este că autoliniștirea organismelor responsabile din forul te, după efectuarea transfer de sarcini — de dăunătoare, ca și tivă a tehnicienilor de la cluburi față de majoritatea acestor măsuri.Un alt fenomen, la fel de nociv, constă în tendința de a justifica incompetența și lipsa de preocupare efectivă pentru obținerea performanței, incapacitatea de a rezolva oportun și specific diferitele probleme din viața secțiilor, numai prin eventualele defecțiuni de ordin adminis- trativ-organizatoric. Esențiale și determinanta pentru așteptatul pro-

grea al fotbalului nostru au fost și vor rămîne calitatea procesului de instruire, capacitatea conducerilor cluburilor și secțiilor de a crea relații de muncă propice, hotărîrea antrenorilor și jucătorilor de a ține pasul cu cerințele mereu crescute ale jocului. Nu este un secret pentru nimeni faptul că practicismul îngust domină încă munca de instruire din fotbalul nostru, modificat fiind doar ambalajul pe care a fost lipită eticheta „antrenament modern" și tot felul de „formule" teoretice-științi- fico-fantastice.Sînt necesare intervenții de fond 
și în corpul arbitrilor, îndeosebi în forul său central, unde persistă o serie de probleme nerezolvate.Poate că enunțarea acestor aspecte, astăzi în pragul noului an eom- petițional, pare oarecum împotriva... tradiției ce cere, doar, obișnuitele urări de succes. Abaterea de la normă este, însă, impusă de realitățile fotbalului nostru șl chiar șl de faptul că, în definitiv, începe un an de activitate care — așa cum am subliniat — implică eforturi suplimentare. Fotbaliștii noștri nu ne-au oferit satisfacțiile așteptate datorită unor cauze ce pat fi eliminate ; unele dintre ele dezvăluite și în acest cuvînt înainte de noul sezon. O stăruință continuă pentru lichidarea lor ca și explorarea și punerea în valoare a tuturor posibilităților fotbalului românesc, — elementele care ne îndrituiesc sperăm ameliorări sensibile în ceastă ramură sportivă, chiar acest an fotbalistic, care începe tăzi.

iată să a- în as
Valentin PAUNESCU

O Viva Marla t PATRIA — 10; 
12,45; 16,15; 18,45; 21,15, LUCEAFĂ
RUL — 8,30; 10,45; 13,15; 15,45;
18,15; 20,45, GRADINA DOINA — 
20,15.
0 Șapte oameni de aur : REPU
BLICA — 9,15; 11,30; 14; 16,45;

21,15, FESTIVAL — 9; 11,15; 
; 16; 18,30; 21, la grădină — 
, CIRCUL DE--------
15,30; 18; 20,30,

DINAMO — 20.
a Moștenirea lui
DERN — 9,30; "

Achlle î MO-
___  , , 11,45; 14; 16,30; 

18,45; 21, ARENELE LIBERTĂȚII
— 20,15.
• Intîlnlre In munți : CAPITOL
— 9,30; 11,45; 14; 16,30; 19, Ia gră
dină — 20,30.
o Piramida zeului Boare :
TORIA — 8,45; 11; 13,15;
18,15; 20,45, MELODIA — 9;
13,30; 16; 18,30; 21, GLORIA
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
o Valea : CENTRAL — 8,30;
12,30; 14,30; 16,30; 18,45; 21.
0 O fată Ciudată : SALA CINE
MATECA — 10; 12; 14; 16,30;
18,45; 21,
0 Freddy, lovește tu întîi ! t LU
MINA — 9,15—15,30 în continuare ; 
18; 20,30.
e Vicontele plătește polița t DOI
NA — 11,30; 13,45; 16; 18,30; 20,45, 
GRADINA ----------------- “ "
e Program
— 9; 10.
0 Histria,
Pe fir, Moara viselor, Hocus-Po
cus ; TIMPURI NOI — 9—21 în 
continuare.
O Domnișoarele din Rochefort t 
GRADINA PROGRESUL-PARC — 
20,15.
0 Prietenele t PARCUL HERĂS
TRĂU — 20,15.
0 Escroc fără voi» I UNION — 
15,30; 18; 20,30.
0 Falsa liră de aur t FEROVIAR 
—8,45 —14,15 în continuare ; 17,15; 
20, EXCELSIOR — 0,45; 12,30; 15,15; 
18,15; 21.
e Duelul lung : GIULEȘTI — 
15,30; 18; 20,30, GRIVIȚA — 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45.
0 Caut o nevastă t DACIA 
8,15—16,30 în continuare ; 18,45; 21, 
COSMOS — 15,30; 18; 20,15.
• Fantomas contra Scotland 
Yard ; ÎNFRĂȚIREA INTRE PO
POARE — 10; 16; 18; 20.
• Alegere de asasini : BUZEȘTI
— 15,30; 18, la grădină — 20,30, 
MUNCA — 15; 17,30; 20, PROGRE
SUL — 15,30; 18; 20,30.
0 Aventurierii : BUCEGÎ

EXPOZIȚIA — 20,15. 
pentru copil t DOINA

Herlclela ți lebedele,

Pe ecranele din Uniunea Sovietică rulează un nou 
film documentar tn culori: „Zece ani de eră cos
mică", producție a Studioului central „Mosnauci- 
film".

Filmul înfățișează tntr-a succesiune de cronică 
principalele etape ale drumului anevoios spre stele, 
de la primul satelit artificial al Pământului, care 
a fost un satelit sovietic, și pînă la zborul stației 
automate care a descins pe planeta Venus.

Cadru din film: Laika tn container, înainte de lan
sare.

Leonardo"

să
un

nait pe acești militari refuze să la parte la război nedrept.Expresia 
protestului

10; 
»;

Porțile teatrului Ford chise timp de peste un 14 aprilie 1865 cînd, în „Our American Cousin", a fost ucis în loja oficială președintele Lincoln. Teatrul s-a redeschis anul a- cesta cu prezentarea poemului epic „John Brown’s Body" de S. V. Benet. Scris în 1928, poemul evocă evenimente Istorice întîmplate în timpul războiului civil. Teatrul urmează să devină sediul permanent al Teatrului național de actori care joacă cane și străine.Restaurat în stilul cut teatrul Ford a lor moderne.
de repertoriu — un ansamblu de regulă piese clasice ameri-care fost
pe-,Leo-

predomina In secolul tre- totodată adaptat cerințe-
in Anglia a apărut riodicul intitulat „ nardo". De o factură originală, revista este menită, în concepția editorilor săi, să constituie un mijloc de comunicare între artiști: O revistă scrisă de artiști pentru artiști. La dispoziția artiștilor contemporani, ea se redactează la Paris, articolele fiind publicate în engleză sau franceză ; cele scrise în engleză sânt însoțite de un rezumat în franceză și invers. Revista internațională trimestrială „Leonardo* va cuprinde un bogat material Ilustrativ. Editorii au făcut apel la artiștii din lumea întreagă, cerîndu-le articole care să trateze despre operele lor.

