
w3

I

,v

Biblioteca Municipiului B*v»r
SALA DE LECTURĂ

PROLETARI DIN TOATE ȚĂRILE, UNITÎ-VĂ!

Si
i
i

ț

destinatarii
ORGAN AL COMITETULUI CENTRAL AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN si eroii

«>

V

Anul XXXVII Nr. 7794 i Miercuri 14 august” 1968 8 PAGINI — 40 BANI

în întreprinderile agricole de stat (/« fructuos y

CONCORDANTĂ INTRE
A. bilanț

CONSTRUCȚIILE REALIZATE
Șl PLANUL DE INVESTIȚII

trece

Zeno VĂNCEA
maestru emerit al artei Dan DEȘLIU 7

■>

La Plenara C.C. al P.C.R. cu privire la îmbunătățirea conducerii, planificării, finanțării și zării unităților agricole de s-a subliniat însemnătatea măsurilor pentru ridicarea fiecărei unități agricole de stat la nivelul unei întreprinderi moderne de producție agricolă, capabilă să asigure aplicarea unor tehnologii cu caracter industrial din ce în ce mai pronunțat, obținerea unui maximum de randament cu investiții specifice reduse. Această latură esențială a activității noastre prezintă o deosebită însemnătate economică întrucît valoarea lui de an de lumul 1.5 ori rioada fiecărei investiții să-i corespundă, pe lih?ă o producție suplimentară și o creștere a rentabilității, asigurarea folosirii complete, maximale, a fiecărui mijloc de producție, se acordă - o mare atenție corelării cît mat judicioase a noilor obiective cu acțiunile de concentrare a producției în unități specializate, de organizare superioară, științifică, a producției și 
a muncii.

organi- stat

investițiilor acordate sectoru- stat al agriculturii a crescut an. în cincinalul de investiții este mai mare față de anilor 1960—1965. actual, vo- de aproape cel din pe- Pentru ca

Ing. Triță FĂNIȚĂ’
secretar general în Departamentul 

I.A.S.

Corelarea eforturilor în realizarea la termen a investițiilor cu cele privind folosirea rațională, la întreaga capacitate a noilor obiective se concretizează printr-o serie de rezultate care atestă justețea măsurilor stabilite de partid pentru îmbunătățirea activității .unităților agricole de stat, orientarea judicioasă a investițiilor în obiective de înaltă tehnicitate care să permită creșterea rapidă a producției șl a beneficiilor. Din acest punct de vedere este concludent faptul că, în prezent, circa 90 la sută din producția totală de ouă și peste 50 la sută din producția de carne de taurine din sectorul agricol de stat se obțin în combinate de tip industrial. Cantitatea de carne de porc ce se va obține în 1970 în complexele de porci va atinge 60 la sută din producția totală a I.A.S.După cum este cunoscut, eficiența economică a investițiilor este condiționată, între altele, de punerea

ani
Intr-o moleculă

ț Mărită de mii, de 
zeci de mii de ori, 
misterioasa lume a 
moleculelor își dezvă
luie tainele, deschizînd 
totodată perspectiva 
tulburătoare a înțele
gerii mai profunde a 
faptelor și lucrurilor 
din jurul 
Structura 
metalului 
geometrica i 
tură ca un 
ordinii și 
Planurile desfată 
chiul, atomii sînt dis
puși la capătul celor 
mai scurte drumuri, o 
afinitate puternică 
leagă elementele. Ni
mic nu mi se pare mai 
asemănător cu imagi
nea eforturilor ce se 
înlănțuie într-o uzină 
ultramodernă : racord 
definitiv și fidel între 
utilaje și oameni, între 
energie și inteligență.

Privesc prin lentile
le microscopului și am 
senzația că descopăr, 
sub învelișul cristalin 
și rigid al moleculei 
de aluminiu, o con
centrată fărîmă de e- 
nergie, munca oame
nilor, anii de griji și 
bucurii, încercările și 
reușitele.

Cei de la Slatina 
numesc aluminiul „no
bilul metal alb". Mun
ca celor care l-au rea
lizat își dezvăluie a- 
ceeași aură nobilă. 
Anii trec grăbiți și ni
meni de aici n-a avut 
încă răgazul să tran
scrie într-un jurnal e- 
venimentele memora
bile. Arhivele memo
riei păstrează însă, 
calde și intacte, amin
tirile. Oamenii își a- 
mintesc ca astăzi de 
neuitatul an unu, cînd 
excavatoare uriașe 
smulgeau primii metri 
cubi de pămînt, cînd 
macaralele înfigeau în 
„cupe" adinei stâlpii 
halelor, cînd, ziua și

I nostru, 
intimă a 
apare în 
ei arhitec- 
sumum al 
armoniei.

o-

noaptea, se ducea o 
luptă tenace pentru 
scurtarea termenului 
de construcție : doi ani 
în loc de cinci.

Anul acela a fost 
„anul sosirilor". Dacă 
ar mai exista, gara cea 
veche și-ar reaminti 
tumultuoasele cobo- 
rîri din trenuri. Pe pe
ronul ei au făcut pri
mii pași, venind de la 
Ploiești sau Craiova, 
constructorii. Aici a 
coborît și maistrul 
Grigore Mazilu după 
ce construise două u- 
zine, și ing. Sanițchi 
împreună cu muncito
rii ce-l urmau de ani, 
din șantier în șantier. 
Veneau constructori 
și viitorii electrometa- 
lurgiști, 
maiștri

ingineri și 
din profesii 

înrudite. Acum 
ani sosea de la Copșa 
Mică ing. Ion Petcu 
aducînd cu el zestrea 
unei experiențe de un 
deceniu în industria 
zincului și, hotărlrea 
de a trece din mers la o nouă profesiune. A 
fost și montor și teh
nolog dar, mai ales, 
profesor al zecilor, su
telor de oameni veniți 
la intîlnirea cu chimia, 
oameni atrași de mag
netul industriei mo
derne.

Anul unu a fost și 
anul betoanelor. S-au 
turnat și cînd ploile 
’toamnei aceleia pre
schimbaseră hectarele 
șantierului într-o 
mlaștină, și cînd ge
ruri ce transformaseră 
cursul Oltului într-un 
pod de oțel prefăceau 
mortarul în lamele de 
sticlă.

Si iată, într-o zi de 
vară, băile de electro
liză, ' înșiruite ca sol- 
dații în front, sînt gata 
pentru demaraj. Se dă 
prima șarjă de alumi
niu. „Era mai strălu
citor ca soarele" — își

cinci

amintește șeful de e- 
chipă Gh. Dică. Închis 
pînă atunci în proiec
te, visuri și minereuri, 
aluminiul devenise o 
realitate palpabilă : a- 
lumina își desfăcea a- 
tomii puri de metal 
alb smulși de forțele 
electricității. Nu se 
născuse doar o uzină, 
ci o ramură industria
lă nouă, crescută din 
trunchiul viguros al 
unei economii în plin 
avint. O ramură la 
nivelul tehnicii mon
diale.

— Sărbătoarea a fost 
scurtă. Începeau ime
diat primele și adevă
ratele griji pentru 
niște fabricanți de a- 
luminiu. O uzină ca 
a noastră este calcu
lată la limită. Ca să 
produci mai mult tre
buie iscodite cu stă
ruință resursele as
cunse — îmi spune in- 
ginerul-șef Ion Lițes- 
cu.

Edificarea celebrului 
ADRO se apropie a- 
cum de sfîrșit. Etapele 
de bază s-au soldat cu 
realizări cunoscute de 
întreaga țară. A în
ceput ultima etapă, a 
treia, care înseamnă 
punerea în funcțiune 
a celei de-a patra hale 
de electroliză și o pro
ducție totală anuală de 
75 000 tone. Dar aceas
tă producție va fi rea
lizată cu un an mai 
devreme, pentru că, în 
decursul timpului, e- 
tapele planificate s-au 
întrepătruns, noi in
vestiții au valorificat 
potențialul instalații
lor. Cînd de la insta
lațiile tehnologice nu 
s-a mai putut scoate 
nimic, au intrat Ic

Radu GHEORGHIU

în funcțiune la termen a obiectivelor planificate. Rezultatele obținute însă de unitățile agriculturii de stat, în realizarea planului de investiții, în anii anteriori, nu s-au ridicat la nivelul sarcinilor și al mijloacelor puse la dispoziție. Astfel, în perioada 1960—1965 procentul de realizare a planurilor anuale a variat între 89—93 la sută, volumul investițiilor nefolosite, prin nereali- zări în această perioadă, echivalînd cu valoarea planului pe un an întreg. De asemenea, planul de investiții pe anul 1966, primul an din cincinalul actual, nu a fost realizat. A- ceastă stare de lucruri nesatisfăcătoare a făcut obiectul unor analize profunde,. multilaterale. Pe baza depistării cauzelor care au influențat rezultatele anterioare, conducerea Consiliului Superior al Agriculturii și a Departamentului întreprinderilor Agricole de Stat, avînd în permanență sprijinul conducerii de partid, au trecut la înfăptuirea unor măsuri care să asigure realizarea integrală a planurilor anuale de investiții. Adoptarea unui nou stil de muncă și a unei optici noi cu privire la eficienta investițiilor, planificarea și urmărirea 'riguroasă a execuției, eliminarea unor aspecte birocratice, activizarea întregului corp de specialiști din domeniul construcțiilor și desigur al proiectării, personalizarea responsabilităților s-au soldat cu rezultate , concludente. In anul trecut, planul de construcții pe ansamblul Departamentului I.A.S. a fost realizat în proporție de 100,2 la sută.Cu toate acestea, măsurile luate nu au asigurat punerea în funcțiune a tuturor obiectivelor planificate. Nepredarea în producție, la a noilor' sectoare de creștere rilor la I.A.S. Mogoșoaia și a unei linii de îngrășare a la Palota, a circa 5 500noile ferme de vaci, a trei fabrici de nutrețuri combinate și a unei stații de furaje verzi a duș la nerea- lizarea unor importante cantități de produse agro-alimentare.Pentru a preveni repetarea unor asemenea deficiențe, asigurarea realizării ritmice a investițiilor, intrarea în funcțiune la termen a fiecărui o-

Lucrările efectuate în acest an în ca
drul întrecerii patriotice pentru înfru
musețarea și buna gospodărire a ora
șelor și satelor se ridică la aproape 
1,5 miliarde lei. fn Capitală și în multe 
județe, printre care Arad, Bacău, .Gorj, 
Ilfov, lași și altele, rezultatele obținute 
au depășit cu mult angajamentele luate 
de cetățeni în adunările populare. De 
pildă, locuitorii municipiului București 
au realizat pînă acum prin muncă pa
triotică lucrări în valoare de aproape 
150 milioane lei, cu 25 la sută mai 
mult față de aceeași perioadă a anu
lui trecut. De asemenea, oricine
în prezent prin comunele Mișca, Pău- 
liș, Viga și Sogu (județul Arad), Bol
dești, Drăguleșfi și Stejari (județul 
Bacău), municipiul Tg. Jiu, Tg. Cărbu- 
nești și Novaci (județul Gorj), comu
nele Ion Roată, Alexeieni și Radovani 
(județul Ilfov), precum și prin numeroa
se alte orașe și sate, rămîne plăcut 
impresionat de modul cum sînt gospo
dărite.

Este un rezultat al entuziasmului cu 
care au răspuns milioane de cetățeni, 
tineri, muncitori, funcționari și gospo
dine, la chemarea la întrecere „Pentru 
cea mai frumoasă circumscripție elec
torală". Cu ajutorul maselor au fost 
terminate, înainte de termen, un mare 
număr de obiective social-culturale : 
școli, cămine culturale și case de cul
tură, policlinici, dispensare, creșe, te
renuri de sport, au fost efectuate im
portante lucrări de înfrumusețare a lo
calităților.

(Agerpres)
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> Nu-mi este deloc ușor f să sintetizez impresiile ( bogate și emoțiile pe> care le-am trăit în> cursul vizitei făcute de> conducătorii partidului> și statului nostru în Va- ' lea Jiului. însuși fap- ( tul că, împreună cu alți >• oameni de artă, am fost> invitați să fim martorii> acestei sărbătorești în-> tîlniri dintre cîrmuitorii ? României socialiste și< minerii transilvăneni \ are, cred, o semnificație> deosebită : este încă o> dovadă a prețuirii, a a- ( tenției de care se bucu- f ră, în acești ani,, cultura ( noastră și slujitorii ei. \ Primele mele impresii \ — trainice — au fost> prilejuite de atmosfera / degajată din timpul că- ? lătoriei propriu-zise,< înainte de a ajunge la< obiectivele prevăzute în S programul vizitei, de> căldura pe care noi toți> am simțit-o din par- Z tea tovarășului Nieolae< Ceaușescu si a celor-< lalți conducători, de in- S teresU! acestor oameni £ copleșiți de răspunderi ? uriașe față de pre-< ocupările . noastre, fa.t.ă< de aspectele diverse alex vieții artistice și inte- $ lectuale. Au urmat •> apoi adevărate revelații. $ ...Am avut, în maib multe momente ale vi- ■> sitei, revelația entuzias- / mului reă.1 al oameni-< lor muncii, al minerilor< și al familiilor de mi- \ neri veniti în întîmni- •> narea înalților oaspeți.> M-a impresionat, desi-< gur, și numărul lor.dar m-a impresionat în-

deosebi spontaneitatea acestei manifestări colective de dragoste, de atașament; se vedea pe fețele și în atitudinea acestor multe mii de oameni, că prezența lor, ovațiile, aplauzele lor sînt expresia unor sentimente sincere, profunde. Din ne- sfîrșita înșiruire de chipuri anonime, iradiate din interior, mi s-au întipărit în memorie — nu știu nici cînd, nici cum — fizionomii expresive, chipuri dîrze, marcate parcă de asprimea și eroismul proprii meseriei de miner.Desigur, mineritul nu 
se mai face astăzi cum se făcea pe vremuri. Patronii capitaliști ai minelor nu făceau investiții ca să protejeze viețile celor care scormoneau pămîntul. Știam asta foarte bine, și știam la fel de bine că în anii regimului nos- t’-u protecția muncii în Valea Jiului constituie o preocupare consecventă. cu rezultate re- marcobi’e. Acum, în cursul vizitei, am înțeles mai exact ce miiloa- ce si cîte eforturi se învestesc în această direcție. Am înțeles mai exact caracterul fundamental al acestor schimbări — ca și semnificația adîncă a detaliilor tehnice și cifrice care le ilustrează — desci- frînd în privirile și în

Duminica de august, 
cu cer neschimbător și 
adieri de toamnă tim
purie, i 
valea de 
ringului, 
bătoare. 
purpură 
duminica 
în conștiința oamenilor 
văii, piatra de hotar a 
unui veac de muncă — Centenarul mineritului industrial : ce simplu 
sună cuvintele, înscrise 
pe insigna festivă — 
dar ce tumult de fapte 
clocotește în adîncul 
lor ! O sută-ani-lumină, 
ani-căldură, ani-ener- 
gie; o sută de ani în 
slujba vieții, cu prețul 
unor strădanii pe care 
cele mai inspirate pa
gini literare sînt depar
te de 
Poate că 
tivitate 
conjugă 
atît de 
stantivul 
uzat, în genere, prin 
folosire abuzivă. Gene
rații 
și-au confundat 
tența 
cărbune ; generații după 
generații au pornit la 
asalt, cu arme pașnice, 
în fiecare zi și în fie
care noapte ale celor o 
sută de ani, înfruntînd 
adversitatea beznei și 
vitregia trecutelor așe
zări sociale. Doar nu 
degeaba, figurau, în ve
chiul imn al minerilor, 
aceste versuri cutremu
rătoare :

a prilejuit, pe : la poalele Pa- 
o întreită săr- 
Insemnată cu 
în calendar, 
trecută așază

a le releva... 
nici o altă ac- 
umană nu se 
atît de intim, 
intens cu sub- 

„eroism" —de eroi anonimi 
exis- 

cu lupta pentru

(Continuare 
tn pag. a VII-a)
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„Cînd plini de fum, cu pași trudiți.

OMUL FATĂ IN FATĂ CU EL ÎNSUȘI...

Ieșim din mină obosiți, 
Ne doare că-n lumina sa 
Pămîntul ține-o lume 

rea,O lume rea !"

Eroismul colectiv nu 
s-a rezumat la încleș
tarea cu straturile a- 
morfe : sub steagul 
avangardei proletaria
tului, minerii din Valea 
Jiului au deschis drum 
zilei de azi a patriei, 
contribuind din plin la 
victoria socialismului în 
țara noastră. Sînt lu
cruri știute, file din 
manualul de istorie a 
României. Evocarea su
mară se impune însă, 
cu necesitate, la aceas
tă răscruce de veacuri, 
încărcată de solemne și profunde semnifi
cații.

Duminică, sub soare
le mijind printre norii 
de ploaie, conducătorii 
de partid și de stat au 
venit să aducă un oma
giu vibrant eroilor 
muncii, de ziua lor, la 
ei acasă. înșiruiți pe 
zeci de kilometri, de-a 
lungul drumurilor de 
fier șl de asfalt, mii șl 
mii de familii de mi
neri din Livezeni și 
Vulcan, din Iscroni și 
Paroșeni, din Petroșeni, 
Petrila, Lupeni, Lonea 
au întîmpinat cu flori, 
cu cîntece, cu ovații, 
cu fanioane roșii și 
tricolore și mai ales cu 
figuri luminoase oaspe
ții'dragi ai Văii Jiului.(Continuare In pag. a VII-a)

termen, a păsă- Acățari, porcilorlocuri în

(Continuare în pag. a IlI-a)
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— Cînd „mersul 
de viața
— în locul unui 
hîrtii
— 0 brînzâ de aur

trenurilor" devine principiu

dram de omenie, un car de

PAG. A VI-A

LABORATORUL ȘTIINȚEI
MODERNE
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Si LEMNUL DE FOC
? - -

la periferia comerțului civilizat
Din stația Domnești, de pe calea ferată București- Craiova, în pieptul unui clin de deal, se zărește, dacă putem spune așa, o... pădure răsturnată ! Sute de vagoane de lemn (de foc) zac aruncate, abandonate în plin bărăgan, iar de jur împrejur pămîntul pare pardosit cu cărbuni. Acest perimetru în care combustibilul este „chivernisit" într-un asemenea mod se numește (o să vă mire !) unitate comercială, mai exact, depozit de comercializare a combustibilului.Toată lumea știe că pozitele de lemne nu mercializează copaci, lemne tăiate scurt, pe sura sobelor. Dar aici, la

vîndute așa cum au venit din pădure, iar cărbunii sînt aruncați în căruțe, de-a valma peste ele. Apoi, în foarte multe cazuri, ești la dispoziția „stîlpului" a- cestor unități comerciale — camionagiul Cum intri

frățească

Comuniștii, întregul popor român au primit cu profundă satisfacție vestea apropiatei vizite a delegației de partid și în frunte Ceaușescu, tenă, văzînd în aceasta o puternică expresie a relațiilor de colaborare frățească în continuă dezvoltare dintre partidele, țările și popoarele noastre. Reprezentanții partidului și țării noastre vor duce în Cehoslovacia socialistă mesajul prieteniei și solidarității depline al comuniștilor, al întregului popor român cu poporul frate cehoslovac, cu partidul său comunist. Vizita în slovacia a delegației de partid și de stat a prețuirii socialistă

cu în de stat române, tovarășul Nicolae Cehoslovacia prie-

Ceho-
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socialiste în cele două țări. Forța și vitalitatea prieteniei și colaborării dintre ele rezidă în comunitatea o- rînduirii social-politice, ideologia marxistă-leninistă, identitatea de teluri; ele se bazează pe relațiile tovărășești dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, pe alianța trainică dintre statele noastre. Relațiile româno- cehosloyace sînt clădite pe stimă și respect reciproc, pe deplină egalitate, independentă națională, neamestec în treburile interne, pe principiile internaționalismului socialist.Cursui ascendent al acestor relații șl-a găsit expresie în intensificarea, an de an, a colaborării în toate domeniile, în extinderea cooperării economice și tehnico-științl- fice, în sporirea schimburilor comerciale și culturale, corespunzător intereselor popoarelor român și cehoslovac, ale construcției socialismului în țările noastre, ale întăririi sistemului socialist.Programul de dezvoltare a colaborării economice și de diversificare a schimburilor de mărfuri pe perioada 1966—1970 prevede un volum de livrări reciproce considerabil sporit față de perioada precedentă. Au fost convenite, și se efectuează importante livrări reciproce de mașini, utilaje și instalații. S-au creat totodată condiții pentru a se recurge Ia folosirea mai intensă a unor forme noi superioare, de legături, extinderea acțiunilor de cooperare e- conomică și tehnico-științifică privind crearea de noi capacități, asimilarea de noi procedee moderne de fabricație.O rodnică colaborare s-a statornicit și se dezvoltă între România și Cehoslovacia în domeniul cultural.Opinia publică din tara noastră încearcă un sentiment de profundă satisfacție față de amplificarea și adîncirea, în perioada actuală, a relațiilor frățești româno-cehoslovace, a legăturilor dintre Partidul Comunist Român si Partidul Comunist din Cehoslovacia, a contacte’or tot mai strînse între organizațiile obștești, oamenii de știință si cultură, specialiștii din diferite domenii de activitate.Angajat el însuși în realizarea unui vast program de dezvoltare economică și culturală, de perfecționare a tuturor domenii’nr activității sociale și de stat, de admcire a democrației socialiste, ponorul român înțelege pe deplin și urmărește cu profundă simpatie transformările înnoitoare care au loc Măsurile Comunist gramul el își țelor de producție și perfecționarea relațiilor sociale, lărgirea democrației socialiste, progresul multilateral al întregii orînduiri, pe baza aplicării adevărurilor generale ale marxism-leninismnlui, la condițiile și particularitățile

României va da glas ce o acordă națiunea română eforturilor pe care poporul cehoslovac le depune sub conducerea partidului, pentru dezvoltarea multilaterală a Cehoslovaciei socialiste. Semnarea noului Tratat de prietenie, colaborare și asistentă mutuală între ceie două țări va marca un moment de mare importanță în întărirea relațiilor româno-cehoslovace, în dezvoltarea prieteniei și colaborării pe toate planurile între Republica Socialistă România și Republica Socialistă Cehoslovacă, — două verigi trainice ale sistemului mondial cialismului — va constitui o buție la adîncirea prieteniei partidele și țările frățești.Prietenia româno-cehoslovacă își are rădăcinile în tradițiile de luptă ale forțelor revoluționare și progresiste din România și Cehoslovacia, pentru independență, pentru libertate si progres social. Partidul Comunist Român și Partidul Comunist din Cehoslovacia, animate de o profundă solidaritate internaționalistă, au luptat încă de la înființare umăr la umăr, împreună cu Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, cu celelalte detașamente ale clasei muncitoare, pentru răsturnarea claselor exploatatoare și eliberarea celor ce muncesc, pentru construirea orîn- duirii socialiste, împotriva imperialismului și reacțiunii. Este cunoscut faptul că, în timpul dictatului de la Miinchen, cînd Cehoslovacia a fost sacrificată agresorului nazist, ca și in întreaga perioadă a ocupației hitle- riste, Partidul Comunist Român, presa progresistă, opinia publică din țara noastră s-au situat ferm de partea Cehoslovaciei, a luptei popoarelor ceh și slovac pentru libertate. Emoționante pagini de eroism și sacrificiu au înscris popoarele român și cehoslovac în lupta comună pe care au desfășurat-o în perioada celui de-al doilea război mondial: alături de armata sovietică, principala forță în luota antihitleris- tă, care a dus greul războiului, ostașii armatei române, împreună cu patriot! cehi și slovaci, și-au vărsat sîngele pentru eliberarea Cehoslovaciei, pentru înfrîngerea definitivă a fascismului.Pe un plan superior s-au dezvoltat prietenia și colaborarea româno- cehoslovacă in perioada construcției

leagă depozitul de stradă. Pe drumul acesta — o adevărată mlaștină în devenire — roata carului se scufundă pînă la osie !Totuși, îl aud pe responsabil spunînd : „Noi, care deservim populația din județ..."Deservire 1 într-o aseme- dumnealui apare cu biciul petrecut peste umăr. Apoi sondează : „Ai venit pentru lemne ? Unde stal ? Cît cumperi ?“ Combustibilul costă 200—300 de lei, iar transportul se ridică la... cît vrea camionagiul. Nu-ți convine? N-ai decît! Dar, în

particular, în depozit.

(Continuare în pag. a H-a)

de- co- ci mă-(Continuare 
în pag. a Vll-a)

N-avem saci... transportul de
cărbunii cum îi ambalați sau

Gh. GRAURE

depozitul din Domnești, nu se vede nici un ferăstrău mecanic. îl întreb pe șeful depozitului :— Așa, întregi, vindeți cetățenilor lemnele ?— Dacă n-avem mașini de tăiat...— Si vindeți, vrac ?— Vrac.— Și cu la depozit la domiciliu cum stați ?— îl fac camionagiii particulari. Noi n-avem mijloace de transport. Și chiar dacă am avea... Ați văzut drumul ?Văzusem, firește, și drumul. E vorba de drumul ce

nea unitate comercială, cuvîntul sună ciudat, fals. • în pofida tuturor criticilor aduse de-a lungul anilor de cetățeni și de presă, la acest depozit de lemne ca și Ia altele, continuă să se practice o deservire rudimentară, continuă să fie încălcate în mod flagrant interesele cetățeanului și cele mai elementare reguli comerciale. Lemnele

al so- contri- între

în Cehoslovacia prietenă, întreprinse de Partidul din Cehoslovacia.de acțiune elaborat propun dezvoltarea

(Continuare in pag. a Vll-a)

pro- de for-
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faptul;
și practicaDIVERS
deciziei colective in timp ce resursele

locale sint nefolosite

var și caramiaa,

între principiu Imitație 
la drumeție

IN JUDEȚUL BIHOR

A zis cineva 
ceva?O scrisoare din coresoondența de ieri : „Noi, pionierii din județul Maramureș aflați în tabăra Bucșoaia — Suceava (seria 4—17 august) mulțumim Direcției regionale C.F.R. Cluj și agenției O.N.T. Carpați din Baia Mare pentru modul în care ne-au a- sigurat transportul spre tabără. Dacă și la înapoiere ne așteaptă aceleași condiții de călătorie, le vom mulțumi încă o dată și vom traversa pe jos Rasul Prislop. E mal bine decît pe scări și tampoane".Ca să vezi cum sînt copiii din 
ziua de azi!..,
Atentatorul
e arestat

Paznicul de vînătoare Lazăr 
Dima din comuna Milcovul 
(Vrancea) devenise spaima săte
nilor. A început prin a împușca 
animalele (ciini) în curțile con
sătenilor cu care era în discor
die. Zilele trecute a pus capac 
la toate. Sub pretext că dulăul 
de la stîna cooperativei agricole 
ar putea prinde și iepuri, a dus 
arma la ochi, însă greșind voit 
ținta a împușcat (sub privirile 
îngrozite ale mai multor țărani 
cooperatori) pe cei doi ciobani ai stînei — frații Crăciun și 
Radu Scutaru. Transportați de 
urgență la. spital, cei doi frați 
au putut fi salvați și acum sînt 
în afara oricărui pericol. Paz
nicul atentator a fost arestat. 
Rămîne totuși întrebarea : de ce te acordă dreptul port-armă 
unor iresponsabili ?

Vi?^ 
plăcută

In urma unei maladii
Lina Vădeanu din Galați și-a pier
dut auzul timp de 7 ani. Bolnava 
a fost dusă la medici specialiști. 
Aceștia au ezitat S;O opereze. Unul 
totuși și-a asumat răspunderea : 
medicul militar Constantin Predes- 
cu da la Spitalul Central din Ca
pitală. Femeia a fost operată. I s-a 
redat auzul. Recent, ea a făcut o 
vizită la >ubredac(ia noastră din 
Galați. Era fericită. Ne-a rugat să 
transmitem medicului că fosta lui 
pacientă se simte bine și îi mulțu
mește pe această cale. îi îndepli
nim rugămintea, spra lauda profe
ției halatelor albe.

grave,

Ce-i 
de făcut?Cooperativa agricolă din Rîpa de Jos (Mureș) se găsește printre unitățile rămase în urmă cu recoltatul păioaselor. Aceasta se datorește în mare măsură brigăzii de mecanizatori (de la S.M.T. Reghin) care deservește cooperativa. Cei 5 combineri se tin de chefuri — și în ziua următoare se odihnesc, ca să prindă puteri pentru „încercările" viitoare. Dacă o țin tot așa, îi apucă iarna în lan. (In perioada 5—8 augUBt s-a recoltat 0,5 ha pe combină). Ar exista o soluție, însă vorba aceea : teoria ca teoria, dar practica te omoară. Și tocmai o practică se cere. Aveți măsură vreuna ?*
S. O. S.!

Realizarea integrală a scopurilor pentru care au fost create comitetele de direcție — înlocuirea modului de organizare a întreprinderilor pe baza principiului conducerii unipersonale, prin promovarea unor forme de conducere colectivă, care să permită cuprinderea și rezolvarea problemelor activității economice, înlăturarea subiectivismului în luarea fructificarea experienței lor, întregului colectiv —■ un sprijin competent, în de cauză, din partea organelor locale de partid. Cum, în ce fel pot ele să contribuie la perfecționarea activității comitetelor de direcție ? Iată o întrebare căreia am căutat să-i găsim răspuns, urmărind „randamentul", calitatea îndrumării, efectul controlului în cîteva din întreprinderile municipiului Sibiu.— Trebuie să ne fie, în primul rînd, limpede nouă ce vrem, ce controlăm, cum îndrumăm — subliniază tovarășul Aurel Cristea, prim-secre- tar al Comitetului municipal de partid Sibiu. Și nu s-ar putea spune că prin constituirea comitetelor de direcție grijile noastre s-au terminat. Dimpotrivă. Activitatea comitetelor de direcție se află într-un continuu proces de perfecționare și spre a asigura ca el să se desfășoare într-un ritm cît mai rapid a trebuit să ne gîndim serios asupra metodelor prin care le putem îndruma și sprijini.Interlocutorul ne-a relatat, apoi, că în ultimul timp exigențele comitetului municipal de partid au crescut : interesează nu numai dacă comitetul de direcție și-a întocmit un plan de muncă, ci dacă conținutul acestuia răspunde cerințelor reale, stringente ale producției ; nu numai dacă și-a tinut ședințele la datele stabilite, ci în primul rînd cum au fost ele pregătite, spre ce obiective a fost îndreptată atenția, cum se manifestă în cadrul ședințelor schimbul de opinii, în ce măsură sînt reținute cele mai prețioase propuneri, cum își însușesc membrii comitetului de direcție știința conducerii întreprinderii.Am întîlnit, de pildă, pe ordinea de zi a unor ședințe ale comitetelor de direcție, probleme cum ar fi „programarea concediilor personalului tehnico-administrativ", „angajarea a 20 de muncitori" și altele. Firește, dacă ar fi să se caute cu tot dinadinsul teme de acest fel, s-ar găsi destule. Numai că, în marea lor majoritate, asemenea aspecte constituie obligații de serviciu ale unora sau altora, ele se rezolvă curent, fără a fi nevoie de discuții pentru „examinarea" lor. Și, apoi, nu pentru solutionarea lor au fost constituite comitetele de direcție.în atribuțiile lor Intră problemele esențiale ale activității economice, a întreprinderii, ahăror rezolvare competentă impune o dezbatere aprofundată, un schimb de păreri creator, în acest sens, apare justă orientarea comitetului de direcție de la „Independenta" care a stabilit felul cum va fi cheltuit fondul valutar pentru procurarea de utilaje și agregate.Dar în ce privește ședințele este de semnalat și altă fațetă a lucrurilor. Nistor Palcu, membru în comitetul de direcție al uzinei „Balanța", șeful serviciului de organizare a producției, releva că la începutul activității comitetului de direcție s-a prevăzut să se tină „Era nevoie sau nute, pentru că Sesizată la timp, cruri a fost remediată, tindu-se asupra conținutului telor comitetului de direcție.Și întrucît ne referim la ședințe, tot la uzina „Balanța" a mai fost sesizată o anomalie. Subiecte înscrise pe ordinea de zi a comitetului de direcție au fost regăsite, aidoma, în planul de muncă al comitetului de partid. Se preconiza deci o nouă analiză, în paralel, de astă dată într-o ședință de partid. Bineînțeles că fără a „dubla" activitatea comitetului de direcție, fără a-i prelua atribuțiile, comitetul de partid dispune de suficiente mijloace pentru a determina o analiză exigentă, temeinic pregătită (în comitetul de direcție) care să se soldeze cu revirimentul dorit.

deciziilor, specialiști- presupune cunoștință

lunar două ședințe, nu, ele trebuiau ti- așa s-a prevăzut' această stareacum (l de lu- irisis- ședin-

Tovarășii Nicolae Nichimiș, Inginer șef la fabrica „Flamura roșie". Aurel Gorun, directorul întreprinderii de mezeluri și conserve de carne, loan Tulea, președintele comitetului sindicatului de la întreprinderea „13 Decembrie", au subliniat atenția cu care organele locale de partid insistă, în ultimul timp, asupra felului cum sint pregătite ședințele comitetelor de direcție. Preocupare pe deplin îndreptățită, dat fiind că au fost destule cazuri cînd ședințele erau organizate în pripă, iar materialele citite în grabă, astfel că membrii comitetului luau cunoștință de problemele ce aveau să fie dezbătute doar cu cîteva minute înainte de a se pronunța asupra soluțiilor preconizate.„înlăturînd această practică ce ducea la formalism — ne spunea tov. Aurel Gorun — am rămas surprinși cit de judicioase și interesante au
Organele de partid 
sibiene și problema 
îndrumării comitete-
lor de direcție■>

fost observațiile și propunerile și cît de largă a fost participarea la dezbateri a membrilor comitetului de direcție atunci cînd am examinat u- nele probleme ale transportului din întreprindere. Mai mult, tema ședinței fiind cunoscută în uzină, ne-au sosit chiar înaintea ședinței pîteva propuneri pe care oamenii ie prezentau în scopul evident de a îmbunătăți activitatea în sectorul pe care A urma să-1 examinăm".— Folosind un termen figurat, aș zice că ședințele comitetului de direcție ar trebui să se țină „cu ușile deschise". Nimic din ce dezbatem nu este străin colectivului în întregul lui. Dimpotrivă — remarca tovarășul loan Rău, reprezentant al salariati- lor în comitetul de direcție de la „Flamura roșie" — cunoscînd din vreme tema ședinței, materialul ce va fi prezentat, avem posibilitatea să ne sfătuim cu oamenii, iar la ședință să prezentăm totodată unele păreri și critici ale acestora.— Sînt, de altfel, și destule situații — arăta tovarășul ing. loan Ungur, secretar al comitetului județean de partid — cînd se poate renunța la întocmirea de materiale, la informări scrise. Dezbateri caracterizate prin profunzime, competentă, operativitate pot avea Ioc, de la pe baza unor expuneri cise. la obiect.Cultivarea spiritului reciprocă între membrii comitetului de direcție, de combativitate fată de cei ce adoptă o atitudine de espec- tativă și nu-și aduc întreaga contribuție la efortul comun sînt aspecte ale climatului de muncă în comitetul de direcție pe care organizațiile de partid le urmăresc cu atenție.— în acest caz este vorba aici și de un anumit stil de pruncă pe care tindem să-l încetățenim în activitatea comitetului de direcție — spunea tovarășul ing. Miron Negrilă, directorul general al uzinei „Independența". Urmărim ca fiecare decizie să reprezinte sinteza gîndirii colective, să fie filtrată și cîntărită prin rațiunea fiecăruia astfel încît să avem certitudinea că a fost adoptată soluția cea mai bună.Tocmai pentru a stimula inițiativa, schimbul de idei, manifestarea exigenței în mecanismul conducerii întreprinderii, pentru a instaura în drepturile ce i se cuvin principiu] conducerii colective, organele locale de partid din Sibiu, comitetele de partid din unitățile economice veghează ca nimeni să nu-și asume monopolul soluției definitive, să nu-și aroge dreptul ultimului cuvînt.

în această ordine de idei, numeroși activiști de partid și membri ai comitetelor de direcție atrăgeau atenția asupra rolului ce revine directorului coordonator care asigură conducerea curentă și operativă a producției, organizarea îndeplinirii hotărîrilor comitetului de direcție. Adesea, timpul de muncă al directorului este folosit „nerentabil" în treburi minore, ceea ce, firește, îl stînjenește și în exercitarea atribuțiilor de președinte al comitetului de direcție.— Eliberarea directorului de treburile funcționărești mărunte presupune însă implicit creșterea spiritului de răspundere al fiecărui cadru tehnico-administrativ. Cred, apoi, că este vorba, în astfel de cazuri — aprecia tovarășul Marius Buda, din comisia economică a comitetului județean de partid — și de priceperea directorului de a stimula inițiativa și spiritul de răspundere al tuturor membrilor comitetului de direcție. Tendința unor directori de a monopoliza toate, actele de decizie, de a impune adoptarea soluțiilor sale fără ca ele să fie temeinic examinate duce la diminuarea aportului colaboratorilor săi.Firește, activitatea comitetelor de direcție cunoaște un continuu proces de perfecționare și este prematur să se tragă concluzii definitive de pe acum. în intervenția desfășurată în acest domeniu de comitetele județean și municipal de partid Sibiu s« simte în ultimul timp o schimbare calitativă. Controlul și îndrumarea nu mai sînt efeotuate în general, locul constatărilor este luat de analiza detaliată, în profunzime, de intervenția pe loc, de îndrumări competente date comitetelor de direcție, ceea ce va contribui, fără îndoială, ca ele să-și îndeplinească cît mai bine atribuțiile și răspunderile cu care au fost învestite.
Constantin MORARU

Pentru cei ce îndrăgesc turismul, partea nordică a Podișului Getic, cunoscută sub numele de depresiunea subcarpatică gor- jană, este nu numai o zonă plină de pitoresc ci, datorită microclimatului ei, un excelent loc de recreere. Depresiunea Tg. Jiului situată la poalele Parângului și Vulcanului, depresiunea Cloșani- lor dintre munții Vulcan și Mehedinți, cursurile de apă ce coboară din munți au dăruit acestei părți a tării noastre frumoase defileuri, chei și peșteri, iar clima blîndă, cu influență subme- diteraneană, favorizează o vegetație specifică. Frumusețea locurilor gorjene, vestigiile monumentale ale municipiului Tîrgu Jiu atrag an de an tot mai multi turiști din țară și străini.Un număr de 25 unități de a- limentatie publică — restaurante și bufete ale uniunii județene a cooperației de consum — a- sigură deservirea promptă a turiștilor. Pe traseul țăreni — Tg. Jiu sînt chise bufetul din centrul munei Țînțărenl care oferă parate calde și reci, minuturi, grătar special cu mici, frigărui, precum și băuturi alese, răcoritoare ; bufetul Izvoarele — după denumirea localității șl a fîntînii cu 7 izvoare — cu locuri de parcare a autovehiculelor pe ambele părți ale șoselei. Aici se pot servi diferite preparate calde, grătar, specialitatea bucătarului „tocăniță oltenească", băuturi; restaurantul Peșteana •J’i.u, din localitatea cu același nume; bufetul Bîltenl cu grădină de vară ; restaurantul „Rovinari" ; unitățile de alimentație publică din Capu Dealului, Plopșoru, Moi ș. a., care oferă Dreparate de bufet, minuturi, băuturi.Pe traseul Tg. Jiu — Apa Neagră turiștii pot beneficia de serviciile unităților de alimentație publică din Bîrsești. Sănătești, Pestișani. Apa Neagră, Tismana. îndeosebi unitățile din Tisma- na-gară și Tismana-sat oferă agreabile locuri de popas și re
creere cu mii la frigare, grătar, băuturi alese.Traseul Tg. Jiu — Novaci — Baia de Fier — Polovraci dispune. între altele, de restaurantul Baia de Fier si unitatea de alimentație publică din Novaci.