nurl-porți, este unul dintre cele mal mari din In- ' dla șl poate cel mai reprezentativ pentru stilul dinastiei Vldjayanagar, caracterizat printr-o mare dezvoltare a Ioanelor sculptate, dificiul care datează secolul al X-lea, s-a gradat considerabil decursul timpului : i-a atacat zidurile, o maladie a pietrei a deteriorat sculpturile, acoperișurile numeroaselor edificii prezintă fisuri.Lucrările de restaurare 
se vor desfășura, sub egida U.N.E.S.C.O., la cererea guvernului indian.Printre templele indiene care de asemenea urmează să fie restaurate se numără șl Bridhadec- vara din Tanjore, datînd tot din secolul al X-lea. Construit pe malul fluviului Kauveri, într-o perioadă agitată din trecutul Indiei, el a fost nu numai un locaș da cult, ci și o fortăreață unda populația se putea refugia în caz de invazie.

co- 
E- 

din 
de- 

în 
apa

Serial consacrat 
artei africane

ei știre transmisă Stockholm de agenția France Presse anunță că în Suedia se pregătește un film intitulat „Dezertorii americani". Filmul va fi interpretat de cîțiva din militarii americani care au cerut azil politic în Suedia pentru a nu fi siliți să lupte în Vietnam. Scenariul a fost scris de doi tineri regizori suedezi, Lara Lambert și Ole Sjogren, și va avea ca subiect motivele de conștiință caTe i-au determi-

șlUn grup de regizori artiști africani au început turnarea în Franța a primului film consacrat artei continentului negru. A- cest film, care va fi urmat de alte 14, înfățișînd sub toate formele sale arta africană, va fi achiziționat și prezentat de televiziunea franceză în cadrul unor emisiuni consacrate Africii.

Templul Srirangam 
va fi restauratAu Început cercetările în vederea restaurării celebrului templu Sriran- gam, din sudul Indiei. Templul, care are șapte curți Interioare și 21 tur-0 Aventurierii : BUCEGÎ — 9; 

11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,45, la gră
dină — 20,15, AURORA - 8,30; 
11,15; 14,30; 17,15; 20, la grădină — 
20,30, ARTA — 9—15,45 în conti
nuare ; 18; 20,30, la grădină — 
FLOREASCA — 9; 11,15; 13,30; 
18,15; 20,30.
0 judecata : UNIREA — 15,30; 
la grădină — ?0,15.
o Taffy șl vînătorul t TOMIS 
9—15,45 în continuare ; 18,15, 
grădină — 20,30, FLAMURA 
9—16 în continuare ; 18,15; 20,30.
0 Intre noi : FLACĂRA — 15,30; 
18; 20,30.
a El Dorado ; VITAN — 15,30; 18; 
20,30, la grădină —iî0,15.
0 Un dolar găurit : MIORIȚA — 
9; 11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30.
O Mesteacănul: POPULAR —15,30; 
18 ; 20,30.
e Un bărbat șl o femele ; MO
ȘILOR — 15; 17,30; 20, la grădină 
— 20,30.
a Inimă nebună... nebună de le
gat : CRINGAȘI — 15,30; 18; 20,15. 
S Răzbunarea haiducilor : VIITO-

UL — 15,30; 18; 20,30.
a Prin Kurdlstanul sălbatic t 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 
18,15; 20,30 -
a Studiu despre femei : RAHOVA 
— 15,30; 18; la grădină — 20,18, 
COTROCENI — 15,30; 18; 20,30.
0 Nebunul din laboratorul nr. 4 t 
LIRA — 15,30; 18, la grădină — 
20,30.
e, Pentru cîțiva dolari în plus t 
DRUMUL SĂRII — 15; 17,30; 20.
0 Cînd tu nu ești : FERENTARI 
— 15,30; 18; 20,30.
a Nuntă la Malinovca : PACEA — 
15,30; 18; 20,15.

Cronica zilei
la

(Urmare din pag. I)

(Agerpres)
vremea

18!

20, 
io;

de speclalita- acestul just ăr fi la fel reacția nega-

Fotbal : Rapid — Petrolul, 
la stadionul „23 August". 
Festivalul Mondial al TI-

ETAPA I

Programul II

aa

stadionul „23 August" din Capitală, cu începere da la ora 15,30, au loc partidele: Rapid—Petrolul și Steaua— F. C. Argeș. în țară, prima e- tapă programează următoarele meciuri: Vagonul Arad— Jiul Petroșeni; Dinamo Bacău—Universitatea Cluj; Cri- șul Oradea—Farul Constanța ; Politehnica Iași — Progresul București ; A.S.A. Tg. Mureș— Dinamo București; Universi» tatea Craiova—U. T. Arad.-

Programul I

8,30 — Ora exactă. — Cum va fl vremea. — Gimnastica de înviorare.
8.40 — Pentru copii și școlari. La șase pași de o excursie. Emisiune con.

curs cu participarea pionierilor din taberele de pe litoral.
9.40 — T.V. pentru elevi. Consultații la matematici (bacalaureat). Tema ;

Geometria în spațiu. Prezintă conf. univ. Eugen Rusu.
10,00 — Ora satului. In cuprins : Lucrări de sezon în agricultură ; Agro

tehnica în acțiune ; Viorile de la Bala ; Expoziția elevilor de la 
școlile profesionale agricole ; Poșta emisiunii ; Noutăți editoriale ; 
Buletin agrometeorologic ; Muzică populară românească. Cîntă : 
Pușa Poenaru, Ion Luican, Poliria Manoilă, Florlca Duma, Maria 
Bahan, Mariana Ionescu, Ileana Greculescu-Ionașcu. Acompaniază 
o formație instrumentală condusă de George Carabulea.

— T.V. pentru specialiștii din agricultură. Ciclul „Irigații". Tema : 
Folosirea apelor subterane pentru irigații. Colaborează conf. dr. 

Grlgoraș șl lng. Ion Pe- 
stat al geologiei.

lng. Cezar Nicolau, prof. dr. docent D. 
trișor, vicepreședinte al Comitetului de

12.15 — De strajă patriei. 
13,00 — Telejurnalul de prlnz.
13.15 — închiderea emisiunii de dimineață. 
14,00 — ziz-zag — telemagazin duminical. 15,30 —

Steaua — F. C. Argeș. Transmisiune de
19.15 — Tineri lnterprețl români partlcipanți la _________  ________

neretului și Studenților de la Sofia (muzică ușoară).
19.35 — Telejurnalul de seară.
19,55 — Telesport.
20.20 — „Chemarea mării* — emisiune de varietăți. Transmisiune de 1*

Constanța.
22,05 — Studioul mic. „Rochia* de Romului Vulpescu. Interpretează Me

lania Ursu și Theodora Mazanitis.
22.35 — Din nou legătura cu Constanța. Recital Josef Laufer. 
23,05 — Telejurnalul de noapte.
23.20 — închiderea emisiunii.

20,00 — Reporterii noștri în țară șl peste hotare.
20,20 — Selecțlunl din spectacolul muslc-hall-ulul din Moscova.
21,05 — Telejurnal.
21,25 — Film artistic. „Vîntul din «ud* — producție a studiourilor italiene 

cu Claudia Cardinale șl Renato Salvatore.
22,55 — închiderea emisiunii.