Pe drum duoă

caz la caz. șl verbale, con-de exigentă

Țîn- des- co- pre-

popas pentru turiștii prin MaramureșButuruga „Stejarul', loc de

Amploarea deosebită a construcțiilor industriale și obiectivelor social- culturale, ca și a construcției de locu- . inte în urma aplicării măsurilor stabilite de recenta ședință a Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R. și Consiliului de Miniștri impun sporirea neîncetată și diversificarea producției materialelor de construcții. A- ceastă cerință nu se adresează numai întreprinderilor republicane,, ci și celor de industrie locală, tuturor unităților care au posibilitatea de a valorifica eficient resursele locale, pentru înlocuirea materialelor deficitare. în județul Bihor, de exemplu, pentru obiectivele ce se construiesc din fondurile consiliului popular județean s-a stabilit, pentru 1968, un necesar de circa 30 milioane cărămizi, peste 6 200 tone var, 570 000 țigle și olane, precum și importante cantități de alte produse solicitate de sectorul construcțiilor. Cum se asigură acest necesar ?Este un fapt cert, că în producția de cărămizi a județului Bihor s-a constatat în ultima vreme un reviriment. Pe lîngă unitățile de industrie locală, cum sînt fabrica „Crișana", I.I.L. Beiuș, Marghita etc., care pe primul semestru și-au depășit sarcina de livrare a celor 10,5 milioane cărămizi. Ia satisfacerea cererii de consum mai participă cooperativele agricole de producție și unitățile cooperației de consum. Din păcate, acestea nu au reușit să-și cunoască încă potențialul de producție și să aibă o evidență corespunzătoare a acestei activități. Din cele peste 1 100 000 cărămizi cît va produce în acest an cooperația de consum, cea mai mare parte va fi consumată pentru nevoile proprii, „rămî- nînd ceva și pentru cumpărătorul particular", a cărui cerere, se știe, este de asemenea destul Dar și mai curioasă este cooperativele agricole de într-o discuție avută în la Uniunea cooperatistă se aprecia că producția de cărămizi a C.A.P. va fi, în 1968, de cca 8 milioane bucăți, existând posibilități și pentru realizarea unui plus de cîteva milioane. Interesîndu-ne acum în ce stadiu se află producția, am aflat cu surprindere că, practic, cooperativele agricole vor produce în acest an doar 4 milioane cărămizi. Cerînd unele explicații, ni s-a spus : „Adevărul este că nu cunoaștem cine șl cît produce, sau cît s-ar putea produce, pentru că nimeni nu se ocupă în prezent de urmărirea' acestei , activități". Pot fi oare lăsate lucrurile așa, în voia soartei ?După părerea unora, chiar în aceste condiții cererea de cărămidă ar fi în prezent satisfăcută. Dar nu este așa. Trustul local de construcții reclamă de ani de zile lipsa cărămizilor; în mod deosebit în perioada ia- nuarie-mai a fiecărui an, cînd, din această cauză, activitatea constructorilor este strangulată. Iar cumpărătorul particular bate adeseori degeaba drumul pe la depozite. Este a- devărat că prin fabricarea de blocuri mici din beton, eu agregate ușoare, se înlocuiește într-o măsură cărămida. Dar știut este că aceasta nu se poate face oriunde și oricum. Va trebui deci ca direcția județeană de industrie locală să dea dovadă de mai multă inițiativă în folosirea tuturor posibilităților locale dc sporire a producției de cărămizi și alte materiale de construcții.Cu ani în urmă, în județul Bihor se produceau și importante cantități de țigle și olane. Dar de la aproape 7 milioane bucăți in 1964, producția a scăzut continuu, ajungînd ca în 1967 să fie total lichidată, în urma unor măsuri luate de C.S.P. și Ministerul Industriei Construcțiilor. La unele unități de industrie locală s-au menținut totuși mult timp utilajele tehnologice, în speranța că se va reveni asupra măsurii. Dar în zadar !

de mare, situația în producție, primăvară județeană

Și iată că- județul se vede complet descoperit la acest capitol, deși are nevoie, numai în acest an, de peste o jumătate milion țigle și olane pentru noile construcții școlare, ca și pentru reparațiile efectuate de întreprinderile de gospodărie comunală. Poate că o analiză serioasă ar putea duce totuși la găsirea unei soluții în această problemă arzătoare.Un alt material mult solicitat, dar defLcitar, sînt cahlele de teracotă. întreaga producție a semestrului I 1968 a fost realizată de fabrica de la Vadul Crișului. în calculele de consum ale anului a intrat însă și producția secției de Ia fabrica „Crișana". După 6 luni de la primul termen de punere în funcțiune, unitatea respectivă nu a produs încă nimic. Iar diversele motivări ale conducerii fabricii iui pot ține loc de cahle...Cunoscînd că în viitorii ani cerințele de materiale de construcție vor crește considerabil, am încercat să aflăm ce intenționează să facă direcția județeană de industrie locală pentru sporirea și diversificarea în continuare a producției acestor materiale.— Avem condiții și posibilități să realizăm o gamă variată de noi materiale de construcție, mult mai bune, mai ieftine șl mai aspectuoase, ne-a relatat inginerul Cornel Potroviță. începutul este timid, deși rezervele de materii prime șînt mai bogate decît în oricare altă parte a tării. Dispunem, de exemplu, de materie primă și forță de muncă suficientă pentru a produce anual pînă la 500 000 metri pătrați de plăci mozai- cate. De asemenea, din argila de la Șuncuiuș și cu utilajele ce le avem în tară am putea fabrica placaje ceramice, interioare și exterioare, precum și pentru pardoseli, care să rivalizeze oricînd cu cele din import în ce privește calitatea și aspectu , -O dată cu cele de mai sus, arh notat și o cerință exprimată de conducerea acestei direcții : se așteaptă mai multă înțelegere șl sprijin din partea consiliului popular județean și a organelor centrale',de resort în ceea ce privește dotarea cu utilaje și organizarea producției noilor materiale de construcții. Consemnăm în acest sens părerea reprezentanților trustului local de construcții— Direcția de Industrie locală nu ne-a onorat comanda de mozaic roșu și negru și nu ne livrează decît plăci mici de marmoră (deși există mate- nie .-.primăr.suficientă), pentru că nu are create condiții corespunzătoare de exploatare și prelucrare — ne-a spus Ion Almași, șef de serviciu. Din această cauză, pentru realizarea diferitelor obiective în construcție sîntem nevoiti să umblăm zile de-a rindul după aprobări pe la Ministerul să București, localități vește plăcile
Industriei Construcțiilor aducem materialele Vișeu sau îndepărtate. Si

?i la alte pr-de din Cît vește plăcile și bordurile zaicate, le aducem de la București, iar cînd sîntem refuzați, ni le fabricăm singuri. Ne-am bucura dacă le-ar produce industria locală, dar din constatările făcute, unitățile respective evită să se angajeze pentru că nu le este asigurată rentabilitatea produselor. Dar de ce nu caută el soluția de rentabilizare ? Din această cauză, fabrica „Azbociment" din Oradea, care le producea cu 7—8 ani în urmă, le-a „plasat" fabricii „Crișa- na“, iar aceasta, la rindul său, tărăgănează mereu introducerea lor în fabricație.Acestea și alte probleme referitoare la producția materialelor de construcție în. județul Bihor vor trebui, așadar, să-și găsească o rezolvare cît mai operativă, îmbinîndu-se interesele locale cu cele ale naționale. economiei
Instalațiile frigorifice din u- nitățile comerciale ale județului Bacău sînt amenințate să iasă din funcțiune pentru că nu mai au agent de frig. Acest produs trebuia să-l livreze, conform contractului, fabrica de produse chimice „Sinteza" din Oradea. Dar de la începutul lunii iulie și pînă aoum, agentul de frig n-a mai sosit la Bacău. A înghețat, pare-se, la Oradea. Este vorba doar de 140 de kilograme. O cantitate mică, dar de o importantă mare. Reprezentanții comerțului din Bacău rup petalele margaretelor, încercînd să ghicească ; vine, nu vine... Sperăm că tovarășii din conducerea fabricii „Sinteza" vor... sintetiza nota critică, răspunzi nd celor din Bacău cu o expresie u- suală în comerț : „Vineee !“ Pemtm că explicații nu se vînd și nu »e cumpără.

(Urmare din pag. I)
I. PITICU
corespondentul „Scînteii

Inimoșii*Un vlnt puternic a smuls un eopac uriaș (plută) trîntindu-l pe firele telefonice din punctul Clucerea.sa. Intre Pitești și Cîmpulung «-a întrerupt orice legătură prin cablu. O echipă fulger (din care au făcut parte electromecanicii Ion Gheorghe, Tudor Budunescu și Uie Amzer) s-a deplasat rapid la fata locului. în cîteva momente de muncă febrilă ei au restabilit legătura. O altă avairie a izolat hidrocentrala de pe Argeș de restul țării. în noapte, se deplasează cu iuțeală aceeași echipă fulger. Din nou muncă febrilă, dar și satisfacție, stricăciunea a fost imediat înlăturată, înseamnă că „băieții" inginerului Ion Stănciulescu, șeful serviciului de întreținere al P.T.T. Argeș, știu să-și facă datoria.

De-Cără- par-Urzi-

Rubricâ redactata de :
St.fan ZIDARITA
Gheorghe POPESCU 

tu sprijinul corespondenților 
Scînttii" consumă o imensă muncă manuală.pentru aceasta,

getul statului, sute de milioane de lei. Acest volum de muncă ar putea fi redus substantial prin cele mai simple mijloace de mică mecanizare. Toată lumea din sfera combustibilului știe acest lucru, e de acord că așa stau lucrurile, dar nimeni nu mișcă un deget. Comerțul cu cărbuni și lemne merge mai departe cu canoanele, cu opintelile șl, în unele cazuri, chiar cu pierderile lui planificate.S-a vorbit și s-a scris de atîtea ori despre greutățile

detona manipulat, pe de la I.T.B. sînt plătiți cu ora. E limpede — nu ? n-au nici un interes transporte tone multe, dimpotrivă, să orele.Respectarea graficelor de transport, salarizarea șoferilor în funcție de marfa transportată ar rezolva, dacă nu în întregime măcar în bună parte, problema transportului de combustibil (e vorba de toate orașele), asigurîndu-se pe a- ceastă cale o deservire mai

combustibil cînd șoferiiEi să ci, treacă...
a crede ! — totnu-ti vineemitentii le încalcă primii. Reproducem, pentru a demonstra afirmația, următoarea scrisorică...... pierdută" :„Tov. Ionită șef dep. „Combustibilul“-Domnești,„Se prezintă la dumneavoastră, pentru a cumpăra deșeuri, tov. Mihai Georgescu — 2 000 kg ; Mircea Dumitrescu — 2 000 kg,Nic. Sin — 2 000 kg. Rog să fie serviți cu deșeuri scurte, alese, să nu mai fie nevoie să le mai taie. Vă mulțumesc". Semnat : Iacob

derl „Combustibilul" cu care am avut convorbiri pe tema însemnărilor de fată — unii dintre ei bine intenționați, cu inițiativă, energici (mă refer, de e- xemplu, la directorul întreprinderii locale de combustibil din municipiul București) — spuneau : „Credeți, că nouă ne vine ușor, că ne place să fim veșnic tinta tuturor criticilor ? E drept, mare parte din lipsurile grave din a- cest sector de largă deservire aparțin celor care-1 conduc — indiferent de
CĂRBUNELE Șl LEMNUL DE FOC

multe cazuri, alte mijloace de transport nu sînt. Așa a fost „organizată" deservirea în acest sectoi- al comerțului. Ca să poți procura combustibil, ești nevoit să „te împaci" cu camionarui. Și nici în a- semenea condiții aventura nu e terminată. în comerțul cu combustibil. în mii de cazuri, deservire la domiciliu nu înseamnă nimic altceva decit zvîrlirea lemnelor în plină stradă. Dorești lemnele în curte ? Se poate, dar dacă te mai „împaci" o dată cu camionarui.Ne continuăm raidul.Turnu Măgurele, pozitul ? O vraiște, ușul ? Camionagiul ticular...Călărași, Buzău,ceni... Se practică același comerț rudimentar.Ne punem întrebarea : ce rol are puzderia de întreprinderi „Combustibilul", de directori coordonatori, directori comerciali, merceologi, șefi de depozite, pentru ce iau leafă de la stat dacă nu sînt capabili să amenajeze ca lumea depozitele și să facă rost măcar de niște saci ? Explicația nu poate fi decît una singură : de-a lungul anilor, în acest sector și-au făcut apariția fenomene străine oricărei activități economice — o crasă indolentă,- care a dus la proasta organizare a unităților de deservire, la ignorarea celor mai elementare reguli de comerț, la încălcarea sistematică a instrucțiunilor și indicațiilor curente. în aceste depozite de combustibil seSe cheltuiescdin bu-

pe care le întîmpină cetățeanul cînd cumpără combustibil : una dintre ele, poate cea mai sîcîitoare, este lipsa mijloacelor de transport. Situația ar putea fi evitată dacă I.T.B.-ul ar dovedi mai multă înțelegere fată de interesele cetățenilor — in fapt, dacă ar furniza „Combustibilului" numărul necesar de mașini. Dar lucrurile nu se opresc aici. Din actele pe care le deține „Combustibilul" reiese clar următorul fapt : pe vremea cînd această unitate avea propriile ei mijloace de transport, numărul de curse executat de șoferi era aproape de două ori mai mare decît cel pe care-1 execută acum șoferii de Ia I.T.B. Care este explicația ? Oamenii din depozite care servesc publicul sînt plătiți în acord, la

a cetățenilor, întreprinderile de nu acestevor să în- atît de Poate vor le deter- populare.
operativă Dar dacă transport teleagă simple lucruri...reuși totuși să mine consiliile în fond, unitățile de transporturi sînt întreprinderi de stat, subordonate autorităților locale !Cineva ar putea, pe bună dreptate, să întrebe : dacă cei puși să coordoneze comercializarea combustibilului nu întreprind mare lucru pentru modernizarea activității acestui compartiment al comerțului, cu ce se ocupă, totuși ? Cu te miri ce ! Emit, de pildă, circulare, prin care interzic categoric șefilor de unități servirea preferențială, cu marfă aleasă. O atare practică creează nemulțumiri, suspiciuni. Dar după ce le emit — nici

HS S3Corșotea, contabil șef la întreprinderea „Combus- tibilul“-București“.Cu ce autoritate morală mai controlează șeful contabil corectitudinea responsabililor de depozite, dacă le trimite asemenea biletele ?Deocamdată aici. Se impune cu stringentă ca forurile competente să analizeze neîntîr- ziat și sub toate aspectele activitatea comerțului cu combustibil, să ia măsuri drastice pentru curmarea definitivă a metodelor înapoiate ce se practică în acest sector de mare portantă economică si cială, astfel încît Ia pozite cetățeanul să servit rapid, cu marfă bună calitate, în condiții de elementară civilizație și corectitudine.Directorii de întreprin-

ne oprim

im- so- de-fie de

funcție. Dar, de multe ori, sîntem puși în penibila situație de a nu putea întreprinde nimic. în zeci de cazuri, furnizorii noștri de cărbuni și de lemne ori ne livrează prea multă marfă încît nu mai avem unde s-o depozităm, ori ne lasă cu depozitele goale".Așadar intră în scenă și coautorii proastei deserviri cu combustibil ! Spicuim dintr-un grafic ous la dispoziție de funcționarii I.L.C. București. într-un termen de 20 de zile, 1—20 iulie, furnizorii i-au jucat I.L.C.-ului următoarele renghiuri : I.F. Brezoi : contractează 1 660 tone de lemne și livrează... 800 ; I.F. Curtea de Argeș : contractează 1 200 tone și livrează ceva mai mult de 700 t; I.F. Jiblea: contractat — 3 660 tone — livrat 5 000 t; I.F. Tg. Jiu : contractat

1 470 tone — livrat — 100 t! I.F. Sighet: contractat — 400 tone — livrat... 4 000 t. La cărbuni : întreprinderea minieră Cîmpulung — contractat 24 000 tone, livrat 19 000 t ; I.M. Oradea : contractat 3 450 tone, livrat 4 200 tone. Am spus că situația aceasta cuprinde numai 20 de zile lună. Raportați situație la 12 luni, de furnizori și veți imediat că, în loc jute pe unitățile conomiei Forestiere și ale Ministerului Minelor produc în depozitele de combustibil, prin livrarea neritmică (pentru că, uneori întârzierile sînt recuperate), o întreagă dezordine.Tov. Gh. Lazăr. adjunct al ministrului economiei forestiere, declara într-o recentă convorbire : „Pădurea are limitele ei, ca teritoriu și posibilități naturale de creștere. Copacii nu se înaltă peste noapte, lor le trebuie zeci, uneori sute de ani ca să crească, să se maturizeze. Iar noi tăiem acești Copaci și-i aruneăm într-o - clipă- pe foc. Este, pentru economia tării, o practică destul de dezavantajoasă și în puține tari ale lumii se astfel, pieței, vinde în a- acorda

dintr-o această la zeci deduce să-i a- partenerii lor, Ministerului E-

mai procedează Pentru satisfacerea lemnele se vor în continuare. Dar, celași timp, se va aprovizionării cu cărbuni o importantă din ce în ce mai mare. De zeci de ani Ardealul și Banatul folosesc pentru încălzit numai cărbuni brichetați. De ce n-ar face-o și cetățenii din Moldova, din Muntenia ?“Are dreptate tovarășul Gh. Lazăr. în tot Ardealul

și Banatul se folosesc brichete de cărbuni. Dar prin alte părți de ce nu se folosesc ? Nu avem ? Ba s-ar părea că da. Totuși. în depozitele „Combustibilului" nu se găsește decît cărbune „natur" ori și mai rău — praf de cărbune, pe care nimeni nu-1 cumpără. Dacă aprovizionarea cu cărbuni ocupă un loc în- tr-adevăr important în comerțul cu combustibil, minele de cărbuni vor trebui să livreze depozitelor brichete sau cărbuni bucăți și în nici un caz praf din cel care zace acum cu sutele de vagoane prin depozite.Am prezentat foarte pe scurt principalele probleme și greutăți factori care mențin „Combustibilul" pe undeva pe la periferia comerțului. Și mai e ceva, poate lucrul cel mai de necrezut și, de departe, principalul generator al neajunsurilor semnalate : „Combustibilul" continuă să nu aibă... for tutelar! Deși, în aparență, de el răspund nu mai puțin de trei foruri : M.E.F., direcțiile comerciale județene. consiliile nopulare. Să amintim din nou despre zicala cu copilul avînd mai multe moașe ?Este,_ socotim, timpul ca unul dintre aceste foruri să înfieze, in sfîr.șit, si definitiv. „Combustibilul". să pună ordine imediat în activitatea acestor unități și, în același timp, împreună cu furnizorii de marfă, cu cei care au datoria să a- sigure transportul combustibilului la domiciliu, să măsuri operative și perspectivă în legătură îmbunătățirea continuă aprovizionării cu cărbuni și lemne de foc.
ia de cu 
acetățenilor

Clucerea.sa
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Mecanizarea
lucrărilor in

sectorul forestier
TG. MUREȘ. — în acest an, 

în bazinele forestiere de pe 
văile Cernei ți Sebeșului, în 
bazinele Sovata și Gurghin, 
precum și în alte zone apar- 
ținînd Trustului interjudețean 
pentru exploatarea, transpor
tul și industrializarea lemnu
lui din Tg. Mureș se desfă
șoară ample lucrări de meca
nizare a muncii. Cea mai 
mare parte a volumului de 
investiții, care se cifrează la 
150 milioane lei, a fost reali
zată de pe acum. Suc
cese remarcabile s-au în
registrat ți în privința con
strucției de drumuri forestie
re, unde planul anual de in
vestiții a fost îndeplinit în 
proporție de 79 la sută S-au 
dat în exploatare, pînă în pre
zent, peste 130 km drumuri 
auto-forestiere, iar în curs de 
finisaj sînt încă 180 km. 
In urma lucrărilor de inves
tiții, în 1970 valoarea unui 
metru cub de masă lemnoasă 
va spori cu 40 de lei față de 
acest an. (Agerpres)

ții, în sensul lipsei spațiilor de producție, a unor utilaje de performanță, a unui sector specializat. Desigur, asemenea întîrzieri au un efect negativ asupra eficienței economice a noilor produse asimilate, cauzează anumite dereglări în sectoarele economiei care sînt beneficiare ale acestor produse.Uzina noastră a acumulat o bogată experiență în domeniul asimilării, care ne permite să găsim soluții în situații critice, să grăbim pro-

justificat de complicate, cu cicluri mari de fabricație a produselor respective, care prevăd folosirea unei game foarte mari de oțeluri, cu foarte multă prelucrare. Amintesc, între altele, cazul turbinei DSL 50, la a cărei construcție se folosește o gamă foarte largă de oțeluri, cu un volum mare de prelucrare. Institutele de proiectări ar trebui să țină cont în mai mare măsură de posibilitățile de fabricație ale uzinei șl de materialele care se fabrică sau

tehnico-materlale. Pentru produsele asimilate pe bază de licențe, sau în cazul produselor proiectate în țară, dar care au în componența lor materiale sau subansamble din Import, ar trebui ca Ministerul Comerțului Exterior să asigure un regim preferențial de procurare a lor. Susținem acest lucru, deoarece la toate produsele de acest fel realizate în uzina noastră, asimilarea a suferit mari întîrzieri din cauza neprimlrll la timp a unor materiale sau sub

LA I. F. ODORHEIUL SECUIESC

Se dublează

capacitatea
de producție

La întreprinderea forestieră 
din Odorheiul Secuiesc a lost 
realizată o mare hală indus
trială, destinată fabricării mo
bilei de diverse tipuri. Aceas
ta a permis specialiștilor să 
reorganizeze unele fluxuri teh
nologice șl să sistematizeze 
întregul proces de fabricare a 
mobilei. Ca urmare, prețul de 
cost la 1 000 lei producție 
scade au 40 de lei față de 
anul trecut. Se află, de ase
menea, în lucru și alte con
strucții, care vor dubla capa
citatea de producție a între
prinderii.

I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

pen-KW. 
s-a com- care mică

începînd din primul an al actualului cincinal, uzina noastră a asimilat numeroase produse, care, prin parametrii lor tehnico-funcționali, 
ie situează la nivelul celor mai bune produse similare realizate pe plan mondial.Concludente, în acest sens, sînt . cîteva exemple. în ce privește utilajul energetic, s-au asimilat turbina cu abur de 12 MW cu condensațle și priză la 90 atm. și 535° C, turbogene- ratorul aferent de 15 000 KVA, turbina cu abur de 50 MW cu condensate și priză la 130 atm. și 565° C, cu turbogeneratorul respectiv de 60 000 KVA. Pentru tracțiunea feroviară s-au asimilat șl pus în fabricație motorul Diesel LDA 28-B de 1 250 CP, cuzineți trimetalicl pentru motoare cu ardere internă, semifabricatele pentru pistoanele motoarelor Diesel din aliaj de aluminiu RR 59 șl boghiurile aferente locomotivei Diesel hidraulice de 1 250 CP, precum și boghiul tru locomotiva electrică de 5 100 Cu forțele proprii ale uzinei proiectat și executat prototipul presorulul de aer tip L 50-8, are o greutate cu 2 500 kg maidecît tipul existent în fabricație. S-au asimilat, de asemenea, motoare electrice mari pentru diferite acționări, Instalații complexe pentru e- chiparea fabricilor de sodă șl o serie de alte mașini si instalații.De la bun început se cuvine precizat că, în concepția noastră, activitatea de asimilare și-a propus să urmărească două aspecte esențiale pentru a fi cît mai eficientă — și anume : realizarea noilor produse la cel mal înalt nivel tehnic și scurtarea cît mai mult cu putință a ciclurilor de asimilare. Dacă în ce privește nivelul tehnic al noilor produse am reușit în foarte mare măsură să satisfacem exigențele, nu același lucru putem spune despre durata ciclurilor de asimilare a unor produse.Mă refer la turboagregatul de 50 MW. Prototipul acestuia a fost executat cu un an întîrziere, iar agregatul nr. 2 cu șase luni întîrziere. Care sînt cauzele care au generat această prelungire a asimilării ? In afară de unele deficiențe organizatorice, apreciem că esențial este faptul că nu au fost asigurate condițiile necesare execuției în sec-

ASIMILAREA NOILO
MAȘINI Șl UTILAJ
POATE FI MAI OPERATIVA

50-8, de exemplu, a fost asimilat la sfîrșitul anului trecut, dar partea de automatizare s-a livrat abia în cursul lunii iunie din acest an.Deoarece nu există anumite întreprinderi mai mici specializate în producția de axe cardanice. ventile de compresor, ventile electro-pneu- matice, organe de asamblare speciale sau de serie mică și altele, uzinele care asimilează produse sînt nevoite să le fabrice și pe acestea. Desigur, efectul principal este acela că se prelungește cu mult durata asimilării, dar în același timp se ocupă o importantă capacitate de producție, iar prețul de cost este mult mai ridicat. De aceea, ar trebui studiate posibilitățile existente ca aceste repere să fie fabricate în uzine specializate.Pînă la finele actualului plan cincinal uzina noastră are sarcini multiple în domeniul asimilării de noi produse. începînd din acest an se vor asimila, după o concepție proprie, compresorul de 100 mc., șapte tipuri de motoare electrice de 1 500—4 500 KW, hidroagregatul de 178 MW pentru centrala Porților de Fier, hidroagregatul de tip Francis de 5,4 KW pentru centrala hidroelectrică Paltin,. amortizoarele de vibratil pentru motoare cu combustie internă, prototipul motorului 12 LDA 28 cu putere mărită la 2 500 C.P., precum șl o serie de ansamble șl subansamble atît pentru fabricația de motoare Diesel șl boghiuri, cît șl pentru alți beneficiari.Soluționarea problemelor ne-am referit, dinamizarea factorilor de care depinde rea procesului mite ca noile stalațll, cerute economiei, să cație într-un Este o rapidă care în pasul.
Ing. Ion SBIEREA
director tehnic
Uzina de construcții de mașini 
Reșița

cesul acesta complex de „naștere" a noilor mașini, utilaje și instalații. Practica îndelungată, căutările permanente au cristalizat o serie de posibilități de scurtare substanțială a ciclurilor de asimilare, care pot fi fructificate în timp foarte scurt. Este vorba de a se lua unele măsuri atît de uzina noastră, cît și de ceilalți factori care concură la asimilarea noilor produse.în acest context, consider că institutele de proiectare ar trebui să a- corde mai multă atenție alegerii proiectelor, să manifeste mai multă răspundere în îndeplinirea acestei obligații. De ce afirm acest lucru 7 Primim încă anumite proiecte ne-

urmează să fie asimilate Jn producție.Sînt și cazuri cînd asimilarea produselor este îngreunată de faptul că nu există o specializare a producției, chiar atunci cînd acest-lucru se impune cu stringență. Mă refer în special la fabricația de turbine cu abur. A devenit oportun ca I.P.C.M. să studieze împreună cu Uzina de construcții de mașini Reșița crearea unui sector care să execute numai turbine, avînd în vedere numărul mare de turbine, în continuă creștere, ce urmează să fie construite în perioada următoare.Anumite perfecționări sînt necesare și în domeniul aprovizionării

ansamble care se procură din import, dar care de obicei se aduc în cele din urmă cu mijloace rapide de transport, pentru a se cîș- tiga din timpul pierdutApare de asemenea necesar ca, în scopul reducerii ciclului de asimilare la produsele care necesită automatizare, să se găsească soluții pentru scurtarea termenelor de livrare a furniturii de automatizare de la întreprinderile specializate. în multe cazuri, termenele de livrare a acestor furnituri nu corespund cu termenele de asimilare. Deci, în mod deliberat se pornește de la situația în care ciclul de asimilare se prelungește inevitabil. Compresorul L

la care tuturor accelera- vor per-de asimilare mașini, utilaje și înde diverse ramuri ale fie însușite în fabrl- timp cît mal scurtcerință Impusă de evoluția 
a tehnicii contemporane, cu permanentă trebuie să ținem

Uzina „Electroputere* Craiova. Aspect din atelierul separatori da exterior 
utilizați tn rețelele electrice
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Șî-a dat cinstea

pe rușine

PROMPTITUDINEA
furnizorilor argeșeni

destinate ,u

Expresia „și-a dat cinstea pe rușine" face parte din tezaurul nostru de proverbe și zicători, șl poporul caracterizează cu ea faptele săvîrșite de unul sau mai mulți indivizi împotriva legilor scrise sau nescrise care-1 guvernează viața de toate zilele. Am auzit-o recent, spusă cu a- mărăciune de către un bă- trîn, P. Petre, din comuna Slobozia-Moară, județul Ilfov. Se referea la fostul președinte al cooperativei a- grlcole din localitate. Toader Nicolae, magazionerul Iliescu Grigore și fostul președinte al sfatului popular comunal. Haiducu Dumitru, care, într-adevăr, și-au dat cinstea pe rușine. Afirmația este motivată deplin și de două ori. In primul rînd pentru că cei trei au furat. în al doilea rînd pentru că a- ceastă faptă a fost săvîrșită nu de niște indivizi oarecare, ci de trei persoane cărora oamenii le-au acordat încrederea să gospodărească și să apere avutul obștesc, să se ocupe de treburile nțari ale cooperativei și ale comunei. Abuzînd de funcțiile ce le-au fost încredințate, ei au falsificat acte șl, furînd, s-au înfruptat din munca întregului satCei trei din comuna Slobozia-Moară sînt autorii unui furt, după cercetările inițiale, de 44 409 kg de grîu, cantitate sustrasă din avutul cooperativei agricole și evaluată la 101540 lei. După mai multe dezbateri și audierea unui mare număr de martori, judecătoria din Bolintin-Vale a condamnat, la 9 mai 1968, pe fostul președinte Toader Nicolae la 11 ani muncă silnică, 5 ani degradare civică și confiscarea totală a averii, pedeapsă aplicată si fostului magazioner Iliescu

cau-1 fur- tre-brl-

Grigore, iar pe Haiducu Dumitru la 2 ani și 6 luni închisoare corecțională. în urma procesului de la judecătoria Bolintin-Vale, valoarea pagubelor a fost stabilită la suma de numai 65 136 lei. Hoții au făcut recurs, dar de curînd instanța superioară a decis : pedeapsa este meritată !Din studierea probelor aflate la dosarele celor în cauză, din numeroasele discuții avute cu membrii consiliului de conducere, cu alți țărani cooperatori și cu activiști de partid șl de stat care. în virtutea atribuțiilor ce le-au avut, cunosc această comună, am desprins zele care au facilitat tul, învățămintele care buie trase.După ce a muncit cagadier, din 1963 Toader Nicolae a fost ales președinte. La început lucrurile n-au mers rău. Cu timpul, însă, președintele a început să-și uite obligațiile, să neglijeze treburile cooperativei, să se țină de chefuri și de treburi străine de interesele obștei. începînd din 1964, spun oamenii din sat, s-a înconjurat de cîțiva indivizi porniți pe afaceri, între care și magazionerul și fostul președinte al sfatului popular. De marea masă a oamenilor care munceau cinstit în cooperativă, Toader Nicolae se ferea ca de foc. Cele mai multe hotărîri le lua de unul singur, fără să consulte membrii consiliului de conducere și cu atît mai mult adunarea generală, încălcînd principiul muncii colective. Așa se explică faptul că în 1965, din iulie pînă în decembrie, președintele și magazionerul, sprijiniți de Haiducu Dumitru, au sustraș o mare cantitate de grîu, motivînd în fața unor oameni cre-

duli că-1 vînd pentru a mări valoarea în bani a zilei-muncă. în realitate ei scoteau grîul din magazie pentru a plăti banii pe care îi cereau cu împrumut de la diferiți oameni din sat. Cum această activitate era desfășurată în mod conspirativ, cei care admiteau schimbul credeau în spusele președintelui și ale celorlalți doi, precum că grîul le aparține, că este surplusul lor primit la zi-muncă. O gură prin care se scurgea grîul din hambarele cooperativei a fost falsificarea borderourilor, rotunjirea cantităților primite de anumiți membri cooperatori, includerea în bor- derouri a unor nume fictive și „onorarea" lor cu cantități respectabile de grîu. în scripte se arată că alte 11165 kg de grîu au fost trimise la cîmp pentru semănat, dar în realitate au ajuns în magaziile cîtorva localnici care nu veneau la muncă în cooperativă, în același an, cu aprobarea și la propunerea președintelui, magazionerului i s-a făcut un scăzămînt de 13 990 kg grîu, fără consultarea adunării generale, iar în 1966, la 4 ianuarie, comisia de revizie a cooperativei îi găsește acestuia o lipsă în gestiune de 4 706 kg grîu, lipsă pe care aceeași comisie o anulează după 10 ziîe, trecînd-o la „pierderi admise".Iată cum un președinte în care oamenii și-au pus nădejdea cînd l-au ales în fruntea cooperativei lor, care trebuia să conducă cu răspundere pe cooperatori pentru dezvoltarea continuă a avuției obștești, le-a înșelat du-i. a lui pentru valorii zilei-muncă, cu care el a încercat să îmbete cî-
încrederea, jefuin- Falsa preocupare Toader Nicolae așa-zisa sporire a

țiva naivi și să astupe gura la niște afaceriști, este dovedită de situația precară a retribuției pe care oamenii au primit-o în perioada în care soarta cooperativei a depins de apucăturile lui. Anul trecut, cînd oamenii au pus piciorul în prag și treburile cooperativei au intrat pe un alt făgaș, această valoare a săltat binișor. Este unul din multele semne bune că rosturile cooperativei încep să depindă de munca cinstită și chibzuită pe care o desfășoară noua conducere, toți oamenii harnici și gospodari din Slobozia- Moară, despre vrednicia cărora se poate convinge oricine, chiar și numai tre- cînd prin comună.O anumită răspundere pentru cele întîmplate la Slobozia-Moară revine, desigur. organelor locale de partid și de stat, care nu s-au ocupat în suficientă măsură de îndrumarea șl controlul activității economice a respectivei cooperative agricole pentru a exclude orice posibilitate de fraudă din avutul obștesc. Desigur, din cele întîmplate au avut de învățat în primul rînd membrii cooperatori de aici. Dar și alții trebuie să ia seama la astfel de situații. Conform statutului, adunarea generală este forul suprem de conducere, ea are dreptul și datoria să tragă la răspundere pe membrii consiliului de conducere, pe președinte cînd aceștia încalcă normele statutare. Să facă acest lucru din timp, pentru a nu se întîmpla ca la Slobozia-Moară, deoarece „mintea e bună, dar, zut, costă scump. de pe urmă“ cum s-a vă- mult prea
Alexandru BRAD 
corespondentul „Scînteii*

Alături de toate întreprinderile țării, unitățile industriale din județul Argeș se străduiesc să îndeplinească cît mal bine sarcina trasată de Plenara C.C. al P.C.R. din iunie a.c., privind suplimentarea planului la producția pentru export Pornind de la necesitatea livrării ritmice, decadă cu decadă, lună de lună, a produselor destinate exportului, prin respectarea riguroasă a termenelor șl a condițiilor de calitate cuprinse în contractele încheiate cu beneficiarii externi, recent organele de control ale Băncii Naționale au efectuat o analiză în 20 întreprinderi industriale.Ce concluzii s-au desprins 7 Posibilitățile de îndeplinire a sarcinilor 
de export — în perioada în care ne 
aflăm, față de anul trecut — sînt cu 
mult îmbunătățite, atît în ceea ce pri
vește planificarea și contractarea 
producției, cît și realizarea rit
mică a planului, a îndatoririlor ce 
revin întreprinderilor. Socotind că planul de export trebuie considerat realizat în momentul încasării valutei și nu o dată cu expedierea mărfurilor în străinătate, cele mai multe unități industriale trimit operativ documentele de decontare la întreprinderile de comerț exterior. ‘Responsabilitatea cu care se acționează în vederea îndeplinirii prevederilor planului la producția destinată exportului este dovedită, mal întîi, de modul realizării sarcinilor planificate : cumulate de la începu
tul anului, în primul semestru, ele 
au fost realizate, pe ansamblul jude
țului, în proporție de 107,5 la sută, cu 
o depășire valorică absolută de cîteva 
zeci de milioane lei.Merită relevat faptul că unele întreprinderi au realizat și depășit planul semestrial la producția pentru export atît cantitativ și pe sortimente, cît și valoric. Uzina mecanică Muscel, de pildă, a reușit să livreze peste plan autoturisme și piese de schimb auto. Acordînd a- ceeași superioară însemnătate depășirii sarcinilor la producția pentru export, Uzina chimică Pitești a expediat suplimentar o importantă cantitate de negru de fum — apreciat șl solicitat pe piața externă. In acest front al întreprinderilor fruntașe se află și multe din unitățile forestiere, care anul acesta dificile probleme legate de îmbunătățirea activității lor. La întreprinderea forestieră prin depășirea substanțială a livrărilor de cherestea rășinoase, cherestea fag, parchete și lemn celuloză fag, realizările au fost superioare cu 18,4 la sută față de prevederile planului. în același mod, I. F. Stîlpeni a obținut o depășire de 16,2 la sută, I. F. Pitești — de 12,4 la sută, iar I. F. Rucăr — .10,2 la sută. Mai mult decît în alți 
ani, aceste unități ale Ministerului 
Economiei Forestiere și-au concen
trat eforturile pentru a valorifica în 
interesul întregii economii poten
țialul lor de producție pentru ex
port.Exemplele la care m-am oprit nu sînt deloc singulare. întreprinderilor acestora li se adaugă altele, din alte ramuri, care și-au încordat eforturile în vederea îndeplinirii întocmai a sarcinilor de export. „Secretul" acestor realizări constă chiar în modul în care s-au fixat sarcinile de plan pentru livrări de produse la export. Adică, cifrele au fost mobilizatoare, în concordanță cu interesele economiei naționale — ceea ce a îndîrjit, dacă se poate spune așa, colectivele respective și le-a circumscris pe orbita marilor realizări în

au reușit să biruieCurtea de Argeș,

l

domeniul prezenței industriei românești în schimbul Internațional de mărfuri.Desigur, realizările cantitative au Importanța lor. Elo au fost întărite și consolidate de rezultatele pe plan calitativ, întrucît întreprinderile industriale argeșene au manifestat un vizibil interes, o deplină răspundere pentru livrarea Ia export numai a u- nor produse de cea mai bună calitate, în acest fel, a crescut considerabil capacitatea competitivă a mărfurilor românești vîndute pe piața externă, precum și valoarea lor. Cu totul remarcabilă s-a vădit a fi această organică împletire între calitate șl ritmul înalt de producție la Uzina chimică și „Textila" Pitești, Fabrica de confecții Curtea de Argeș, Fabrica de încălțăminte Pitești,' care nu au primit nici un refuz de calitate și nici nu au plătit bonificații sau penalizări pentru produsele livrate la export, atît în 1967 cît și în primul semestru acest an.Aprecierile acestea nu pot însă
anul dinAprecierile acestea nu pot însă constitui motiv de automulțumire. în primul rînd, deoarece în primul semestru — alături de întreprinderi fruntașe în realizarea planului producției pentru export au existat și unele unități cu rezultate nefavorabile, cu restanțe și refuzuri la export E drept, asemenea situații negative au fost consemnate într-un număr redus de întreprinderi, dar ele nu pot fi trecute cu vederea. Să ne oprim, bunăoară, la C.I.L. Pitești. Aici, în primele șase luni ale anului, în- registrîndu-se restanțe la livrări de aproape 1200 mp uși-ferestre, circa 200 mc placaj, precum și importante cantități de mobilă, planul de export nu s-a îndeplinit cu circa 3 la sută. Cauzele ? Deficiențe în pregătirea și urmărirea procesului de producție, întreruperi în alimentarea cu apă, lipsa unor materiale, defectarea repetată a utilajelor, a- dică aceleași dificultăți asupra cărora organele de inspecție bancară — șl nu numai acestea — au atras de nenumărate ori atenția. Lipsurile însă persistă, iar rezultatele sînt, în continuare, necorespunzătoare.Organele bancare consideră că la această întreprindere a economiei forestiere deficientele pleacă atît de la comitetul de direcție, cît si de la forul de resort. De fapt, nici pe plan local nu B-a intervenit cu măsuri energice. Cu siguranță că în urma unei analize temeinice a cauzelor

care au generat situația nefavorabilă amintită, ca și prin aplicarea de măsuri privind creșterea competenței și răspunderii unor cadre de conducere, C.I.L. Pitești, precum și celelalte unități industriale aflate — din punct de vedere al realizării sarcinilor de export — într-un vizibil impas vor putea să reintre în rîndul întreprinderilor fruntașe. în. acest sens, însă, sprijinul hotărît al forurilor tutelare de resort este imperios necesar. Deoarece, deși din semestrul II a și trecut o lună și jumătate, la această unitate — C.I.L. Pitești — o producție de mobilă în valoare de 8 172 000 lei nu este încă nominalizată de către organul său tutelar. La fel. la întreprinderea de conserve de legume și fructe Băiculești nu s-a acoperit încă planul de producție cu materie primă — fructe de pădure — decît în procent de 20 la sută. O situație necorespunzătoare s-a constatat la Fabrica de motoare electrice Pitești.Cert este, și analiza a reliefat cu deosebită claritate acest fapt îmbucurător. că în acest an există condiții net favorabile pentru realizarea și depășirea sarcinilor de producție pentru export. însă, pentru aceasta, 
sînt necesare o mai intensă preocu
pare din partea comitetelor .de di
recție, o mai bună colaborare a aces
tora cu organele de prospectare a 
piețelor externe și un mai 
sprijin din partea organelor 
de resort.Neîndoielnic, îndeplinirea mai bune condiții jorate la producția acest an constituie lor industriale din . obligație fermă, o îndatorire de maximă răspundere. însă, în cele patru 
luni și jumătate care au mal rămas 
pînă la sfîrșitul anului, concomitent 
cu realizarea acestor sarcini trebuie 
intensificate eforturile de descoperire 
a altor resurse suplimentare de acti
vizare a exportului, accentul punîn- 
du-se pe produsele cu un înalt arad 
de prelucrare, aducătoare de valută 
sporită. Numai așa vom putea răspunde grijii partidului șl statului pentru dezvoltarea economiei județului, numai așa vom contribui Ia afirmarea. în continuare, a țării noastre în schimbul internațional al valorilor materiale.
Nicolae HIRIZAN
directorul Sucursalei județene Argeș 
a Băncii Naționale

eficient 
tutelareîn cele a sarcinilor ma- pentru export în în cazul unități- județul Argeș o