(în Sala Palatului) : 
Concert de muzică ușoară — Helen 
Shapiro șl Tony Bolton — 20. 
0 Muzeul de artă „Fr. Storck și 
Cecilia Cuțescu Storck" : „Cînd 
statuile vorbesc® (spectacol de su
net și lumină) — 20,30; 21; 21,30. 
0 Teatrul Național „I. L. Cara- 
glale" da Teatrul de vară „N. 
Bălcescu") : „Regina de Navara* 
— 20.
• Teatrul Giuleștl (la Teatrul de 
vară „Herăstrău") : Martorii s» 
suprimă — 20.
0 Teatrul „C. Tănase* (la gră
dina Boema) : „Comici vestiți al 
revistei" — 20, la Teatrul de vară 
„23 August" : Selecțiunl din spec
tacolul „Boema Palace* — 20.
0 Ansamblul „Perlnița* (în sala 
Savoy a Teatrului „C. Tănase") 1 
Varietăți folclorice"

La invitația guvernului Republicii Congo, sîmbătă a plecat spre Brazzaville o delegație a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Gheorghe Dobra, vicepreședinte al Comisiei guvernamentale de colaborare și cooperare economică șl tehnică, care va participa la festivitățile prilejuite de cea de-a cincea aniversare a Revoluției congoleze (13—13 august).
★Sîmbătă seara a plecat în Franța Ansamblul folcloric al Casei de cultură a sectorului 7 din București, oare va participa la festivalurile internaționale de folclor ce vor avea loc în mai multe localități din a- ceastă țară între 12 august și 2 septembrie.în programul ansamblului figurează cîntece populare interpretate de orchestre și soliști vocali șl instrumentiști, precum și dansuri populare.Acesta este cel de-al 10-lea colectiv artistic de amatori din cadrul așezămintelor culturale, care participă în acest an la manifestări și întreceri artistice Internaționale.

Timpul probabil pentru 12, 13 șl 14 
august. în țară : Vreme relativ răcoroasă și în general instabilă, mai ales în nordul și estul țării. Cerul va fi variabil. Se vor semnala ploi sub formă de averse, mai frecvente după- amiaza. Vîntul va sufla potrivit, pre- dominînd din nord-vest. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 8 și 18 grade, iar maximele între 20 și 23 de grade. în București: Vreme relativ răcoroasă și ușor instabilă. Cerul va fi variabil. Se vor semnala ploi de scurtă durată. Vîntul va sufla potrivit. Temperatura ușor variabilă.

fi ales, administrația sa va acorda prioritate Vietnamului în vederea găsirii a ceea ce el a numit un sfîrșit onorabil al războiului. Dar această declarație este considerată ambiguă, deoarece vorbitorul nu a spus nimic despre curmarea agresiunii americane și retragerea trupelor din Vietnam și nici măcar desprfi încetarea bombardamentelor asupra întregului teritoriu al R. D. Vietnam, premisă necesară pentru un rezultat pozitiv al convorbirilor preliminare de la Paris. Același caracter ambiguu îl au declarațiile sale relative la alte sectoare ale globului, cum este, de pildă, Europa. în legătură cu relațiile S.U.A. cu țările socialiste, Nixon a spus că „după era confruntării, a sosit momentul de a intra în era negocierii", adăugînd însă imediat că, dacă va fi ales, administrația sa va consolida forța S.U.A., pentru a trata pa a- ceastă bază.Programul electoral republican și declarațiile lui Nixon nu preconizează soluții originale, nici în ce privește problemele interne, în special în problema segregației rasiale. Or, acuitatea acestei probleme a fost subliniată chiar în zilele convenției republicane de gravele ciocniri sîngeroase survenite la Miami, între polițiști și negri.O apreciere globală asupra rezultatului convenției republicane a dat-o Jean Lagrange, trimisul special la Miami Beach al agenției France Presse. „Desemnînd pe Ri
chard Nixon fi nu pe guvernato
rul Nelson Rockefeller, considerat 
„neliniștitor" prin unele proiecte a- 
nunțate de acesta, a scris el, parti
dul republican a mizat cu bună 
știință pe profunda dezbinare care 
domnește în rindurile partidului

primul rînd în stabilirea acelei comunicări vii între teatru și public este piesa însăși, dramaturgia născută din substanța materială și spirituală a realității noastre.Recentul concurs de dramaturgie a adus, incontestabil, un spor cantitativ și calitativ repertoriului teatrelor, printr-un număr de lucrări meritorii, pe drept apreciate de juriu. Piesa lui Alexandru Popescu „Croitorii cei mari din Va- lahia" aduce în mod evident o contribuție originală în genul dramei cu pretext istoric și cu semnificații manifest contemporane, într-o formulă artistică spirituală și emoționantă totodată, dînd glas unui patriotism lucid și tonic. Pe linia dramei istorice s-au manifestat șl investigația filozofică a tînărului Paul Cornel Chitic în „Cronica personală a lui Laonic" și patetismul ușor sentimental al lui Dan Tărchilă în „Basarabii", frescă istorică mai puțin inspirată, din păcate, decît prima sa piesă în acest gen. Urmînd o linie începută cu „Iancu la Hălmagiu", Paul Everac a prins într-un instantaneu ultimele ceasuri de libertate ale eroilor Horia și Cloșca în „Urme pe zăpadă", slujindu-se de această evocare pentru o dezbatere filozofică despre libertate și necesitate, dezvăluind o nouă trăsătură a tragicului. Inspirîndu-se din bogăția nesecată a folclorului nostru. Tina Ionescu De- metrian a scris o feerie modernă. „Alizuna" ei fiind

o „ondină11 născută din solul românesc al drăgaice- lor, plină de poezie, de puritate, de încredere în om. Cît despre realitatea actuală, ea este prezentă în lucrările distinse la concurs îndeosebi pe planul dezbaterii etice, atît în piesa scurtă a lui Paul Everac „Cîteva palme false”, în piesa lui Ionel Hrlstea „Un loc rămas liber" — ambele remareîndu-se prin rigoarea construcției dramatice și acuratețea analizei psi-

mari decît rezultatele de pînă acum.Insatisfacția față de creația dramatică actuală își are sursele, după părerea mea, în aria restrînsă a preocupărilor autorilor în raport cu problematica vastă și complexă a realității noastre actuale, în unghiul de vedere îngust șl uneori superficial din care această realitate este investigată, în poziția filozofică nu totdeauna limpede de pe care este privită rea-

sionat. A simplifica în artă în sens negativist duce la rezultate tot atît de puțin valoroase, ca și cealaltă simplificare. Grăbiți să-și comunice contemporanilor lor observațiile asupra vieții, unii autori se mulțumesc cu notația superficială a unor fenomene exterioare, înșelătoare adesea dacă nu li se cercetează semnificațiile în profunzime și în corelație cu întregul sistem de relații în care fenomenele acestea se produc.

leninistă, capabilă a-1 ajuta să înțeleagă sensul fenomenelor cu aparente atît de contradictorii. în încercările unor autori tineri de a cuprinde realitatea în simboluri, redueînd-o la e- sențe, se remarcă predilecția către un teatru abstract, rupt de contextul social- istorlc, de coordonatele de timp șl spațiu. încercare temerară, dar riscantă, căci în arta tuturor timpurilor, orlcît de adine filozofică, omul a fost prezentat în condiții concrete de viață.
DRAMATURGIA ORIGINALĂ
hologice — cît și în piesa „Avionul de Cluj" de Al. Mitru și Constantin Ma- teescu, în care neliniștile adolescentine fac apel la responsabilitatea vîrstnici- lor. N-au lipsit din palmaresul concursului fantezia satirică și pamfletul politic reprezentate prin piesa lui Deak Tamâs „Manevrele" și incisiva schiță dramatică a lui Iosif Nagiu „Week-end".Dacă, în ciuda unor succese reale ale dramaturgiei noastre, atît în cadrul a- cestui concurs, cît și în producția dramatică curentă, stăruie un sentiment de insatisfacție, aceasta se datorează desigur faptului că atît cerințele, cît și posibilitățile sînt mult mal

litatea, într-un anumit exclusivism cu care se caută forme și modalități noi artistice, ca o reacție față de modalități și forme de gîn- dire artistică perimate condamnate pe drept cuvînt. Sursa vie a tradițiilor dramaturgiei noastre poate sluji oricînd drept punct de plecare și termen de referință pentru creatorii de azi. Reacția firească față de exagerările din trecut îi face însă pe unii autori să ocolească temele de largă respirație socială, cantonîndu-se într-o problematică a vieții intime, necesar a fi investigată desigur, dar nu cu exclusivitate. Realitatea este interesantă și atractivă pentru 
un cercetător lucid și pa-

O trăsătură interesantă demnă de toată atenția și prețuirea, a dramaturgiei noastre actuale, este tendința spre generalizarea filozofică, încercarea de a sintetiza într-o imagine concentrată concluziile u- nui întreg proces de investigare artistică. In aceste încercări, care reprezintă o etapă nouă în dramaturgia noastră, concepția despre lume a creatorului este ho- tărîtoare, ca de altfel și în arta de notație directă, de consemnare a fenomenelor, unde poziția filozofică, politică a autorului înlătură hazardul și arbitrarul. Răspunderea autorului față de publicul căruia i se adresează îl obligă la o solidă înarmare filozofică marxist

Omul, ființă socială, nu poate exista decît în complexul de relații sociale în care trăiește. Ruperea de acest complex de relații, de condițiile concrete de viață în care general-uma- nul se manifestă de fiecare dată într-un fel specific, duce adesea la ambiguitate și uneori la confuzie.Căutarea unor forme noi de expresie artistică e lăudabilă în sine și sursă a unor succese reale ale dramaturgiei noastre pe calea diversificării genurilor și stilurilor, atunci cînd nu devine scop în sine. Uneori însă se ajunge la fetișizarea unor formule șl modalități care îngustează sfera căutărilor, creînd o nouă

uniformizare. Intr-un a- malgam de mijloace proprii teatrului absurdului, sau într-o pseudo-anticipa- ție științifică, aluziile critice la realitatea actuală sînt mai puțin eficiente decît ar putea fi dezbaterea limpede, directă a unor racile sociale care se cer dezvăluite, condamnate, de pe poziții partinice, combative. Există în lume un teatru militant, angajat, un teatru de profundă responsabilitate socială, umană, politică, un teatru de adîncă investigație psihologică, ecou direct șl puternic al marilor frămîntări ale epocii noastre. Unele piese românești din ultima vreme se înscriu pe această linie majoră responsabilă. Dar ai impresia, uneori că dramaturgia noastră reflectă marile zbateri de sub un clopot de sticlă, atît de palid străbat în ea ecourile vieții reale.Congresul al IX-lea al P.C.R., Conferința Națională a partidului, documentele ultimei plenare a Comitetului Central și întreaga noastră viață poli- - tică oferă creatorilor un teren vast de investigație și de meditație, posibilitatea de a înțelege în profunzime sensul marilor e- venimențe pe care le trăim. Stă în putința dramaturgilor de a se călăuzi după aceste documente si a-și rosti cuvîntul artistic, e- moționant, lucid și profund, de pe scena pe care zecile de teatre o oferă. Din toate timpurile, dramaturgia a luat poziție critică față de realitate, a pus în lumină

contradiqțiile, a dat glas e- roului reprezentativ al năzuinței maselor. Eă are posibilitatea să dea glas aspirațiilor celor mai înalte ale unei epoci, ale unei colectivități, ale unui popor, prin eroii săi dramatici. Idealul social și estetic al epocilor trecute a fost întruchipat în eroi reprezentativi. care au rămas în istoria vie a teatrului, sub chipul unui Oedip, al unui Hamlet, Don Rodrigue, Figaro, Karl Moor, Sfînta Ioana. Dramaturgia epocii socialismului își caută eroii, acele întruchipări vii, convingătoare ale aspirațiilor omului de azi spre demnitate, puritate morală, solidaritate umană. Omul de azi al societății noastre, în luptă cu forțele naturii, cu forțele vechiului, cu inerțiile unei mentalități antiumane, individualiste, rapace, își așteaptă încă dramaturgul. Un dramaturg lucid și responsabil, necruțător și iubitor, care să-i cunoască și să-I pună în față, ca într-o oglindă, marile calități și marile defecte, profilul lui de creator al marilor construcții al uriașelor baraje, de stăpîn al materiei și al forțelor naturii, șl, totodată abisul de cruzime, de viclenie și egoism. împotriva căruia trebuie să lupte cu tărie, cu furie, cu încredere.Umanism primul rînd om și în forțele principiul suprem noastre, principiu tor al societății este umanismul.

convingere, cuînseamnă în încrederea în sale. Iar al artei călăuzi- noastre,

democrat, datorită în esență războ
iului din Vietnam fi marii tensiuni 
care paralizează centrele urbane, 
scontînd că această dezbinare nu 
va putea fi înlăturată pînă în no
iembrie. Este vorba de un pariu pa 
care republicanii îl pot pierde da
torită evenimentelor, adaugă comentatorul. Marea necunoscută nu 
este convenția de la Chicago, al 
cărei rezultat nu pare că va dez> 
minți previziunile (are în vedere previziunile care îl desemnează drept candidat al democraților pe vicepreședintele Humphrey n r.) 
— adaugă el. Necunoscuta o con
stituie evenimentele care de acum 
și pînă în noiembrie vor da sau nu 
dreptate tacticienilor republicani. 
Dacă, de exemplu, negocierile an
gajate de administrația Johnson 
in conflictul vietnamez ar avea un 
rezultat concret, multe divergențe 
ar dispare la democrați".Ideea este reluată de ziarul „Paris Jour". Examinînd efectele pe care învestirea lui Nixon a ți început să le aibă asupra partidului democrat, ziarul susține că „apa
ratul acestui partid va face acunt 
totul pentru ca președintele John
son să revină asupra hotărîrii sale 
de a nu-și prezenta candidatura în 
alegeri". Chiar în această ipoteză, arată în continuare „Paris Jour", democrații nu vor putea obține însă președinția fără un atu major. 
„Si ce atu mai răsunător ar pu
tea aduce președintele Johnson, 
scrie autorul articolului, tn afară 
de un fapt care ar putea fi pre
zentat opiniei publice din S.U.A. 
ca un succes diplomatic american 
tn lipsa unui succes militar ce nu 
mai pare posibil nimănui in sud- 
estul Asiei 7“ Posibilitatea unei reexaminări • hotărîrii președintelui Johnson de a solicita prelungirea mandatului său este însă o ipoteză pe care nimic nu o confirmă pînă acum. Indiferent de aceasta, în rindurile comenta-- torilor de presă se acreditează tc* mai mult părerea că partidul democrat, pentru a veni în întîmpi- narea stării de spirit a alegătorilor, trebuie să manifeste o inițiativă importantă în direcția păcii în Vietnam. Or, pînă acum nu sînt semne în această privință.In conferința de presă ținută după desemnarea lui Nixon, vicepreședintele Humphrey a spus că este favorabil unei soluții politice obținute în jurul unei mese de negocieri, dar că nu este de a- cord cu o retragere unilaterală a forțelor S.U.A. (Aceasta în timp ce forțele S.U.A. se află angajate într-o agresiune la 10 000 km depărtare de granițele lor). Ceea ce l-a determinat pe senatorul McCarthy, a cărui candidatură o susține ari pa mai liberală din partidul democrat, să declare i „Dacă nici 
unul din principalele partide nu va 
desemna acei candidați la preșe
dinție care să pună capăt războiul 
lui din Vietnam, 
semna respingerea 
lui american".Aceasta par» fi lucidă. Numai că rică și însăși desfășurarea actualei campanii electorale din SU.A. a- rată că complicatul mecanism e- lectoral american se află în așa măsură sub imperiul influențelor conservatoare și, în mîinile aparat, telor de partid, îneît rezultatei® alegerilor oglindesc prea puțin voința reală a corpului electoral.