Pregătiri pentru campania

de fabricație a zahărului

In vederea începerii campaniei de prelucrare a sfeclei, la Fabrica de zahăr „Șiretul* din Bucecea s-au executat o serie de noi lucrări. Astfel, a fost instalat un a- gregat cu o capacitate de 400 tone în 24 de ore, care va a-

sigura o sortare uniformă a zahărului. De asemenea, a fost montată o nouă mașină de tăiat sfeclă și sînt pe sfîrșite lucrările pentru construcția unei platforme betonate, pe care vor putea îl depozitate 15 000 tone

sfeclă, care se în curînd condițiileîn această nie de poată 310 000

Pregătirile vor încheia vor asigura pentru ca campa-fabricație să fi prelucrate tone sfeclă.(Agerpres)

PLANULUI DE 
INVESTIȚII

J

(Urmare din pag. I)blectiv, s-a trecut la pregătirea din timp a condițiilor necesare realizării planului pe anul 1968. O ațenție deosebită s-a acordat în primul rînd asigurării documentațiilor de execuție, reușindu-se ca, pînă la încheierea a- nului trecut, peste 90 Ia sută din documentația de execuție necesară pe anul în curs să fie predată constructorilor. Aceasta a permis organizarea mai bună a șantierelor, atacarea ,pe un front larg a unui număr mare de lucrări în cursul primului trimestru a.c., crearea premiselor necesare unui ritm susținut de execuție. Concentrarea mai multor obiective importante în cadrul aceluiași amplasament — deziderat urmărit cu insistență — a permis o mai bună aprovizionare a șantierelor, folosirea mai eficientă a utilajelor, a forței de muncă. De asemenea, organizarea sectoarelor de construcții de la trusturile zonale și din întreprinderile agricole de stat, precum și a formațiilor proprii de proiectare, intervenită în cadrul general al îmbunătățirii activității în sectorul agricol de stat, a sporit aportul a- cestora la realizarea obiectivelor prevăzute. Efectuarea din timp a pregătirilor necesare și în primul rînd asigurarea documentației tehnice și a bazei tehnico-materlale, la care se adaugă măsurile de intensificare a execuției propriu-zise, au determinat ca, în semestrul I al acestui an, lucrările de construcții-mon- taj să fie realizate în proporție de 53,3 la sută față de planul anual, în primele 7 luni ale anului, planul de construcții-montaj a fost realizat în proporție de 64,2 la sută. Este de remarcat aportul adus de întreprinderile agricole de stat la .lucrările executate în regie,' care au realizat 76,5 la sută din planul anual.Una din preocupările noastre permanente este intensificarea colaborării dintre unitățile beneficiare cu întreprinderile de execuție, prin participarea activă la asigurarea forței de muncă, a mijloacelor de transport, la aprovizionarea cu materiale etc. Multe întreprinderi agricole de stat s-au ocupat de crearea unor condiții mai bune de organizare a șantierelor. La acestea se adaugă a- portul colectivelor de specialiști <Jin depâttănîeftt' îrf'rezblvârea unor probleme'tehnice șl’de execuție apărute pe șăntiere.In prezent, atenția noastră este concentrată spre înlăturarea deficiențelor pe șantierele unde mal sînt rămînerl în urmă și îndeosebi pe acelea cu un volum important de lucrări de construcții-montaj. în această privință mai avem încă multe de făcut. în primul rînd sînt necesare o mai bună organizare a muncii, asigurarea ritmică a materialelor pe unele șantiere pentru punerea în funcțiune a unor importante obiective agro-lndustrlale.Avînd în vedere rezultatele de ansamblu obținute în primul semestru al anului, măsurile luate pentru îndeplinirea integrală a sarcinilor în trimestrul al treilea, se poate aprecia că în perioada octom- brie-decembrie în cadrul trusturilor zonale va mal rămîne de executat între .12—16 la sută din planul a- nual de Investiții. Excepție fac unitățile din cadrul. Trustului zonal I.A.S. Timișoara, unde, pînă la 30 iunie, planul de construcții-montaj s-a îndeplinit în proporție de 51 la sută. Volumul mare de investiții în cadrul TrustuluiTimișoara și mai ales nerealizarea indicilor prevăzuți au determinat luarea unui șir de măsuri de către organele de partid, de Ministerul Industriei Construcțiilor și Departamentul I.A.S. pentru redresarea acestei situații, impulsionarea lucrărilor. Aceasta cu atît mai mult cu cît unele obiective importante ca fabrica de nutrețuri combinate Beregsău, ferma de vaci Recaș sînt lucrări restante din anul trecut.Și în celelalte trusturi, cu toate că situația de ansamblu este bună, există o serioasă rămînere în urmă a unor mari obiective de Investiții. Astfel, nu au fost date încă în funcțiune o serie de capacități la fermele de vaci Mureș—Arad șl Sem- lac, ambele din cadrul Trustului Oradea, complexul avicol Mogoșoaia din Trustul București, 4 000 locuri la în- grășătoria de taurine Rădăuți. Din păcate, sînt și alte exemple de acest fel. Din aceasta rezultă necesitatea măsurilor pentru impulsionarea lucrărilor pe fiecare obiectiv în parte, sprijinirea în mai mare măsură a eforturilor constructorilor pentru lichidarea neîntîrziată a restanțelor.Paralel cu aceasta ne preocupăm de efectuarea pregătirilor pentru realizarea investițiilor prevăzute în anul viitor. Pînă la 30 iulie s-au asigurat proiecte pentru 60 la sută din lucrările de pe lista de acțiuni pe anul 1969.Din analizele efectuate a reieșit, între altele, necesitatea respectăirii întru totul a metodologiei de comandare și contractare a utilajelor, cu- noscînd din proprie experiență dificultățile pe care le avem din cauza nerezolvării la timp a acestei probleme care privește pe beneficiar.Urmărind cu perseverență valorificarea experienței cîștigate, orien- tîndu-ne mai mult activitatea spre rezolvarea cu promptitudine a problemelor complexe din domeniul Investițiilor, vom contribui la realizarea și intrarea Jn funcțiune la termen a obiectivelor prevăzute, reducerea investiției specifice, accelerarea programului de modernizare și intensivizare a agriculturii de stat
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Relația dintre VITALITATEA
$ n a v a B $ ° $literatura și ideile

Citim uneori mici bucăți aforistice, în versuri sau proză, car» nu strălucesc de loc prin plasticitate și invenție, nu produc metafore, personaje, situații, imagini originale, dar au un fel de semeție, un aer de nepătruns, părînd a ascunde undeva, în structura lor intimă, idei adîncl, descoperiri cutremurătoare în ordinea filozofică. Se găsesc și critici predispuși să observe dincolo de înfățișarea cam sumară a acestor bucăți literare un întreg univers de gîndire și niște însușiri misterioase, insolite și imperceptibile pentru cititorul comun. Cercetate obiectiv, fără prejudecăți, poeziile și prozele respective revelează idei de genul (exemplific prin analogie spre a nil nedreptăți pe cineva anume) : oamenii mor; copiii sînt ingenui ; despărțirile sînt triste ; sîntem mici în fața infinitului; timpul e ireversibil etc. Adică tot felul de platitudini, expuse pretențios sau conținute în descrierea pînă la epuizare a unul obiect, a unui gest, a unei acțiuni, în succesiunea de replici „aparent* fără nici o semnificație, în înșlrarea ori încrucișarea de laitmotive banale, în- tr-o mică halucinație, în- tr-o mică senzație. Dacă acceptăm ideea că fiecare om își are filozofia sa, luînd deci termenul în înțelesul de sinteză abstractă a unor experiențe existențiale, dacă admitem, de asemenea, cu W. James, că orie» filozofie este expresia unul temperament, locurile comune de car» vorbeam nu trebuie să ne supere (cu condiția, firește, ca ideea artistică să nu fie și ea un loc comun), căci ele ar putea să reprezinte sumarul cunoașterii filozofice a autorilor lor și, probabil, temperamentul lor. Dar o literatură compusă din a- semenea particole filozofice poate oare să exprime stadiul de gîndire al unei epoci, cultura spirituală a unei civilizații ? Firește, filozofia unei epoci sau chiar a unul singur scriitor nu se exprimă exclusiv în literatură și, prin urmare, nu destinul filozofiei ca a- tare ar trebui să înerijo- reze, el destinul acelei literaturi care se nutrește cu o spiritualitate elementară, care nu ambiționează să comunice decît constatări avînd o sineură calitate : aceea a bunului simt.Se pare că pretutindeni în lume critica este preocupată de conținutul filozofic al literaturii; s-au scris studii și cărți în acest sens, s-a polemizat și se polemizează pe tema relațiilor dintre filozofie șl artă, s-au desprins și pozițiile extreme : critica de formație filozofică înclină să evalueze literatura în primul rînd în raport cu conținutul de idei, fără interes pentru valoarea artistică, unii reprezentanți aj acestei categorii discutând operele literare ca pe niște lucrări de filozofie pură ; la polul opus, critica de coloratură estetică neagă orice importantă pe care ar avea-o în literatură ideile filozofice, ba chiar consideră că prezența filozofiei aduce de cele mai multe ori un deficit de artă. Dacă literatura nu poate fi măsurată cu unitățile de măsură ale filozofiei și dacă ideile filozofice din literatură nu pot fi trecute la capitolul inutilităților acceptate, se impune totuși studierea serioasă a raporturilor dintre literatură și filozofie. Nu intră în discuție acele scrieri didactice în care sînt înfățișate precepte filozofice în stare brută, ci literatura autentică a cărei plasmă și-a încorporat ideile filozofice, le-a transpus în metaforă, în simbol. Există teorii, nu fără ecou în rîndul unor scriitori și critici de la noi, care concep literatura prin reducție la senzorial, la materialul strict formal ce se percepe de simțuri. (Literatura de notație capătă în lumina acestor concepții un fel de prioritate estetică, întrucît ar fi mai „pură artisticește", mai „nemediată"). Comentînd aceste teorii, Tudor Vianu scria într-un studiu despre „Simbolul artistic" (Postume, E.L.U., 1966) : „Această comprimare a artei în planul superficial estetic a găsit numeroși aderenți în dezvoltarea mai nouă a ideilor. Dacă ne-am rîndul totuși printre susținătorii acestui punct de vedere, ne-am lipsi de bogăția motivelor de încîntare cu care atîtea din operele de artă lucrează asupra noastră. Căci este evident că nici o dramă de Shakespeare, nici o simfonie de Beethoven nu sînt simple ansambluri armonioase de cuvinte, de imagini și de sunete. In ele și prin ele se luminează zări mai largi, înțelesuri mai vaste, pe care nu le putem ignora. O înțelegere pur senzorială a artei este, fără îndoială, inferioară adevăratului ei concept*.Neplăcut este că diferite 
variante ale teoriilor pu-

riște au provocat sau încurajat o literatură care-și refuză conștient, deliberat ideile, semnificațiile de orice fel, reflexivitatea. Nu întotdeauna această literatură este inferioară aceleia în care se agită măruntele banalități filozofice, consumate încă din epoca primelor abstractizări ale minții omenești, după cum nu întotdeauna este inferioară literaturii didacticiste. Dar funcționînd la suprafața raporturilor estetice, ea se lipsește în mod absurd de acea bogăție a motivelor de încîntare cu care arta acționează asupra noastră. O- colită de idee, lipsită de filozofie, această literatură stabilește contacte superficiale șl de foarte scurtă durată cu cititorii, căci formele goale se rețin tot atît de putîn ca și abstracțiunile aride.Nu trebuie să înțelegem de aici că toată literatura
puncte 
de vedere

e filozofică, sau că toată literatura bună e filozofică ori trebuie să conțină în mod obligatoriu idei filozofice. Valoarea artistică nu este asigurată, ci sporită de filozofie. Citez din Teoria literaturii a lui R. Wel- lek șl A. Warren : „Filozofia, conținutul de idei, în- tr-un context potrivit, pare să mărească valoarea artistică, deoarece promovează cîteva importante valori artistice : cele ale complexității și coerenței. Pregătirea teoretică poate mări puterea de pătrundere și raza de înțelegere a scriitorului. Dar acest lucru nu se întîmplă întotdeauna**.Prin filozofia conținută, absorbită în organismul poeziei, opera poetică a lui Eminescu sau Blaga au valori artistice în plus, fără ca, de pildă, Macedonski sau Bacovia, care nu sînt filozofi, să fie mai puțin poeți. B. Croce, analizînd „Divina comedie** a lui Dante, constată : „O mare cantitate de explicații doc- trinale, apartinînd teologiei. filozofiei, științei fizice șl științei morale și politice a timpului său, se întinde de la un capăt Ia altul al poemei** (urmează șirul acestor explicații, după care criticul adaugă): „Poezie didactică, s-a mai spus, dar poezie, întrucît, spre deosebire de proză, motivul dominant nu este cercetarea șl învățătura pe care o săvîrșește mintea, ci reprezentarea actului cercetării și al învățăturii, puterea acestui act...** Re-

ținem, deci, receptionarea filozofiei cuprinse în poema lui Dante ca pe o filozofie poetică, integrată, care deschide în același timp drumul spre cunoașterea gîndirii poetului și spre cunoașterea .............. .........nei epoci.Filozofia discutabil, __________ __tistică a operei literare, în timp ce lipsa oricărei filozofii (în înțelesul mal puțin special al termenului), lipsa ideii generalizatoare sărăcește, uneori pînă la pustietate, sensurile artistice, deoarece reducerea la percepțiuni a expresiei literare elimină o dimensiune — profunzimea — șl șterge liniile originalității. Nu în sistemul senzorial se realizează diferențele importante de cunoaștere și de limbaj specific, de personalitate a operei, ci în sistemul de gîndire artistică, în corelația gîndirii artistice șl a celei filozofice. O literatură, dacă își cunoaște menirea, nu se poate dispensa de filozofie; cu atît mai puțin se poate întîmpla acest lucru în literatura epocii noastre de mare circulație a ideilor, de intensă agitație filozofică. Nu acele lucrări literare goale de idei sau pur- tînd sensuri mărunte, truisme ori rudimente filozofice, se vor impune ca literatură reprezentativă a momentului contemporan (ele nu fac decît să repete experiențe consumate și, în perspectiva istoriei literare, devin confundabile, neînsemnate), ci operele care au asimilat filozofie epoci! noastre, exprlmîndu-se în raport cu ea șl nu igno- rînd-o. Literatura română contemporană își va distinge personalitatea în contextul european numai comu- nicînd permanent cu valorile spirituale universale șl afirmînd la o mare altitudine artistică concepția noastră marxistă asupra vieții, structura morală șl psihologică a poporului nostru. Ar fi însă neavenit, cred, să pretindem fiecărei poezii, fiecărei schițe, fiecărei nuvele să ilustreze un capitol sau altul dintr-un manual de filozofie. Literatura nu este filozofie și. ca atare, nu poate fi supusă rigorilor acesteia ; ea dispune de infinite moduri specifice pentru a-șl exprima filozofia șl această diversitate, această poli- morfie se cere a fi respectată. O literatură care se vrea a enocii sale trebuie să cuprindă. însă, dimensiunile spirituale definitorii ale epocii, să distileze filozofia ei. ideile ei. altfel este amenințată de desuetudine si nerimare. Sensurile filozofice implicate artistic sînt inalterabile și se adaugă acelui grăunte de eternitate la care aspiră fiecare scriitor serios.

• Roata vieții : PATRIA — 10 ; 12,45 ; 10.» ; 18,45 ; 31,19, 
SALA PALATULUI (seria de bilete 2515 — orele 17,30 ți 
seria 2518 — orele 20,15).
• Tarzan — omul maimuți : REPUBLICA — 8,30 ; 10,30 |
12.30 ; 14,30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15, GRADINA DINAMO — 20.
• Șapte oameni de aur : FESTIVAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 
16 ; 18,30 ; 21, la grădină — 20, FEROVIAR — 9,45—16,30 tn 
continuare ; 18,45 ; 21, EXCELSIOR — 8,45; 11 ; 13,15 ;
15.30 ; 17,45 ; 20, MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 î 16,30 ; 18,45 ; 
21, ARENELE LIBERTĂȚII — 20.
• Viva Maria : LUCEAFĂRUL — 8,30 ; 10,45 ; 13,15 ; 15,45 ; 
18,15 ; 20,45, CAPITOL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20, CIRCUL DE STAT — 10 ; 13 ; 15,30 ; 18 ;
20.30, GRADINA DOINA — 20,15.
• O fată ciudată : VICTORIA —, 0,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 10 t
18.30 ; 20,45.
• Alegere de asasini i LUMINA — 0—18,30 în continuare | 
18,45 ; 20,45.
• Valea : CENTRAL — 8,30 ; 10,30 | 13,30 ; 14,50 | 16,30 | 
18,45 ; 21.
• Cimarron : SALA CINEMATECA (bilete la cată) — 10 | 
12 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 21.
• Dă laba, prietene : DOINA — 11,30 ; 13,45 ; 15 ; 18,15 |
20.30.
• Program pentru copil : DOINA — 0 ; 10.
O Cehoslovacia, pămlnt necunoscut — In annl 2001 mașinile 
vor face totul singure — In vizită Ia caracatițe — Sttnca — 
Narcis : TIMPURI NOI — 9—21 în continuare.
o Bella : UNION — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Mesteacănul : GLORIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
o Intre noi : ÎNFRĂȚIREA INTRE POPOARE — 10 ; 16 | 
18 ; 20.
• Studio despre femei i BUZEȘTI — 15,30 ; 10, la grădini 
— 20.
• Moștenirea iul Achite : GRIVIȚA — 0 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 |
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9—13,30 tn continuare.
• Duelul lung t DACIA — 8,30—16 tn continuare ; 18,30 ; 31, 
FLOREASCA — 9 ; 11,15 î 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, ARTA — 
9—15,45 in continuare ; 18 ; 20,30, la grădină — 20.
e Piramida zeului Soare : BUCEGI — 9 ; 11,15 ; 13,30 j 16 |
18.30 ; 21, la grădină — 20,15, TOMIS — 9—15,45 in conti
nuare ; 18,15, la grădină — 20, AURORA — 9,30 ; 12 ; 14,30 |
17.15 ; 20, la grădină — 20,30, GRADINA EXPOZIȚIA — 
20,15.
• Prin Kurdlstanul sălbatic i UNIREA — 15,50 ; 11, la gră
dină 20,15.
• Răzbunarea haiducilor : PROGRESUL — 16,30 ; 18 ; 20,15.
• Un bărbat șl o femeie i GRADINA PROGRESUL-PARC
— 20,15.
• Taffy șl vtnătorul : CIULEȘTI — 15,30 ; 18 ; 20,30, MIO
RIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
■ Aventurierii : RAHOVA — 15,30 ; 18, la grădină — 20,15, 
VOLGA — 9,30—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30. LIRA —
15.30 ; 18, la grădină — 20,30.
• Vicontele plăteșta polița t DRUMUL BARII — 151
17.30 ; 20.
• Jenla, Jeniclca șt Katlușa t COTROCENI — 15,30 ; 18 1 
20,30.
• Falsa liră de aur i MELODIA — 0 ț 11,40 : 14,30 ; 17,15 s 
20,15.
• Un dolar găurit î VIITORUL — 15,30 ; 18 ; 30,30.
• Intilnlre tn munți : MOȘILOR — 15 ; 17,30 ; 20, la grădină
— 20,30, FLACARA — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• împușcătura : POPULAR — 15,30 ; 18 ; 20,30.

Freddy, lovește tu intîi : MUNCA — 18 ; 18 ; 20. 
Caut o nevastă s FERENTARI — 15,30 ; 18 ; 20,30. 
Ce noapte, băieți 1 : PACEA — 15,30 ; 18 ; 20,15.
Sînt și eu numai o femele i CRÎNGAȘI — 15,30 ; 18 1 

20,15.
• Judecata : VITAN — 15,30 ; 18 ; 20,30.
• Nebunul din laboratorul nr. 4 : GRADINA VITAN — 
20,15.
• Oscar s COSMOS — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Am lnttlnlt țigan! fericiți » PARCUL HERĂSTRĂU —

teatre

• Teatrul Național „I. t,. Caraglale" (la Teatrul de vara 
„Herăstrău**) : Castillana — 20.
• Teatrul „C. Tănase* (la grădina Boema) : Comici vestiți 
al revistei — 20.
• Ansamblul „Pertnlța** (In sala Savoy a Teatrului „C. 
nașe") : Varietăți folclorice — 19.