★George McGovern, senator democrat din partea statului Dakota de sud, a anunțat sîmbătă că se lansează în lupta pentru obținerea candidaturii democrate la președinția Statelor Unite. El a adăugat că se angajează să urmărească „obiectivele pentru care și-a dat viața Robert Kennedy^

aceasta va în- 
voinței poporu-

fi c concluzii» experiența istov
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Recrudescenta IN POLITICA EXTERNĂ

tensiunii Irakul
Proiectul noului statut PRAGA încheierea convorbirilor Yemenul de Sud

in Uruguay
• CIOCNIRI VIOLENTE ÎN
TRE STUDENȚI Șl POLIȚIE
• ZECI DE RĂNIȚI Șl PESTE 
50 DE PERSOANE ARESTATE

pe poziții de 
neutralitate

al P. C. din Cehoslovacia
PRAGA 10 (Agerpres). — Presa cehoslovacă a publicat sîm

bătă proiectul noului statut al P.C. din Cehoslovacia. Acesta ur
mează să fie discutat in adunările organizațiilor de partid și va fi 
supus aprobării Congresului 
Cehoslovacia.

al XIV-lea extraordinar al P.C. din

dintre delegațiile
C.C. alP.C.C.si C.C. al U.C.I.

0 victorie
Capitala uruguayană cunoaște tncepînd de vineri, o recrudescență a răpirii din fața locuinței sale a lui _bel, directorul Companiei naționale de electricitate și telecomunicații, toate forțele poliției din Montevideo sînt mobilizate. Elicoptere zboară deasupra suburbiilor capitalei. Localitățile Solymar șl Paj as Blancas, stațiuni balneare din a- propierea orașului Montevideo, au fost percheziționate casă cu casă de poliție. Pătrunderea poliției în localul universității, care, potrivit Constituției țării, se bucură de autonomie, a fost de natură să agraveze situația. Este pentru prima dată în istoria țării cînd poliția încalcă autonomia acestei universități, veche de 35 de ani.Potrivit agențiilor de presă, 8-au produs ciocniri violente între poliție șl studenți după ce agenții forței publice au pătruns în pavilioanele Universității. După cum relatează agenția France Presse, 

timp de peste patru ore cîteva 
sute de Jandarmi au dus adevă
rate lupte de stradă cu studenții 
In jurul clădirii Universității. Zeci 
de răniți au fost transportați in 
spitale șl peste 50 de persoane au 
fost arestate. Studenții, care au Tidicat baricade, s-au retras spre centrul orașului, numai după ce împotriva lor a fost folosită o cantitate masivă, de grenade cu gaze lacrimogene.Președintele Uruguayului, Jorge Pacheco Areco, a cerut Senatului destituirea Consiliului administrativ al Universității din Montevideo, 
care este învinuit de „slăbiciune" în cursul manifestațiilor studențești. Hotărîrea a fost luată în urma unei ședințe extraordinare a guvernului, care a examinat situația creată în urma gravelor tulburări petrecute în cursul zilei de vineri.Situația actuală neliniștește cele mai largi cercuri politice urugua- yene. „Măsurile excepționale de securitate sînt acelea care au dus la tulburarea ordinii publice", a declarat deputatul Rodnei Aris- mendi. Principala cauză a actualei situații, a spus el, trebuie căutată în aotivitatea antipopulară a guvernului. Referindu-se la politica economică a guvernului, Arismen- di a declarat că relațiile cu Fondul Monetar Internațional pe care le întreține Uruguayul subminează industria națională și „au dus țara 
la inflație și la creșterea nemaiîntâlnită a costului vieții".

tensiunii. Ca urmare aUlises Pareyra Rever-
— CONFERINȚA DE PRESA 
A MINISTRULUI DE EXTERNE 

IRAKIAN

po- de- în in-

BAGDAD 10 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la o conferință de presă care a avut loc la Bagdad, ministrul irakian al afacerilor externe, Abdul Karim Sheikhali, a declarat că în domeniul politicii externe țara sa se situează pe ziții de neutralitate. Irakul va pune toate eforturile, a arătat continuare ministrul, pentru atensifica lupta împotriva imperialismului.Referindu-se la atitudinea noului guvern irakian față de Statele Unite, Sheikhali a subliniat că Bagdadul nu intenționează să reia relațiile diplomatice cu această țară, întrucît ea nu și-a schimbat atitudinea față de situația din O- rientul Apropiat. Pe de altă parte, el a relevat că Irakul cheamă Statele Unite să pună capăt bombardamentelor asupra Vietnamului de nord și se pronunță pentru acordarea poporului vietnamez a dreptului la autodeterminare.In legătură cu situația din Orientul Apropiat, Sheikhali a subliniat că Irakul sprijină hotărîrea conferinței de la Khartum a șefilor statelor arabe în vederea înlăturării urmărilor evenimentelor din luna iunie anul trecut.

Proiectul noului statut al P.C. din Cehoslovacia arată că P.C. din Cehoslovacia este uniunea liber consimțită a cetățenilor progresiști activi din punct de vedere politic, din toate păturile sociale, care s-au unit în scopul înfăptuirii în tara lor a programului socialismului și comunismului. Avînd la bază teoria științifică și metodele marxist-leniniste, P.C. din Cehoslovacia este continuatorul tradițiilor democratice și revoluționare naționale și al tradițiilor progresiste ale mișcării muncitorești revoluționare. El este apărătorul consecvent al valorilor fundamentale ale socialismului. în efortul său de dezvoltare continuă a societății socialiste, partidul pornește de la interesele concrete ale popoarelor și naționalităților din Cehoslovacia.în proiectul de statut se arată că partidul este partea componentă, inalienabilă a mișcării comuniste și revoluționare internaționale. Pe baza principiilor internaționalismului proletar și patriotismului socialist, el întărește relațiile frățești și colaborarea poporului cehoslovac cu popoarele țărilor socialiste și cu oamenii muncii din toate țările, sprijină mișcarea socialistă, revoluționară, și de eliberare națională în lupta împotriva Imperialismului.Partidul comunist consideră drept un tel al său să exprime interesele progresiste, de perspectivă ale tuturor claselor și păturilor societății. El consideră clasa muncitoare drept

forța socială principală, a cărei misiune istorică este construirea comunismului. Clasa muncitoare în alianță cu țărănimea și cu intelectualitatea reprezintă, de aceea, sprijinul necesar al întregii dezvoltări sociale spre societatea comunistă.Partidul comunist își asumă rolul conducător politic In cadrul Frontului național. El este conștient că forța sa rezidă în legătura strînsă cu poporul, cu viața și cu nevoile sale. De aceea, în activitatea sa, partidul luptă neobosit pentru a cuceri încrederea poporului, sprijinul său voluntar șl se supune controlului său.In prezent, partidul tși Îndreaptă eforturile spre dezvoltarea socialismului ca societate lipsită de contradicții de clasă, bazată pe unitatea și diversitatea intereselor sociale, organizată liber și democratic, profund internaționalistă, echitabilă din punct de vedere social, care remunerează în funcție de calificare și de rezultatele muncii.Partidul dorește să-și mențină rolul de avangardă în lupta popoarelor Cehoslovaciei pentru socialism, democrație, pentru drepturile omului, pentru libertatea și idealurile umane ale comunismului. El consideră că sarcina sa principală este de a se afla în «lujba poporului și , a progresului.Partidul își dezvoltă activitatea pe baza centralismului democratic — minoritatea se supune majorității șl îndeplinește hotărîrile care au fost adoptate. împotriva adepților poziției minorității, dacă ea nu se află într-o contradicție principială cu programul și statutul partidului, se poate acționa numai prin mijloace . ideologice. Formarea de adepți ai minorității !n afara cadrului statutului, crearea unor grupuri de membri de partid cu activitate fracțio- nistă proprie este inadmisibilă.Proiectul de statut menționează dreptul membrilor de partid de a se manifesta în mod deschis în cadrul adunărilor de partid și al presei de partid și de a-și exprima părerile în mod critic asupra activității partidului, asupra tuturor organelor și membrilor lui, indiferent de funcția pe care o exercită aceștia.

PRAGA 10 (Agerpres). — Președintele Iosip Broz Tito, care se află la Praga în fruntea unei delegații de partid, a avut sîmbătă la amiază o întîlnire cu reprezentanți ai organizațiilor politice, obștești și ai unor colective de muncă din diferite regiuni ale Cehoslovaciei, precum și cu cetățeni cehi și slovaci, care au luptat în detașamentele iugoslave de partizani.Mulțumind pentru primirea caldă, prietenească făcută de locuitorii Pragăi, președintele Tito a relevat simpatia pe care popoarele Iugoslaviei o nutresc față de Cehoslovacia, sentiment care nu s-a schimbat nici în clipele cele mai grele prin care au trecut ambele țări. Țările noastre a spus rul, au multe lucruri In prezent ne este construirea socialismului aceea ne sprijinim unii sprijin care nu poate fi dăunător, ci dimpotrivă folositor socialismului în iume în general. Gu alte cuvinte dezvoltăm relațiile noastre corespunzător intereselor popoarelor noastre.In continuare, președintele Tito 
a subliniat că convorbirile dintre delegațiile celor două partide se desfășoară în spiritul celei mai strînse prietenii și înțelegeri și a asigurat că bucura și tn viitor de sprijinul Iugoslaviei.

tat situația și perspectivele colaborării reciproce.Ieri, delegației s-a alăturat și V. al Prezidiului C.C. secretar al C.C. al cia.
a forțelorcehoslovace I Bilak, membru al P.C.C., prim- P.G. din Slova-

★cum anunță agenția republicane

vorbito- comune. comună și de pe alții,

Cehoslovacia se va
★Sîmbătă au continuat într-o atmosferă de strînsă prietenie și sinceritate. convorbirile dintre delegațiile G.G. al P.G. din Cehoslovacia și C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia.S-a făcut un schimb reciproc de Informații privind activitatea celor două partida frățești și s-a discu-
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Forjele polițienești îm în juri aze lacrimogene pe demonstranții masați liversității din Montevideo

Copiii biafrezi R. S. A. AL REVOLUȚIEI
„Operațiunea

DupăTaniug la Praga s-au încheiat convorbirile dintre delegațiile C.C. al P.C. din- Cehoslovacia și C.C. al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia, conduse de Alexander Dubcek, prim-secretar al C.G. al P.C.C., și Iosip Broz Tito, președintele U.C.I. După încheierea convorbirilor, Iosip Broz Tito a ținut o conferință de presă în cadrul căreia a răspuns la întrebările puse de ziariștii cehoslovaci și iugoslavi.

Roma. Țărani veniji din împrejurimile capitalei italiene protestează împotriva politicii agrare practicata în cadrul Pieței comuna
ASTĂZI IN GUINEEA
ECUATORIALĂ SPANIOLĂ

„Există 220 000 de 
refugiați In regiunea 
Ikot Ekpene. Două 
pînă la trei mii dintre 
ei mor în fiecare zi. 
Dacă alimentele nu vor 
sosi, vor fi, fără îndo
ială, 10 000 de morți pe 
zi la sfirșitul săptămînii 
viitoare. Am vizitat una 
din tabere: „Trăim
grație cerului. Nu mai 
avem alimente decît 
pentru trei zile". Pentru 
K. Udo, reprezentant 
al Crucii Roșii la Ikot 
Ekpene, acesta e sfîrși- 
tul.

„Venițl să-i vedeți — 
îmi spune el. l-am in
stalat în închisoare. 
Sînt acolo 808 copii de 
4 pînă la 10 ani. Azi 
e joi. Luni, majoritatea 
dintre ei vor fi morți".

E ora 18, ora rafiei 
zilnice de orez. Copiii 
goi, scheletici, tăcuți, 
cu castronașul de me
tal In mină, fac coadă 
la gamelă. Apoi ei revin 
în „dormitoare": ve
chile celule ale închiso
rii. Se întind în patu
rile metalice, în întune
ric.

Intr-o celulă, singur, 
un copil de vreo zece 
ani e pe moarte. Are 
gamba fracturată. O 
bucată de lemn rudi
mentară legată cu 
sfoară îl ține loc de 
ațele. Nu există medic. 
Chiar dacă ar fi, nu ar 
folosi la nimic : nu exis
tă medicamente.

Curtea interioară a 
închisorii este înconju
rată de o tranșee care 
se umple pe măsură ce 
copiii mor. Seara 
trei membri ai Crucii 
Roșii, care se ocupă de 
tabără, aprind focuri 
de pădure aproape de 
tranșee pentru a în
depărta vulturii. Aceștia

puținele alimente care 
sosesc sînt suficiente 
numai pentru locuitorii 
orașului. La cîțiva kilo
metri în împrejurimi, în 
junglă, zeci de mii de 
refugiați mor de foame. 