10,00 — T.V. pentru specialiștii din industrie. Ciclul 
tomatizarea" : Sisteme pneumatice. (Reluare).

10,S0 — închiderea emisiunii de dimineață.
17.30 — Pentru copil : „Ex-Terra *63".
18,00 — Telecronlca economică. Metode modern» de con

ducere a activității productive.
18.30 — Curs de limba germană (reluarea lecției a 8-a). 
19,00 — Constelația lirei — magazin pentru tineret.

Telejurnalul de seară.
Buletin meteorologic. — Publicitate. 
Transfocator.
Varietăți... de la mare.

31,ÎS — Avanpremieră.
31,39 — Telecinemateca : „Ceață la San Francisco 

ducție a studiourilor americane.
32,45 — Telejurnalul de noapte. 
23,00 — închiderea emisiunii

Cuceririle remarcabile obținute în ultimele decenii în biologie în general, în științele medicale în special, ca și evoluția cerințelor de asistență sanitară a populației, impun pretutindeni o adaptare continuă a învățămîntului de medicină și farmacie la noile condiții. în țara noastră s-au făcut șl se fac în acest sens însemnate eforturi, atît din partea organelor de resort, cît și a cadrelor didactice din în- vățămîntul medical superior. Ținînd seama de tradițiile și de experiența școlii noastre medicale, de realizările învătămîntului de medicină și farmacie din alte țări, ca și de numeroasele sugestii și propuneri făcute de conducerile institutelor, de cadrele didactice și de studenți. Ministerul învățămîntului a introdus aproape în fiecare an universitar noi îmbunătățiri în planurile de în- vățămînt, în programele analitice și în formele de predare și examinare din institutele de medicină și farmacie. Asemenea îmbunătățiri au tins să le asigure tuturor absolvenților, în măsură mai largă decît pînă acum, un fond de cunoștințe generale cît mai temeinice și mai legate de practică, o dezvoltare armonioasă a personalității și gîndirii lor medicale, descongestionînd planurile de învătămînt pentru obținerea timpului liber necesar acestui scop. Trecerea de la un plan de învătămînt foarte stufos și de la orarii supraîncărcate la planul mult mai rational și Ia orariile simplificate care urmează să intre în vigoare în noul an universitar s-a făcut treptat șl nu fără rezistențe din partea unor șefi de disciplină care, deși bine intenționați în privința disciplinei lor, nu au avut întotdeauna în vedere aspectul de ansamblu al învătămîntului și necesitatea stabilirii unui echilibru realist, în acord cu cerințele prac-

ticii, în ponderea diverselor discipline.
Fapt pozitiv este că noul 

plan de învățămînt pe anul 
1968—1969 cuprinde un nu
măr sensibil mai redus de 
discipline : 25 discipline
medicale șl 4 nemedicale. In conformitate cu profilul practic al medicinel, ponderea orelor de lucrări, stagii și demonstrații practice predomină în mod evident (71 la sută) și — credem noi — satisfăcător, față de ponderea orelor de cursuri teoretic» (29 la sută).în această privință, una din realizările cele mai importante, a cărei valoare în formarea viitorilor medici este aproape unanim recunoscută la noi, și apreciată și peste hotare, o constituie introducerea, cu S ani în urmă, a externatului generalizat, care realizează dezideratul unei pregătiri continue, la patul bolnavului, timp de trei ani de zile, pentru toți studenții, deci pentru toți viitorii medici. Avînd în permanență în îngrijirea și răspunderea sa un număr de 5—10 paturi și nu „o fracțiune dintr-un patM, cum se reclamă uneori, pe care rulează numeroși bolnavi, și aflîndu-se sub controlul și îndrumarea continuă a unul asistent, cu obligația de a efectua gărzi de noapte în serviciile de chirurgie, obstetrică-ginecolo- gie, urgentă etc., și de a lucra o parte din timp în policlinică, studentul dinsistemul externatului generalizat are, evident, mai multe posibilități de a învăța practica medicinei, decît îi ofereau stagiile clinice cu caracter trativ din anii Și, într-adevăr, de control făcute absolvenților care au trecut în ultimii ani prin externatul generalizat arată un fond mult mai bogat șl mal solid de cunoștințe decît sondajele similare dinainte de introducerea acestei forme de învățămîntEvident, acesta avantaja

exclud ci, dimpotrivă.nupresupun îmbunătățirea pe mai departe a unor aspecte existente în reglementarea ca și în efectuarea externatului generalizat. Rămîn încă lacune, de pildă, în pregătirea studenților (externi) din faptul că stagiul de externat generalizat, la profilul medical, nu include șl servicii de neurologie, psihiatrie, endocrinologie.

rită, încă cu stagiile clinice teoretizate — sau, dimpotrivă, dîndu-li-se prea multă Independență, studenții sînt scăpați de sub control —, faptul se datorește unor defecțiuni organizatorice, de înțelegere sau de disciplină a muncii, care persistă în serviciile respective, dar care pot șl tre-

dacă se mal confundă 
externatul generalizat

demons- anteriori. sondajele în rîndul

Treizeci de zile în Statele Unit» ale Americii petrecute sub semnul teatrului pot da o imagine asupra Thaliei pe acest continent si pot indica principalele ei direcții, frămîn- tările oamenilor de teatru, preocupările lor ? Aceasta a fost cea dinții întrebare pe care mi-am pus-o cînd am început să cunosc viata spirituală a Americii de astăzi. Fără îndoială, etalonul unui teatru, barometrul care arată timp frumos sau urît îl constituie spectacolul. De a- ceea la Washington. New-York, Minneapolis, Los Angeles sau San Francisco am căutat să-mi formez o imagine asupra mișcării teatrale americane în sala de spectacol, acolo unde cei trei factori esențiali ai teatrului 
— autor, actor, public — se află în ecuația șl în raportul lor pe deplin grăitor. Dar sala de spectacol este rezultanta unor factori care acționează de vreme îndelungată, ea re- prezentînd un moment dintr-un proces artistic și social complex.Să încercăm o imagine asupra cîtorva aspecte ale teatrului american așa cum se conturează din interviurile acordate de trei proeminent» personalități.

Născut în 1901, Lee Strasberg și-a 
început cariera de regizor în 1925, 
iar tn 1930 a fondat împreună cu Ha
rold Clurman, cunoscuta companie Group Theatre care timp de un deceniu s-a dedicat promovării marelui 
repertoriu si a pieselor unor autori americani precum Saroyan. Clifford 
Odets etc. Lee Strasberg este fonda
tor și director artistic al lui New- York Actor’s Studio, institut de tea
tru dedicat perfecționării artiștilor 
tineri profesioniști. După cum se 
spune în tratatele de specialitate, 
„majoritatea celor mai buni actori 
tineri americani sînt elevii săi". Dintre ei as aminti aici pe Paul New
man, Marlon Brando.

Harold Clurman (n. 1901) este nu numai un realzor cunoscut prin mon
tările de la Theatre Guild (companie de teatru înființată după primul 
război mondial. avînd drept scop 
promovarea repertoriului necomer
cial) și la Group Theatre, dar și ca 
teoretician de primă însemnătate și 
ca unul din criticii cei mai influenți 
ai Americii de astăzi. Sînt apreciate 
cărțile sale: „Ani înflăcărați", 
„Minciuna ca și adevărul". „Chipul 
cel adevărat".

John Houseman — actualmente director de scenă la prestigioasa com
panie new-yorkeză A.P.A. — Phoe
nix (Asociația de Producție Artisti
că), structurată ca o companie de re
pertoriu — este originar din orașul 
Galați unde a copilărit pînă la vîrsta 
de cinci ani. John Houseman a fon
dat în 1937 împreună cu Orson Welles, compania Mercury Theatre, a or
ganizat cîteva festivaluri shakespea
riene la Stratford (Connecticut) ca și teatrul Universității California din 
Los Angeles.

din cei mal vechi animatori al mișcării americane pe acest tărîm, H. Clurman afirmă că problemele organizatorice au un efect direct asupra dezvoltării teatrului. In împrejurările amintite, montarea unei piese în A- merica apare extrem de costisitoare. Trebuie — continuă Clurman — să cîștigi bani imediat pentru a acoperi sumele investite, deci piesa trebuie să aibă un succes răsunător încă de la primul spectacol. De altfel, oricine trăiește cîtva timp în atmosfera vieții teatrale americane își dă seama că succesul de public constituie esențialul. De aceea opinia asupra u- nei piese trebuie să se formeze imediat după premieră, ceea ce impune un cu totul alt mod de a acționa al criticii dramatice. Clurman ne spune că redactorul unui cotidian din America trebuie să predea ziarului cronica la cincizeci de minute de la terminarea premierei.
Interviu cu profesorul șl 
regizorul LEE STRASBERG, 
criticul HAROLD CLURMAN, 
directorul de scena JOHN 
HOUSEMAN

Dacă aș vrea peisajul vieții ________ ____________aș spune că în momentul de față se vădesc două direcții fundamentale: una caută să-i confere o mal mare stabilitate, prin constituirea u- nei companii statornice, cu existență asigurată care să-și poată defini o politică de repertoriu — iar alta experimentală, care urmărește o deschidere a teatrului către marele public prin încercarea unor formule noi avînd drept țel sfărîmarea barierelor ce stau în cării dintre autor două tendințe sînt oarece urmăresc și mai mult teatrul în viața societății, să-l scoată din existența efemeră, să-1 introducă în cadrul marilor colectivități, să devină o permanentă spirituală.De aceea, convorbirea cu Harold Clurman a început de la una din realitățile vieții teatrale americane, situație de neînțeles pentru noi europenii și care-i frămîntă în chip deosebit pe oamenii de specialitate: lipsa unui teatru național în S.U.A. și a unor instituții de teatru permanent subvenționate de stat. Ca unul

Ca șl Harold Clurman, John Houseman pornește tot de la problema numărul unu a teatrului american: organizarea. O companie nouă, ne spune Houseman, ridică dificultăți economice adeseori de netrecut. Iar dacă pornește la drum, bilanțul se încheie, de cele mai multe ori, cu deficite enorme. Marile fundații acordă subvenții pentru unele companii teatrale, dar acestea reprezintă numai jumătate din cheltuielile pentru întreținerea trupelor și montarea spectacolelor. Apoi subvențiile nu sînt date 
o dată pentru totdeauna sau pe un termen lung, ci pe o perioadă limitată (de obicei trei ani). După care demersurile se iau de la capăt. Dacă fundația refuză reînnoirea subvenției, trebuie căutată altă soluție. A- ceasta în cazul cel mai fericit, pentru că de multe ori, după doi-trel ani compania se destramă. Acest sentiment de incertitudine l-am în- tîlnit chiar și în teatrele cu o stabilitate aparent mai mare. La Ameri
can Conservatory Theatre din San Francisco — teatru în care se promovează un repertoriu de ținută și unde funcționează o interesantă școală de actorie — întrebînd pe unul din membrii conducerii care sînt proiectele de viitor, a ridicat din umeri si ne-a răspuns zîmbind a- mar: „Cine știe! Depinde de „Unchiul Rockefeller** (fundația care subvenționează în momentul de față teatrul, n.n.). Cum spunea Harold Clurman în ultima sa carte despre Teatrul de Repertoriu de la Lincoln Center din New York, numai „Simplul fapt al a- parițiel lui înseamnă un pas înainte. Trebuie să nădăjduim că prelungirea existentei sale, sub orice auspicii, va împlini o serioasă funcție artistică**. Sau întrebîndu-1 pe John Houseman care sînt proiectele de viitor ale companiei A.P.A.-Phoenix — ne-a răspuns : „să continue să existe**. Ceea ce încă nu s-a înțeles pînă acum în S.U.A., continuă dînsul, este faptul că un teatru de repertoriu trebuie subvenționat o perioadă îndelungată de timp, pentru a avea perspectivă și finalitate. în toate discuțiile purtate cu oameni, leit-motivul era: necesitatea teatrelor de repertoriu. Toți marii regizori, actori, teoreticieni doresc un teatru care terii juca piese de o înaltă valoare artistică _ .................. 'și îndrumate de ei tocmai spre acest obiectiv artistic năzuiesc, și cele car» au reușit să aibă o perioadă mai îndelungată de activitate acest principiu îl aplică.

diversificării pla-lltateanurilor de Invățămînt în funcție de profilul facultăților care, contrar unor o- pinil izolate, și-au dovedit din plin rațiunea existenței (facultățile de pediatrie, stomatologie etc.) și se lasă deschise toate porțile modernizării în continuare a Invățămîntulul de medicină și de farmacie, necesar 
a-și avea locul potrivit.

altor co-catedrelor șl al _____ . _lective. In acest context, o atenție specială, după părerea mea, cred că va trebui să se acorde restructurării programelor analitice și adaptării lor la dimensiunile noului plan de învățămînt, prin eliminarea cu mai mult curaj a tot ce este perimat și prin Introducerea, în loc, a achizițiilor moderne veri-OPINII DESPRE ÎNVĂȚĂMÎNTUL MEDICAL
IN ACORD CU PROGRESUL

ȘTIINȚEI Șl CERINȚELE VIEȚII
S3ftiziopneumologie ș.a., d numai servicii de medicină internă în care bolile ne- uro-psihice, endocrine, pulmonare cronice se în- tîlnesc mai rar, deși ponderea și importanta lor în practica viitorului medic de medicină generală nu a scăzut cu nimic, uneori chiar dimpotrivă. Eficiența actuală a externatului generalizat ar putea, de asemenea, să sporească dacă toate cadrele didactice și 

toți studenții ar înțelege să dea acestei forme de învă- țămînt conținutul adecvat, adică să manifeste constant o exigență ridicată unii față de alții, să folosească din plin orele zilnice de externat care le stau la dispoziție. Dacă mai există cazuri în care acest lucru 
nu se face în măsura do-

Prof. dr. docent Constantin ANASTASATU 
prorector al Institutului de medicina ți farmacie 

din București

buie să fie înlăturate. Ele 
nu sînt în nici un caz de 
natură să afecteze siste
mul externatului generali
zat ca atare, sistem de în
vătămînt clinic cu care 
medicina noastră se poate 
mîndri, pe bună dreptate, 
că a făcut un pas înainte 
in raport cu învățămîntul 
medical din alte țări.Noua lege a învătămîntului, recent adoptată în Marea Adunare Națională, deschide noi și rodnice perspective și învătămîntului superior medical. In lege se prevede posibl-

orice s-ar spune, în același institut. Se creează de a- semenea premisele unei legături mai strînse a conținutului învățămîntului de orientarea profilactică și de sarcinile concrete ale o- crotlrii sănătății în țara noastră. Rămîne să valorificăm pe deplin toate .a- ceste perspective nou deschise, să dezbatem problemele curente în spirit critic și cu mai multă grijă pentru o informare și abordare corectă, în presă, în consiliile științifice ale facultăților și la nivelul

ficate șl a problemelor actuale specifice rețelei sanitare. Va trebui să stăruim în plus, cu perseverentă, pentru împrospătarea metodelor de predare, pentru extinderea metodelor audiovizuale de expunere a cunoștințelor, de care în prezent nu beneficiază decît un număr relativ redus de discipline, pentru reactualizarea cursurilor și manualelor tipărite în forme noi, mai interesante și mai accesibile decît cele tradiționale. Perseverînd pe bună dreptate în menținerea unei exigențe crescute față de studenți, nu trebuie să uităm că studenții de astăzi manifestă, la rîndul lor, o exigentă crescută față de noi — cadrele didactice.

în fine, chiar la un moment dat mult îmbunătățit, noul plan de învățămînt poate și trebuie să fie îmbunătățit în continuare. Este de văzut, de pildă, dacă disciplinele „precll- nice" nu ar fi mai organic integrate în învățămîntul clinic prin menținerea „părții generale** a lor în primii 3 sau 2 ani de studiu și prin deplasarea „părților speciale**, strîns legate de clinică, în anii și la disciplinele în care se predau bolile aparatelor sau organelor respective. Ar fi, de asemenea, de reconsiderat, după părerea mea, ponderea unor discipline cu profil derivat (ftiziolo- gia, balneologia) care deși se ocupă de boli cu largă răspîndire, în cărora viitorii medici de sînt chemați încărezolvarea absolvenți circumscripție pentru multă vreme să dea aport esențial, nu mai gurează în noul plan învățămînt decît- ca un de „discipline oculte** cadrul medicine! interne) cu un număr extrem de limitat de ore de curs și „demonstrații clinice**. O restructurare și reactualizare mai profundă și mai realistă a programelor a- nalitice ar putea să reclame, în continuare, schimbări și în distribuția volumului de ore între diversele discipline, ș.a.m.d.Deși în învățămîntul medical schimbările survenite în ultima decadă au putut să dea uneori senzația de instabilitate, un anumit cuantum de schimbări sau îmbunătățiri — nici prea rare, nici prea dese — intră în legea dezvoltării învătămîntului și trebuie înțelese ca atare. Cu condiția, desigur, ca schimbările să fie făcute cu tot discernămîntul și să reprezinte mai puțin veniri și reveniri, în cerc, la ce a mai fost și cum a mai fost, și mai mult înnoiri, în a- cord cu ceea ce aduce știința și reclamă viața cu fiecare an sau număr de ani în plus.

un fide fel (în

Să privim, de pildă, piesele aflate în repertoriul companiei American 
Conservatory Theatre din San Francisco, în miezul stagiunii 1967—1968 : 
Tartuffe și Mizantropul, A două
sprezecea noapte. Regele Lear, Doi 
pe un balansoar de Gibson, Lungul 
drum al zilei către noapte de O’Neill, Orașul nostru de E. Thornton Wilder, piese din viața Americil de astăzi, îndreptate împotriva segregației rasiale, cum ar fi America albă de Martin Dubermann. Mai erau prezenți Pirandello, Shaw, Anouilh, Goldoni. Am asistat la premiera unei noi lucrări a lui Jerome Kilty (autorul binecunoscutei piese „Dragă 
mincinosule"), o virulentă comedie antirăzboinică cu accente pamfletare la adresa vieții politice americane. Se pregătea „Sfînta Ioana", „Un 
tramvai numit dorință", „Hamlet" și în fine am luat parte la repetițiile pentru o apropiată premieră cu 
„Vrăjitoarele din Salem" de Miller. Intrebîndu-1 pe regizorul William Ball, directorul general al companiei, cum se explică succesul atît de statornic al acestei piese și reluarea ei în repertoriul teatrelor americane, dînsul ne-a răspuns că „Vrăjitoarele din Salem** a devenit o piesă națională tocmai datorită caracterului ei politic șl social pregnant, omul de rînd văzînd în ea o expresie a ideilor de libertate spirituală. Piesele prezente pe afișul Teatrului de Repertoriu de la Centrul Lincoln erau „Cyrano de Bergerac**. „Sfînta Ioana**, „Vulpile** de Lillian Hellman. Aceeași dorință de a aborda un repertoriu care să înscrie creații fundamentale am aflat-o și la compania A.P.A.-Phoenix sau la Minnesota 
Theatre Company din Minneapolis, oraș cu o interesantă mișcare teatrală.Ceea ce mi s-a părut a constitui preocuparea generală a oamenilor de teatru americani este dorința de a impune piese de o înaltă semnificație umană, cuprinzînd creații cu implicații filozofice, cele contemporane inspirîndu-se din actualitatea politică și socială imediată. Dar dificultățile amintite și structura organizatorică eterogenă, persistența criteriilor comerciale nu dau posibilitatea realizării integrale a acestor deziderate.Care sînt consecințele unei asemenea configurații a teatrului american în ce privește spectatorii ? Che’V- lelile pentru montarea unei piese ae teatru fiind ridicate — ne spune H. Clurman — biletele sînt scumpe. Faptul, lă prima vedere, n-ar avea o importanță prea mare, dar în realitate își pune amprenta asupra repertoriului și configurației publicului. Teatrele de pe Broadway, spune H. Clurman, au, mai ales, un public de peste patruzeci de ani. Tineretul este astfel străin de piesele care se joacă pe aceste scene, iar repertoriul unor săli se constituie dintr-o perspectivă pur comercială, ceea ce vine în contradicție cu aspirațiile și preocupările tinerel generații. Să nu ne închipuim, precizează H. Clurman, că tineretul nu cunoaște piesele celor mai buni autori americani Tennessee Williams, Miller, Albee, Saroyan — piese care vorbesc despre acutele probleme sociale șl morale ale contemporaneității.Si Lee Strasberg, cu autoritatea experienței sale de peste patru decenii în teatru, observă același fenomen : „Un număr tot mai mare de oameni, în special tineri, cer ca piesele de teatru să pătrund^j ’t mai adînc în problemele vieții- ciale**. De ce nu merg tinerii la teatru ? „Pentru că teatrul nu este totdeauna contemporan cu ei“, spune Lee Strasberg. In această direcție vede marele om de teatru și sensul experimentelor pe care le întreprind tinerii dramaturgi americani: „Ar încerca orice, numai să reprezinte situația de astăzi a societății lor. Ei rup formele actuale de teatru, fac să dispară barierele dintre actor și spectator, si toate acestea cu scopul de a fi participant! la ceea ce este actual". De altfel vizionînd cîteva spectacole pe scenele de avangardă americane de pe Off-Off-Broadway mi-am dat seama că „obsesiile" tinerilor dramaturgi americani sînt războiul din Vietnam, situația negrilor. adică cele mai acute probleme ale Statelor Unite de astăzi. Desigur, aceste piese jucate prin cafenele, săli improvizate, — deoarece un tînăr autor pătrunde extrem de greu pe o scenă centrală — nu sînt toate de o valoare artistică egală, dar faptul că cele mai multe dintre ele își propun țeluri înaintate dovedește vitalitatea teatrului tînăr american, așa cum spunea si Lee Strasberg.Si în cursul convorbirii cu John Houseman, această problemă a revenit în centrul atenției. „Tineretul, ne spune dînsul, începe să se intereseze de teatru. Nepăsarea sa de pînă acum se explică și prin faptul că piesele reprezentate nu spun totdeauna lucruri extrem de interesante șl necesare tineretului. Or. teatrul este — și mai ales trebuie să fie — o obișnuință socială. Se constată în S.U.A. o reacție a tineretului față de televiziunea comercială, saturată de reclame și filme violente. Noua generație iubește bineînțeles cinematograful, dar, fapt demn de remarcat, din ce în ce mai mult, cinematograful de bună calitate, deoarece, afirma John Houseman, America este încă o țară lipsită de tradiții teatrale propriu-zise. Dar, observă interlocutorul nostru, cum un teatru nu poate exista fără tradiție, teatrul american și-a creat cu Shakespeare, Cehov, una pe care a numit-o Cît giei sînt deHouseman ne declară că piesele interesante sînt piesele sociale. Dînsul consideră, de pildă, că societatea americană fiind o societate fluidă, individul este pus mereu în fața unor probleme noi. Or. dramaturgului i se relevă astfel aspecte mereu inedite, iar larga circulație a unor opere izvorîte din viața societății americane (Miller, Tennessee) „de
monstrează vitalitatea emoției so
ciale și individuale", cum o numește Houseman.