Unul dintre membrii 
Crucii Roșii îmi expli
că : „Ne-ar trebui doar 
8 camioane — avem 
două — și alimente, 
tone și tone de ali
mente. Nimic nu soseș
te. Am reușit să loca
lizăm mari grupuri de 
refugiați și în junglă. 
Ne ducem să-i vedem 
în toate zilele cu ca
mioanele goale... Sînt 
aproximativ 220000 de 
oameni. In două săptă- 
mîni, dacă nu sosește 
nimic, va fi prea tîr- 
ziu. Dintre ei mor de 
pe acum cam 2 000— 
3 000 pe zi".

Drumul asfaltat care 
coboară de la Uyo și 
Ikot Ekpene spre Oron 
și Calabar e în perfec
tă stare. Hrana ar putea 
fi transportată ușor din 
Calabar în cîteva ore 
spre mulțimile de refu
giați cele mai îndepăr
tate. Dar alimentele nu 
sosesc la Calabar.

De la lansarea opera
ției „supraviețuire" de 
către Crucea Roșie in
ternațională (cu 15 zile 
în urmă) un singur vas 
transportînd 400 tone 
de pește uscat norve
gian a sosit la Calabar. 
Dar Crucea Roșie in
ternațională nu a primit 
prețioasa încărcătură, 
.rechiziționată" se pare 

trupele federale.
*

— Comitetul Inter- 
hotărît să întrerupă 

zborurile avioanelor care transportă medicamente 
și alimente pentru populația Biafrei, întrucît a- 
vioanele afectate acestei misiuni au fost supuse 
unui puternic tir de artilerie în cursul nopții de 
vineri spre sîmbătă.

rămîn agățați cu zecile 
pe acoperișuri.

La cîțiva zeci de me
tri de închisoare, in plin 
centrul Ikot Ekpene-u- 
lui, vreo 500 de copii 
despuiați se află într-o 
sală de clasă. Un adult 
încearcă zadarnic să-i 
distreze.

La trei kilometri spre 
nord de Ikot Ekpene 
— mai puțin de 30 km 
de Aba, capitala Bia- 
frei — se află „frontul".

O emoționantă 
relatare a trimisu
lui special al a- 

gențiel France 
Presse

Numeroși refugiați se 
îndreaptă spre sud. 
Printre ei sînt mulți co
pii epuizați, care mor 
pe marginea dru
mului. Ochii lor ru
gători cer de mîncare. 
Își freacă ușor pîntecul 
înainte de a întinde 
mîna. Totuși, la 15 km 
numai, spre sud, la Uyo 
e de mîncare. Șoseaua 
principală e plină de 
lume, circulă cîteva 
mașini. Există aici o ta
bără a prizonierilor bia
frezi și un spital de 
campanie pentru fede
rali. Și unii și alții sînt 
bine hrăniți. La Uyo, 
Crucea Roșie a instalat 
o echipă de șapte per
soane : un medic indian 
și șase infirmiere; dar

★

GENEVA 10 (Agerpres). 
național al Crucii Roșii a

de

Sibasa"PRETORIA 10 (Agerpres). — Autoritățile rasiste sud-africane au anunțat că sîmbătă au început în nord-estul Transvaal-ului manevre militare pe tema luptei împotriva forțelor de guerilă, denumite „Operațiunea Sibasa". Un purtător de cuvînt militar sud-african a declarat că la aceste manevre participă peste 700 de vehicule militare de diferite tipuri.După cum relatează agențiile de presă, sub pretextul acestor manevre militare, autoritățile rasiste se pregătesc de fapt pentru intensificarea acțiunilor represive împotriva luptei populației africane.
v

BRAZZAVILLE 10 (Agerpres). — La Brazzaville a avut loc prima reuniune a Consiliului Național al Revoluției. Postul de radio congo- lez „Vocea Revoluției" a anunțat că reuniunea a fost prezidată de comandantul suprem al forțelor armate, căpitanul Ngouabi. Membrii guvernului au fost prezenți în calitate de observatori.Luînd cuvîntul cu această ocazie, Ngouabi a insistat asupra necesității unității naționale, subliniind pericolul pe care îl reprezintă divergențele dintre triburi. El și-a exprimat convingerea că armata națională și corpul apărării civile vor asigura securitatea țării. In cadrul întrunirii s-a anunțat, de asemenea, că va fi lărgită lista membrilor Consiliului Național al Revoluției.

WASHINGTON 10 (Ager
pres). — Administrația națio
nală pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) a procedat 
la o importantă reducere a 
programelor sale de cucerire 
a spațiului extraterestru ex- 
ceptînd doar programul „A- 
pollo". Acesta din urmă tre
buie să fie realizat pînă la 
sfirșitul anului 1969, și va cul
mina cu prima debarcare a 
eosmonauților americani pe 
Suprafața, Lunii. Bugetul 
K.A.S.A., prevăzut inițial la 
turna da 4,37 miliarde dolari 
pentru anul fiscal 1968/1969, a 
fost redus la 4 miliarde și se 
presupune că va mai fi 
„amputat" de Congres cu încă 
700 milioane dolari. In urma 
tratativelor dintre N.A.S.A. și 
administrația de' la Washing
ton a. fost elaborat un „plan 
interimar" care prevede con
cedierea a 1 600 funcționari ai 
agenției și renunțarea la ser
viciile a 2 000 de colaboratori 
ai firmelor industriale care 
lucrau pentru N.A.S.A. O dată 
cu încheierea programului 
„Apollo" vor fi reduse consi
derabil fț explorările ameri
cane pe satelitul natural al 
Terrei.

Referendum

i'

asupra 
noii constituțiiYAOUNDE 10 (Agerpres). — La 11 august populația din teritoriile Rio Muni și Fernando Po, care formează Guineea ecuatorială spaniolă, se va prezenta în fața urnelor în cadrul referendumului asupra noii constituții a țării. In luna septembrie urmează să fie ales guvernul, iar la 12 octombrie Guineea spaniolă va deveni independentă, încheindu-se în felul acesta dominația colonială spaniolă de două secole.Cu toate acestea, potrivit părerii unor observatori de la Yaounde, Spania nu va renunța la planul său de a menține în continuare controlul asupra resurselor naturale bogate din Fernando Po și să separe acest teritoriu, într-un fel sau altul, de Rio Muni. Ziarul „Effor Camerun", care apare la Yaounde, sublinia într-un editorial că guvernele africane trebuie să demaște manevrele Spaniei din Guineea ecuatorială. Acest apel are o deosebită rezonanță în aceste zile, cînd se hotărăște viitorul a- cestei țări.

Republica Populară a Yemenului de Sud, care și-a cucerit independența în urmă cu numai zece luni, a fost pentru a treia oară în decursul acestui scurt interval de timp teatrul unor evenimente singeroase provocate de elemente ostile guvernului republican din interiorul și din afara țării. Punctul de plecare al încordării l-a constituit, după cum se știe, descoperirea la sfirșitul lunii iulie a unui complot antiguvernamental cu largi ramificații. „Complotiștii — a- răta un comunicat oficial — urmăreau să înlăture guvernul, să modifice linia politică a țării, să restabilească în Yemen domnia reacțiunii și a monopolurilor petroliere". El au provocat tulburări la As-Said și la Ha- bileyn, tulburări care ulterior s-au răspîndit și In alte regiuni ale tării.Guvernul yemenit, condus de președintele Mohammed Al Shaabi, a decretat mobilizarea generală și a trecut la instruirea în ritm accelerat a tinerilor voluntari; a fost lansat un apel către vechil luptători ai Frontului Național de Eliberare de a pune din nou mina pa arme și de a se ridica în a- părarea republicii. La începutul lunii cane au generală Taberele cestora asediate. în diferite regiuni afe țării au avut loc lupte violente în cursul cărora rebelii au suferit pierderi grele. Vineri, ministrul informațiilor a anunțat că principala fortăreață a triburilor rebele, orașul As-Said, fosta capitală a șeicatului Au- laqi, a fost cucerită de trupele guvernamentale.Este un fapt bine cunoscut că Republica Populară a Yemenului de Sud și-a cucerit independența în urma unor lupte îndelungate și a unor jertfe deosebit de grele. Sînt încă vii în memoria opiniei publice ciocnirile sîngeroase de pe străzile. Adenului. încercînd să-și prelungească dominația în această regiune, autoritățile coloniale au recurs la forța armelor pentru a înăbuși mișcarea populară. Pășind pe calea dezvoltării de sine stătătoare, tînăra re- publ’că are de făcut față unor imense greutăți : pe de o Ț>te, este vorba de vindecarea . .-lor îndelungatului război de e- liberare ; pe de altă parte, de lichidarea moștenirii coloniale. Conștient de greutățile pe care le generează această tristă moștenire, guvernul Yemenului de Sud a elaborat un program care preconizează măsuri concrete privind dezvoltarea tării în domeniul economic, social, cultural, al sănătății și educației. El se pronunță pentru o politică externă independentă, se opune prezenței trupelor și bazelor străine pe teritoriul tării.Aceste acțiuni menite să consolideze tînăra republică, s-o smulgă din înapoierea ei seculară, nu sînt însă pe placul foștilor stăpînitorl — cercurile colonialiste și șeicii alungați de popor — care și-au coalizat forțele pentru a submina regimul republican și a restabili vechile rînduieli. în cursul recentelor evenimente, ele au încercat, de asemenea, să exploateze ignoranța populației din provinciile Yemenului, instigîndu-le la răscoală, să semene disensiuni în rîndul forțelor care ani la rînd au dus lupta armată pentru înlăturarea dominației coloniale. Dar și de data aceasta uneltirile împotriva republicii yeme- nite nu și-au atins tinta.
Nicolas N. LUPU

august forțele republi- declanșat o ofensivă împotriva re'^Rlor. de concentrare, rs a- au fost bombaraate și

agențiile de presă transmit:
Guvernul peruvian a a- 

nunîat crearea unei comisii 
permanente care va exa
mina relațiile comerciale 
ale acestei țări cu statele 
socialiste din Europa. c°- misia va fi prezidată de Javier Perez de Cuellar, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe, și va cuprinde pe președinții băncilor de stat și pe directorul comerțului exterior din Ministerul Economiei.

Inougurînd cea de-a 
treia etapă a misiunii sale 
de pace, conferită de secretarul general al O.N.U., U Thant, în Orientul Apropiat, Gunnar Jarring a avut vineri seara întrevederi cu ministrul de externe al Israelului, Abba Eban, asupra situației din această regiune a lumii, precum și în legătură cu posibilitățile de reglementare pe cale pașnică a crizei din Orientul Apropiat.

NEW YORK 10 (Agerpres). — 
Ziarul „New York Times" pu
blică un articol redacțional in 
care cere guvernului S.U.A. să 
înceteze bombardamentele a- 
supra Republicii Democrate 
Vietnam. Ziarul arată că in fe
lul acesta convorbirile de la 
Paris dintre reprezentant!! 
R.D.V. șl S.U.A. vor putea leș! 
din impasul In care se află.

La New Delhi s-a deschis 
conferința pentru aplicarea 
științei și tehnicii in dez
voltarea Asiei. PrimuI ministru al Indiei, Indira Gandhi, a rostit un discurs în care a salutat pe partici- panți, reprezentanți din diferite țări ale Asiei, și a subliniat necesitatea colaborării tehnice între țările în curs de dezvoltare. La lucrările conferinței

participă, de asemenea, Renă Maheu, secretar general al U.N.E.S.C.O.
In drum spre Paris,Duc Tho, membru al Biroului Politic, secretar al C.C. al Partidului celor ce muncesc din Vietnam, consilier special al reprezentantului R. D. Vietnam la convorbirile oficiale de la Paris cu reprezentantul S.U.A., a sosit sîmbătă la Moscova. După cum anunță agenția TASS, el va rămîne la Moscova cîteva zile.
Un acord asupra restitui

rii către Algeria a unor 
Opere de artă, proprietatea a- cestui stat, care au fost transferate la Paris înainte ca Algeria să obțină independența a fost semnat de către ministrul afacerilor externe al Algeriei, Abdelaziz Bouteflika, și ambasadorul Franței la Alger, Pierre de Leusse. Acest acord se referă la un număr de 244 de picturi și desene, unele de o valoare artistică inestimabilă.

N. K. Baibakov, vicepre
ședinte al Consiliului de 
miniștri, președintele Comitetului de stat al planificării al U.R.S.S., a făcut o vizită la Sofia, în cursul căreia a fost primit de Todor Jivkov, președintele Consiliului de Miniștri, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar. Au fost discutate cu acest prilej problemele dezvoltării colaborării economice dintre cele două țări.

0 delegație parlamentară 
iugoslavă, condusă de Petar Stambolici, deputat în Vecea Popoarelor a Skupștinei Federale, membru al Consiliului Federației al R.S.F. Iugoslavia, a plecat sîmbătă într-o vizită în Mexic, Venezuela, Ecuador și Chile, la invitația parlamentelor din a- ceste țări. Delegația va participa, de asemenea, la lucrările sesiunii ordinare a Uniunii interparlamentare, care va avea loc la Lima.

Mike Mansfield, liderul ma-

jorității democrate din Senatul S.U.A., care se află la Praga într-o scurtă vizită, a avut o întrevedere cu Josef Smrkovsky, președintele Adunării Naționale a Cehoslovaciei — anunță a- genția C.T.K. Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri în legătură cu unele probleme privind relațiile economice dintre Cehoslovacia și S.U.A., precum și o serie de probleme internaționale.
Ministrul 

Columbiei, 
Hernandez, 
vineri demisia în urma unui conflict cu președintele țării, Carlos Lleras Restrepo. Surse oficiale au indicat că fn locul lui va fi numit Alfonso Lopez Michelsen.

de externe al 
German Zea 

și-a prezentat

Agenfia Reufer anunfă că tn Ma
rea Nordului s-a instalat o nouă 
stafie de radio-pirat. Ea se nu
mește „Concorde" și se află pe 
un vas panamez, lingă apele teri
toriale belgiene. Agenfia citată 
transmite că stafia își va începe 
emisiunile la 1 septembrie și ele 
vor fi destinate ascultătorilor dir> 
Olanda, Luxemburg și Franfa do 
nord.
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