clasicism internațional, privește rădăcinile dramatur- americane propriu-zise, acestea pur realiste**. De aceea, un om teatru cu prestigiul lui John

Valeriu RAPEANU
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Cînd „mersul
trenurilor" devine
principiu de viață

(Portret satiric de Teodor MAZILU)

mare..
televi-

In locul unui drum de omenie,

corectitu-

ta-tu-

în 
ele

Și-au grăbit s-a așe- Un băr- 1“ peste

să stu-
contlnuar®, să sa

păsări șl
minor...".

lui propriu, 
pește.
un alt zîmbet autocritic.

pentru dumneavoastră... Nu e prea 
De ce să vă intoxicați î 1

O BRÎNZĂ DE AUR

OMUL FAȚA IN FAȚA CU EL ÎNSUȘI
Navetiști"... Oameni pe care-i știi mereu 

pe drum, plecînd in zorii zilei dintr-un mare 
oraș către o comună oarecare, uneori destul de 
îndepărtată, și inapoindu-se seara obosiți, pră
fuiți, plictisiți. Există printre ei o categorie 
de oameni, îndeosebi tineri, aflați la începutul 
profesiei, care n-au legături fundamentale cu 
orașul din gările căruia pleacă în fiecare zi. 
Ce reprezintă pentru ei navetismul ? Ce sens 
are acest veșnic, obsedant du-te-vino ?

—Și iată-ne printre ei, dis-de-dimineață, în 
Gara de Nord.

„ȘEPTICULUI“ Șl 
EXIGENȚELE 
SOCIALE„Ocupat 7". „Ocupat I" Tî- nărul care răspunde e deocamdată singur în compartiment. Azi a fost rîndul său să vină cu o jumătate de oră mal devreme să o- cupe locurile. Ceilalți vor sosi cu 2—3 minute înaintea plecării trenului. Se cheamă că au smuls o jumătate de oră de somn în plus. Și contează....Au venit toți, spus cîte-un „bună !“ și fiecare zat cît mal comod, bat și-a tras „fîșul1 față, evident cu gîndul să ațipească, altul s-a apucat să citească „Sportul", iar cel de-al treilea și-a lipit fruntea de fereastră. Femeile șl-au scos din sacoșă lucrul de mină, „milieu"- rile.— Ce să fac 7 — și-a comentat una dintre ele gestul. Nu pot să dorm în tren. Așa îți mal omori timpul.Apoi s-a așternut tăce
rea. Am ieșit pe coridor. în compartimentul vecin se juca șeptic ; în următorul, tabinet; alte cîteva femei care croșetau... Am reintrat In compartiment, re- luîndu-mi locul.

— E greu să fii nave
tist 7i. trebuit să repet lntre- bar&.» pentru ca tînărul care privea absent zborul stîlpilor de telegraf să-mi răspundă. (Mai tîrziu am aflat că-1 cheamă Nicolae Făunescu, și că lucrează ca tehnician zootehnist lingă Titu).— Nu, te obișnuiești (șl rlzlnd), primii zece ani sînt mai grei...A doua zi, pe o altă rută ferată, alțl navetiști care jucau șeptic și alte navetiste care croșetau. Așa a- rată In tren : cam blazați, cam obosiți, uneori asteni- zați de ritmul sonor al roților. Șepticul și croșetatul, practicate pînă la obsesie, reprezintă două elemente de amprentă. Amprente ale alunecării spre automatism, apre pasivitate.— Pentru noi — declara doctorul George Iacob, director al Direcției sanitare ju 'ețene Ilfov — navetis- r j constituie o problemă. N-aș vrea să denigrez pe nimeni, dar există printre navetiști oameni lipsiți de simțul datoriei. Cînd adopți In viață soluția de mijloc, mediocritatea își face loc ușor. Se naște tendința de a da lucrul peste cap, de a organiza un program preferențial în funcție de o- rele de plecare și sosire ale diferitelor mijloace de transport.De la interlocutorul nos
tru am aflat, de pildă, că 
medicul Florin Crețuiescu de la circa din Armășești a fost sancționat pentru întîrzieri de la program și neîndeplinirea orelor de consultație. Directorul spitalului din Gurbănești a semnalat în scris direcției sanitare județene faptul că deseori medicul Paula Rusa vine dimineața la orele 9 cu autobuzul și pleacă spre Capitală la 12,45. Cititorul își mai amintește probabil faptele relatate în articolul „Dezertori din postul de apărători al vieții omenești". Grăbită să Be întoarcă în București, doctorița Valentina Popa a părăsit garda, fapt care a contribuit la întreruperea firului vieții a două ființe omenești.Iată la ce consecințe tragice poate conduce o existență care se dirijează obsesiv după „mersul trenurilor". Dar se poate trece prin viață cu o psihologie de comis-voiaj or 7 Se poate construi o carieră pe nisipul mișcător al provizoratului 7 Mulți dintre navetiști se trădează pe ei înșiși, visele, năzuințele din facultate de a se perfecționa în domeniul ales. în locul lecturii, al valorificării îndelungate a fiecărui ceas începe tragica risipă și moleșeală în automatismele unei vieți pasagere, înnegurate de propria incapacitate de a-și examina lucid, bărbă- tește integrarea profesională și socială. Zbor jos, la solul unor interese strimte șl momentane.Din nefericire, exemple de încălcare a obligațiilor de serviciu — ca urmare a aceluiași „tainic resort" — pot fi întîlnite în zona oricăreia dintre profesiile navetiștilor. într-un sat din comuna Plătărești, directoarea scolii, Anușca Tecla, n-a stat la îndoială să modifice... orarul școlii după cel al trenului cu care ea sosea în comună ! Nu vine Mahomed la munte, vine muntele la Mahomed... Inspectorul județean Nichita Tomcscu — care s-a ocupat de caz șl a sancționat a- ceastă comportare cel puțin bizară — conchidea :

— De notat că această tî- nără învățătoare nu are nici un fel de obligații care s-o rețină în București. Numai concepția superficială despre muncă și locul de muncă a determinat-o să devină navetistă, să încalce conștient normele disciplinei profesionale.Există însă și alte prejudicii pe care le aduce na- vetismul. Valoarea lor se

calculează In timp, pe măsura unor efecte sociale. Gîndiți-vă ce randament în muncă dau cei care călătoresc în fiecare zi cîte 3—4 ore, ba chiar mai mult IVorbeam mai înainte de zborul la joasă înălțime. E dureros să simți în aripile acestor tineri, la începutul vieții, al carierei, plumbul unor prejudecăți tiranice. Este prejudecata dizolvantă a „mersului la țară", în realitate, o lipsă de voință și forță de a înfrunta viața, de a o supune, iar nu de a te lăsa supus de piedicile inerente oricărui început de activitate. Am aflat cu stupoare despre cazul unui tînăr absolvent care a renunțat la toate satisfacțiile pe care i le putea oferi frumoasa lui profesiune — „speriat" de ideea prafului de pe uliță — în favoarea unor expediente meschine și a unor acute complexe de inferioritate... dar la oraș I Cînd se defectează cînta- rul rațiunii...
„SĂ FIM SERIOȘI, 
NU MAI PUTEAM 
DUCE 0 VIATĂ 
DE NOMAD!"Dar pe plan individual, pe planul propriei sale rea- lizări ? Ce obține pentru el, ca profesionist și om, slujitorul „cultului" navetist 7 Punînd aceste întrebări multora dintre cel pe care l-am întovărășit în cotidiana lor peregrinare, am prl-

Invariabil răspunsuri exclamative : „Hei, Bucu- reștiul !...“, „în Capitală e altă lume !“. Evident, există un mit al metropolei. Iar dincolo de mit: viață culturală bogată, centru de pregătire profesională, biblioteci, parcuri, stadioane, cafenele etc. Foarte bine, numai că navetistul care-și închipuie că nu se poate lipsi de toate acestea, practică renunță la fiindcă... n-are timp.— Cum să aibă timp profesorii de la școala generală din comuna Vlad Țe- peș ? — se întreabă inspectorul școlar Matei Sichitiu. Majoritatea lor sînt din Capitală. Numai cu trenul pierd 4 ore. Cît le mai rămîne pentru „splendorile Bucureștiulul", cînd sînt plecați din oraș circa 12—13 ore, zilnic 7
Asemenea calcule nu sînt

deloc exagerate. într-o veșnică goană, navetistului II rămîne extrem de puțin timp pentru viața personală. Merită oare sacrificiul orelor de drum, osteneala, pentru o oră sau două petrecute seara pe asfaltul orașelor ? Unii navetiști au speranța stabilirii In Capitală șl atunci n>u renunță la ceea ce numesc el „capul de pod".— E vorba — adaugă a- celași interlocutor — de speranța obținerii unui transfer In București. Cînd navetistul nu reușește, încearcă o soluție ocultă ; începe mișcarea ilicită. Aș vrea să nu notați ceea ce vă spun acum : un asemenea caz a existat și In școala unde am lucrat mulțl ani ca director, la Vidra. Prin nu știu ce relații, o tî- nără profesoară a obținut buletin de Capitală, în defavoarea altor cadre didactice îndreptățite la transfer.Falsa credință — pe numele el mal direct prejudecată, este nu o dată infirmată de realitate. Există destui oameni pentru care nu Capitala și acest apăsător du-te-vlno au însemnat condiții optime de afirmare, ci stabilirea lor la locul de muncă ce le-a fost repartizat, sentimentul trainic al adaptării. Unul din multele exemple : medicul Florin Mătrăscu a fost repartizat la începutul activității sale la clinica din Cocora. Putea să facă naveta la București, avea șl condiții de locuit în oraș. A stat însă trei ani de zile în acea comună. A avut răgazul să desfășoare o activitate rodnică, să-șl verifice propriile idei, dieze In
într-o recentă emisiune a zlunii, un reporter a încercat să sondeze psihologia unor oameni într-o situație-limită. Un om se îneacă. Cine sare în ajutorul lui 7 Cu microfonul printre martorii acestei tragice întîmplări (simulate, bineînțeles), reporterul a întocmit o scurtă monografie a indiferenței, a pasivității ascunse sub motivări egoiste, false, cutremurător de inumane prin meschinăria lor. Un asemenea climat tulbure, de indiferență, s-a creat și în jurul cazului de care ne ocupăm aici. Dincolo de existența pasivă a 

hîrtiilor, mîlul comodității, al dezin
teresului și birocrației morale tinde 
să acopere o dramă care macină, de 
mai bine de un an, zilele Elenei 
Șerban și ale fiului ei. Constantin.Ne-a pus pe urmele faptelor o scrisoare adresată redacției — o scrisoare umană șl adînc indignată — de trei oameni de inimă care se simt angajați direct în rezolvarea cazului. Datele, lapidar explicate, ar fi următoarele : din 1964. între soții Șerban din Brașov, str. Dealul Spiril 13, încep neînțelegerile ; motivul, după patru ani de zdruncinări, nu mai prezintă importanță. în 1967 Elena, tracasată de scandalurile și desele părăsiri de domiciliu ale soțului, înaintează tribunalului o acțiune pentru obținerea unei pensii alimentare. Cercetînd cazul, instanța hotărăște, printr-o decizie și o ordonanță de poprire, așa cum este legal. Tatăl nu plătește Insă nici un ban. Din nou cereri, plîngeri, reclamații către cei în drept să rezolve conflictul.Casa familiei Șerban devine o corabie bătută de furtună : tatăl, beat, își aruncă copilul în stradă, uneori și în mijlocul iernii, își bate soția, distruge cu violență haine, lucruri, pereți. La fața locului, organele de miliție înregistrează dezastrul. Pe hîrtie. Cum este legal. Copilul, traumatizat, cu nervii zdruncinați, rămîne repetent. La comisia de tutelă, unde situația minorului Constantin devine un „caz" evident, îndosariat și cu număr de înregistrare, au loc interminabile discuții. Consemnate și ele, pe suprafața răbdătoare a hîrtiei.Așadar, o situație acută de viață. Elena Șerban s-a adresat tuturor instituțiilor, serviciilor care erau datoare să intervină, prin puterea legii, și să pună capăt crizei din familia ei. A bătut la nenumărate uși, lă- sînd pe nenumărate birouri cereri, memorii, rugăminți. Dar In locui

perfecționeze. Acum a reușit la examenul de doctorantura șl urmează cursurile la spitalul „Carol Da- villa".— Să fim serioși — mi-a replicat profesorul V. Con- stantinescu din Slobozia, căruia i-am pus direct întrebarea : „Cum de te-ai îndurat să pleci din București 7“ Să fim serioși, nu mai puteam duce o viață de nomad ICum ajunsese la „viața de nomad" 7 Din ușurință. Cu ani în urmă, pe atunci foarte tînăr, profesorul avea un prieten, un soi de actor fără angajament, un mic cabotin ce vindea oftaturi și iluzii la un preț derizoriu : un pahar cu coniac la „Katanga". Timpul, nevoile materiale și mai ales gîndul la viitor i-au vindecat pe amîndol de boemă. Profesorul s-a apu-

cat eu seriozitate de meseria pe care singur și-o alesese. S-a mutat într-o comună, șl-a întemeiat o familie, a legat cunoștințe, noi prietenii. Senzația de stabilitate l-a stimulat. Astăzi este imul din oamenii stimați în capitala noului județ. Alegerea sa într-u- nul din organismele județene subliniază încrederea concetățenilor în capacitățile sale, trăinicia legăturilor sale cu viața și problemele localității respective.— Nu regreți Bucureștl- U17— De ce ? Mă pot duce oricînd, dacă am nevoie.Același lucru mi-1 mărturisește și profesorul Dumitru Ciovlică, directorul liceului teoretic din Bră- nești. S-a stabilit în această comună cu 8 ani în urmă șl iată-1 acum conducătorul unei școli fruntașe în județ. Mi-a prezentat fetița și mi-a vorbit despre preocupările științifice ale soției sale. „împreună cu doi cercetători de la institutul pedagogic studiez a- plicarea unei noi metode în predarea biologiei". Mi-a arătat apoi casa, grădina cu flori șl zarzavaturi și (ca un adevărat gospodar) chiar și lemnele de foc rînduite In magazie.— Unii zic : te rupi de oraș, te abrutizezi. Nu-i a- devărat. Navetismul abrutizează. Te face să bați pasul pe loc, să te frustrezi pe tine însuți, zi de zi. Viața mea este altfel organizată decît a celui aflat pe drumuri. Am avut timp pentru foarte multe lucruri. N-aș vrea să-mi fie luată drept lipsă de modestie, dar vă pot mărturisi că de curînd mi-am luat și gradul II, cu medie
unul simpla șl flreso gest de ajutor, 
hîrtiile au circulat înregistrate, or
donate, calm, sfidind o existență 
reală, desfășurată sub ochii de sticlă 
ai celor în drept să pună capăt aces
tei drame.în urma acțiunii judiciare deschisă, în 1967, de Elena Șerban, Procuratura orașului Brașov — fiind vorba de un minor — cere comisiei de tutelă o anchetă socială. La 21 octombrie 1967 asistenta socială Lu
cia Corlățeano întocmește fișa copilului. „Toți vecinii sînt îngroziți de comportarea lui... — scrie ea. Ei se plîng că minorul Costel intră în grădinile din jur și devastează pomii.

De multe ori au dispărut 
bănuiala cade pe acest (Atenție : „bănuiala" !)Confrunt, din dorința' de dine, afirmațiile înregistrate oficialale acestor „toți vecinii" (nenomina- lizați !) cu scrisoarea sosită la redacție, semnată de un grup de vecine ale familiei Șerban. Indignate sincer de faptul că, de un an de zile, nimeni nu se ocupă de rezolvarea situației din familia Șerban ele aduc mărturie a bunei lor credințe nu numai numele lor dar și copii de pe succesivele cereri ale Elenei către comisia de tutelă, procuratură, procese verbale ale organelor de miliție... Din toate reiese că minorul, terorizat de scandalurile tatălui, este un copil fricos, timid și bolnăvicios, respectuos și cinstit. în ancheta socială se amintește, de altfel, un singur nume de vecin : Tudor Caragaceanu, economist la Consiliul popular al orașului Brașov. Este singurul care 
a învinuit copilul de furt, care a cerut evacuarea neîntîrziată (printr-o reclamație înaintată procuraturii) a

UN EXAMEN 
DE CONȘTIINȚADar ce fac acei oameni care, cu totul loiali față de ei înșiși și de cerințele vieții, doresc să se stabilească acolo unde este reclamată prezența lor și nu au această posibilitate 7 în toamna anului trecut, în fosta capitală de raion Roșiorii de Vede, am fost martor la primirea noilor absolvenți repartizați la țară. S-au rostit cuvinte calde și frumoase, potrivite clipei și acelor prezențe tinerești. Cuvinte de încurajare, dar și promisiuni referitoare la condițiile materiale de trai. Mai tîrziu am aflat că unele dintre promisiuni n-au fost respectate. Și astăzi poți întîlnl locuri unde tînărului Intelectual venit în comună ca medic, profesor sau Inginer, 1 se fac promisiuni, unde el este bătut cu familiaritate pe umăr, după care este lăsat să se descurce singur.Iată ce ne-a spus tn legătură cu această problemă tovarășul Cornellu Bă- jenaru, secretar al comitetului județean de partid Ilfov :

— Din păcate, mal dăinuie încă pe alocuri o a- titudine de indiferență față de intelectualii care vin în lumea satului. Or, este Interesul comunei să aibă un medic • al său care să fie permanent în mijlocul oamenilor, să aibă profesori prezenti șl In activitatea culturală, Intr-un cuvînt, ca acești oameni să devină locuitori de bază. Doar în felul acesta, stabl- lizîndu-i, asigurîndu-le condiții de trai și de muncă, acești factori de prim ordin în noua civilizație rurală vor aduce o contribuție substanțială la propășirea comunei In toate compartimentele vieții. Noile organe locale, comitetele comunale de partid, consiliile populare au drepturi șl atribuții mai largi. Stă în putința noastră să gospodărim mai bine viața comunei șl, în cazul nostru, să ne ocupăm mal mult de stabilitatea noilor intelectuali. Vine toamna. Vor sosi noi contingente de medici, profesori etc. Consiliilor populare din județul nostru le revin răspunderi serioase în această privință. Noii venlți nu trebuie lăsați ne seama oricui : solicitudinea față de ei trebuie să fie un stimulent pentru stabilirealor în comună, pentrucrearea climatului propice rapidei adaptări, stimulării energiilor lor tinerești....Mărturiile și experiențele pe care le-am consemnat sînt menite să ofere un material de reflecție celor tentați să continue o existență „nomadă" între două trenuri. Ele impun, de la sine, un bărbătesc examen de conștiință. Pentru navetiști „glasul roților de tren" este într-adevăr „o șoaptă cu suspine". Iar suspinele după timpul și tinerețea irosită nu folosesc nimănui : nici colectivității, nici individului.
Victor CONSTANTINESCU

întregii familii Șerban Intrucît „scandalurile lor au grave repercusiuni asupra familiei subsemnatului".— Nu mă interesează acești oameni, nu vreau să am de-a face cu ei — declară ritos T. Caragaceanu.— N-ați încercat să vorbiți niciodată cu soțul, să-1 lămuriți, sau cu soția 7... Este vorba de viața unui copil...— Eu 7 1 Sînt niște scandalagii, el — un bețiv, ea... Am cerut evacuarea lor. Ce-aș pute* avea comun cu ei 7 !Omenia, răspund In sinea mea. uluită de vestejirea timpurie a unul sentiment, de înverșunarea pe care

o descopăr împotriva unor victime ale silniciei și brutalității. Conflictul din familia Șerban, bine cunoscut tuturor vecinilor, a generat, în mod ciudat, această aristocratică și disprețuitoare poziție a lui T. Caraga- ceanu......... acest vecin bun — scriusemnatarele scrisorii — care n-a sărit o dată să-i ia apărarea, dacă nu femeii cu care a fost certat și o înjură, cel puțin copilului. Nu s-a dus niciodată să intervină pentru copilul acesta, ci s-a mulțumit să stea după perdea, să rîdă și să comenteze că acești prăpădiți i-au stricat siesta".Și astfel, întocmirea acestui prețios document oficial a pornit de Ia o eroare, de Ia o fisură a generozității și omeniei. N-a mai fost consultat nimeni în afara lui T. Cara- gaceanu, cu toate că cele trei vecine — Elena Varga, Elisabeta David și Maria Ifrim (autoarele scrisorii trimise la redacție) — adăpostiseră adesea copilul și soția aruncați în stradă, fuseseră, ele însele, brutal admonestate de loan Șerban, în mo-

Aud cum ospătarul vorbește In șoaptă ou un 
client de vază — căutînd să înghesuie In mie
roasa trază mal mult respect decit o Îngăduiau 
cuvintele.

— Brînză asta nu-1 pentru dumneavoastră...
îl înțelegeam pe ospătar, e toarte greu să fii 

slugarnic și să n-ai dicție. Sincera lui umilință 
ajungea la urechile consumatorilor lntr-o lormă 
destul de confuză.

Nu cunoșteam brtnza, dar cunoșteam omul șl 
nu înțelegeam de ce nefericitul produs alimen
tar nu era demn de a intra In stomacul simandi
cosului client.

— Nu e proaspătă?
— Ba da, se chinuie ospătarul. Dar nu e pen

tru dumneavoastră...
îmi dădeam seama că brînză ou pricina era 

numai pentru noi, simpli muritori, și clientul de 
elită merita desigur o altă brînză, mai albă, mal 
proaspătă, mai puțin sărată. Ospătarul era atît 
de copleșit Incit nici nu-și imagina In acea cli
pă o brînză demnă de un proprietar de Tra
bant.

— Nu, nu-i pentru dumneavoastră... repeta os
pătarul rușinat de proasta calitate a brlnzei. 
Brînză, pe semne prea sărată, îl jignea profund 
tn amorul

Cere un
Urmează
— Nu e 

proaspăt...
Intr-adevăr, de ce să se îmbolnăvească omul ? 

Ascultam Îngrozit, căci eu tocmai mlncam din 
peștele pe care ospătarul 11 decretase „nu prea 
proaspăt*. Adică eu pot să mă Îmbolnăvesc. Eu 
pot să dau de dracu* Eu pot să zac In spital.

La casa de bilete a unui cinematograf aud

aceeași scuză unică, aceeași slugâinicie și lip
să de dicție.

— Avem locuri proaste, la balcon. Nu-s pen
tru dumneavoastră...

Nu sînt pentru dumneavoastră... Nu sint pen
tru el. Mă uit la individ și nu înțeleg de ce nu 
s-ar bucura de Shakespeare șl de la balcon. 
Alții pot să se bucure și de la balcon ; el, nu, 
dl trebuie să stea în primele rînduri, el trebuia 
să mănînce altă brînză. Individul cu pricina pă
rea de esență divină, c-un alt stomao declt al 
nostru, cu alt cap șl alte picioare.

Alțl oameni stau la coadă — el, delicatul, nu. 
Vînzătorul se deplasează personal și stabilește 
pe loc o altă ierarhie.

— Se poate să etăți dumneavoastră la coa
dă ? 1 îmbulzeala nu e pentru dumneavoastră.

Am fost la o librărie. Am cerut Sartre. Nu era. 
Nu mi-a dat. A venit și el, divinul. Timida și 
obraznica vînzătoare a schimbat imediat legile.

— Pentru dumneavoastră se găsește orice.-
Asta m-a înfuriat. Că era nevoie de-o brînză 

specială — mai treacă-meargă, dai și la bunu
rile spirituale să 1 se dea întîietatea ? 1 Și brînză 
și Sartre.. Măcar să se mulțumească numai cu 
brînză. Nu. El vrea să fie dezvoltat armonios și 
bine hrănit, și sincer îngrijorat de condiția 
umană. El nu vrea să se „dezumanizeze*: foarte 
frumos. Partea lui. El — chiar dacă face trafic de 
influență — nu vrea să se Îndepărteze de pro
pria lui esență.

E adevărat, mulțl vînzători din comerț au obi
ceiul de a selecta clienții, de a stabili de la sine 
putere o adevărată ierarhie... De aceea, de cît® 
ori pășesc lntr-o unitate comercială am o ușoară 
șovăială. Dacă cer un kil de brînză și vînzăto- 
xul nu mă socoate demn de această brînză î

mentele lui de ebrietate. S-au zbă- ’tut alături de Elena Șerban pentru rezolvarea situației, l-au sugerat soluții, și, cu durere în suflet, au întocmit un memoriu către comisia de tutelă în care descriu cu lux de amănunte dovezile de totală decădere morală ale tatălui, atmosfera de nesuportat pe care acesta a creat-o în familie. Trei săptămîni, memoriul s-a ascuns docil după un număr de înregistrare :— N-a fost încă „lucrat", mi-a răspuns Rodica Frlncu, funcționară la comisia de tutelă. Și-mi explică apoi, scuzîndu-se: cu oamenii recalcitranți, nu avem ce face...

Diriginta copilului, Marla Cră
ciun, de la școala generală nr. 2, informează, la 17 februarie 1968, comisia de tutelă : „minorul e bătăuș, umblă pe străzi și din această cauză situația la învățătură este slabă...". Peste două luni, la 22 aprilie, cu puțin timp înainte de sfîrșitul anului, ea scrie : „Copilul vine regulat la școală, nu absentează nemotivat. A- bateri grave de la învățătură nu are". Dar elevul rămîne repetent, cu nota scăzută la purtare ! Ce se mai poate înțelege din tangajul unor astfel de opinii, mai ales cînd ele poartă girul unui pedagog ?Undeva, mîlul tulbure al indiferenței față de o suferință reală și intensă (iarăși, OMENIA I) i-a lipsit de obiectivitate și de simț de răspundere pe mulți dintre cei care aveau un cuvînt hotărîtor în elucidarea grabnică, corectă, a situației din familia minorului. Paradoxal, nimeni n-a discutat niciodată cu tăi I E drept, că a fost chemat de nenumărate ori la comisia de telă, la procuratură, la miliție. Do-

vada „bunăvoinței" acestor organe este înscrisă în numeroasele somații aflate la dosar. Dar, de un an de zile, nici un funcționar al comisiei de tutelă nu s-a deplasat acasă, la serviciu pentru a-1 găsi pe „recalcitrant". S-au mulțumit cu atitudinea lui răuvoitoare, au înregistrat-o în acte, și atît. Evident, e mai lesne să incopciezi încă o hîrtiuță, și încă una, decit să întinzi efectiv o mină de ajutor.Mai mult, insistențele mamei, desele reveniri în speranța rezolvării dramei el au intrigat, au deranjat comoditatea și pasivitatea funcționarilor. S-a ajuns pînă a 1 se găsi o vină din faptul că „ia apărarea copilului" și că „refuză ca minorul să fie internat într-o casă de copii" (1 I). Soluția aceasta bizară, cea mai comodă din toate posibile, i-a fost propusă de comisia de tutelă. Pentru ei, toate s-ar fi rezolvat astfel O sfîntă liniște s-ar fi așternut peste hîrtli și inimile de hîrtie... O mamă căreia nu 1 se poate imputa nici lipsa de grijă față de copil, nici vicii de comportare, o biată femeie care muncește din greu pentru fiul ei, trebuie, în concepția rigidă și birocratică a comisiei de tutelă, să renunțe la copil.Nici un argument nu pledează în favoarea acestei soluții decît acela al indolentei, al lipsei de omenie a celor care au propus-o. Cu ce preț 7 Cu prețul despărțirii u- nei mame de copilul ei. Cu prețul traumelor sufletești ale băiatului și mai ales cu absolvirea totală de răspundere a omului care doar în acte figurează ca soț și tată. Cum e posibil — și sîntem curioși, Ia adăpostul căror hîrtli — ca un om, după repetate și grave încălcări ale îndatoririlor părintești, să se poată plimba sigur de el, sfidător, profitînd de comoditatea și anchilozarea organelor menite să-i aplice sancțiunile ce 1 se cuvin 7Hîrtiile, cînd le dai glas, vorbesc. Acuză, apără sau explică. în iulie anul trecut, prin sentința civilă nr. 4 734/1967 tribunalul orașului Brașov hotărăște ca Șerban loan să plătească soției sale o pensie de întreținere de 380 lei lunar. Către uzina „Steagul roșu", locul de muncă al împricinatului, pleacă In timpul procesului cîteva adrese prin care instanța cere : la 8 august — comunicarea cîștigulul pe ultimele șase luni, la 26 august — confirmarea alocației pentru copil. Conștiincios, serviciul administrativ 
al uzinei răspunde în termen, cu sem-

nătura șefului. Eugen Băncllă. Drept care (menționăm că o pensie de întreținere nu se poate «tabili fără a- ceste acte) tribunalul emite, la 28 septembrie, ordonanța de poprire : „Obligăm terțul poprit, Uzinele „Steagul roșu", să rețină sumele de mai sus, iar sumele reținute să fie transmise în mîna urmăritoarei..."Dar, stupoare I în momentul în care ordonanța trebuie înregistrată la serviciul administrativ se descoperă că Șerban loan nu mai este salariatul uzinei de la data de 7 iulie I Deci cu o lună înainte ca serviciu] administrativ să răspundă primei cereri a tribunalului ! Nefiind angajatul uzinei, este firesc că suma nu poate fi reținută. Dar exact în ziua în care uzina „Steagul roșu" restituie tribunalului ordonanța de poprire (ca inoperantă...), chiar în aceeași zi Șerban loan este... reangajat ia uzină, după cum semnează același Eugen Băncilă IUn tulburător circuit al coincidențelor. întîmplătoare sau intenționate, rămîne de stabilit. Dar ceea ce se poate dovedi cu certitudine este atît formalismul emiterii unor hîrtii hotărîtoare în desfășurarea unui proces, cît și totala lipsă de a- derență la dramele personale care intersectează drumul acestor acte oficiale. Să nu cunoască nimeni în uzină comportarea lui Ș. I. în familie, să nu găsească colectivul în care muncește nici o posibilitate de a-1 trage la răspundere pe a- cest părinte cu numele ■?Apărat de crusta opacității celor din jurul său, loan Șerban a continuat să se sustragă oricăror Îndatoriri părintești, să-și amenințe șl să-și maltrateze soția și copilul. Ciudata lipsă de inițiativă, de interes în rezolvarea nuanțată și omenească a situației familiei lui i-au creat sentimentul că nimeni și nimic nu-1 pot opri să aibă o lege „a lui", să terorizeze, să bată, să nu răspundă nici unui organ oficial, afișînd cu ostentație trăsăturile unui mod de viață vicios și nocivRămasă singură, așteptînd miraculoasa deschidere a porților înțelegerii, soția pierde zile întregi cău- tîndu-și dreptatea. Muncește din greu, locuiește prin străini (fiind dată afară din casă de către soț) și nu se gîndește în ruptul capului să renunțe la copil. între timp, organele menite să-i apere liniștea el șl a copilului, caută... soluții.Pînă cînd 7
Galina BADULESCU
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„Temple ale avuției și bunăstării" — așa numea Pasteur laboratoarele 
științifice, în/ sensul că aici se pregătesc, se elaborează și se verifică prin
cipalele mijloace șl căi de îmbogățire spirituală și materială a umanității. 
Sursă inepuizabilă de idei și realizări practice noi, valoroase — constituind 
frecvent mari descoperiri ale civilizației — laboratorul de cercetări ilus
trează, prin propria lui evoluție, spectaculara dezvoltare a științei contem
porane. Astfel, de la laboratorul cu caracter restrîns, purtînd cel mai ade
sea pecetea unor pasionante strădanii și eforturi (financiare individuale — 
Newton își confecționa singur aparatele ce l-au condus la epocalele sale 
contribuții, iar Pasteur însuși își desfășura investigațiile în podul Școlii 
normale din Paris, închiriat pe buzunarul propriu — s-a trecut, cu timpul, 
la laboratoarele științifice-gigant actuale, în care lucrează adeseori mii 
și chiar zeci de mii de cercetători și este prezentă o aparatură atit de com
plicată șl de perfecționată încît costul ei se evaluează în mod obișnuit la 
milioane și milioane. Altfel nici nu ar fi fost posibilă desfășurarea acestui 
proces atît de amplu și de complex denumit „cea de-a treia revoluție știin
țifică și tehnică mondială".

Nu este vorba însă numai de o creștere cantitativă, în forța de cuprin
dere, a laboratorului, dar șl de o sporire a capacității lui în soluționarea 
celor mai complicate și mai arzătoare teme și aspecte, de diversificarea pro
nunțată a formelor lui de existență: de la cel ce cuprinde doar cîțiva spe
cialiști de aceeași formație, pînă la cel deservit de sute de cercetători cu 
pregătire și formații diferite, de la laboratorul universitar sau al centru
lui, institutului de cercetări specializat, pînă la laboratoarele marilor firme 
și întreprinderi. Sarcinile multiple, importante cărora le face față, în zilele 
noastre, laboratorul (fac ca în activitatea lui să se îmbine armonios spe
cializarea cea mai profilată a cercetătorului cu o largă activitate de coope
rare cu alte laboratoare sau direct cu uzinele și fabricile. Apropiindu-se 
neîncetat, nu numai tematic, dar și fizic de sferele largi șl dinamice ale 
producției, laboratoarele de azi confirmă, prin activitatea lor, că nici una 
dintre marile și prodigioasele descoperiri științifice și tehnice ale ultimelor 
deoenii — fie că e vorba de tranzistor, zborul cosmic sau de laser — nu 
ar fi putut fi concepute măcar fără această intensă activitate de laborator 

, a sute șl mii de specialiști, verificînd mii de ipoteze, clarificînd o cantitate 
enormă de fațete, aspecte parțiale ale fenomenului respectiv, cxperimen- 
tînd zi și noapte.

Elemente ale acestui tumultuos șuvoi înnoitor, născîndu-se caleldosco- 
plc pe toate meridianele globului, au încercat să surprindă și reporterii noș
tri, în discuțiile pe care le-au avut cu cîțiva reprezentanți autorizați al 
cercetării științifice de laborator europene :

Tntr-un laborator de fizică nucleară. Instalații- gigant — materializînd ani de creație, efor
turile a mii de specialiști, sute de tone de materiale costisitoare — pentru a „trezi" la o 
activitate în favoarea directă a omului pe infimii purtători ai energiilor superioare ale viito

rului : particulele elementara

Focar 
al creației 

de înalt nivel
Deși nu dispune de posibilitățile și tradiția-.îndelungată a altor centre universitare vest-germane. Școala tehnică superioară din Braunschweig se remarcă, în schimb, prin cultivarea și promovarea cu deosebită insistentă a unor sectoare mai noi, dar de cea mai mare însemnătate și actualitate, ale științei șl tehnicii. Aici își are sediul și cunoscutul Institut pentru cercetări în domeniul tehnicii de mecanică fină și tehnica reglării — printre putinele de acest gen în lume și cu o contribuție de prim ordin la promovarea respectivului domeniu.Redăm mai jos convorbirea pe care am avut-o cu șeful catedrei de specialitate de la acest institut :— Care sînt elementele ce conferă astăzi o atit de mare importantă acestui sector tehnico-științific relativ recent — „mecanica fină" — multilateral solicitat de cercetare și industrie ?— Producția industrială modernă impune invăță- mîntului superior tehnic exigente nu numai sporite, dar și calitativ noi în ceea ce privește formarea inginerilor. Astfel, dacă, în virtutea tradiției, pregătirea acestora se reducea pînă nu de mult în principal la cunoașterea modului de construcție și funcționare a mașinilor de lucru și de forță — adică, în esență, la instalațiile și tehnologiile bazate pe principiile transformării energiei — astăzi ea presupune i- r. evitabil și o completare a cunoștințelor cu realizările unor domenii mai noi. Printre acestea, sectorul instrumentelor, aparatelor și dispozitivelor de semnalizare și calcul ocupă în prezent un loc esențial, dată fiind contribuția lui de neînlocuit la înfăptuirea progresului tehnic, în special prin automatizare. Este, de altfel, motivul care ne-a determinat să dăm un astfel de profil institutului nostru, catedrei de tehnică de mecanică fină și tehnica reglării, pe care o conduc — unde avem în vedere, în principal, studierea și perfectionarea a- paratelor de măsură și reglare, construcția și perfectionarea mașinilor de birou și de prelucrare a datelor, a instalațiilor optice și foto- cinematografice sau a aparatelor electrice informaționale.

Toate acestea alcătuiesc,

Convorbire 
cu prof. dr. ing. Alfred 

KUHLENKAMP, 
Școala tehnică superioară 
din Braunschweig — R.F.G.

în prezent, un domeniu care, din punct de vedere al conturării lui ca teorie unitară și disciplină tehni- co-științifică independentă, abia se încheagă. La noi — deși s-au încetățenit incă în jurul anului 1925 denumirile „mecanică fină", „electromecanică" sau „tehnică de precizie" — s-a constatat că nu există de- cît o serie de propuneri de închegare a unei asemenea teorii. Noi am inițiat în ultimii ani un mare număr de studii și cercetări — efectuate deopotrivă de cadre didactice, absolvenți, doctoranzi, stu- denti — unele dintre ele conducîndu-ne la precizarea cîtorva dintre elementele de bază ale elaborării unei teorii generale a mecanicii fine. O reflectă de altfel și conferințele și se- minariile noastre cu studenții, în cadrul cărora se pornește acum de la ideea de semnal — caracterizat prin legea semnalelor, sensibilitatea și intensitatea a- cestora, prelucrarea, după metoda comenzii și reglării, de verigi speciale de semnale (în convertizoare, amplificatoare și codificatoare), discontinue sau continue. In scopul verificării și completării neîncetate a acestei prime structuri a teoriei, institutul nostru întreține legături științifice multiple cu savanți sau cu catedre de specialitate de la școli superioare și universități din alte țări. O asemenea tematică au și frecventele „colocvii științifice internaționale" pe care le organizăm aici, la Braunschweig. Am fi bucuroși ca și specialiștii din tara dumneavoastră să participe la ele. De altfel, în cadrul schimburilor tehnico-știin- țifice perfectate în ultimii ani între institutul nostru și unități tehnice și de învățămînt din România, la Braunschweig au fost pre- zenți și cercetători români — de la Institutul politehnic din București, de 

pildă — care au colaborat, pe diferite perioade, cu inginerii noștri.— Ce investigații și rezultate mai importante au prilejuit, mai recent, aceste căutări științifice creatoare ?— Pentru ca ideile și ipotezele noastre să capete consistenta faptului științific era necesar să întreprindem concomitent un mare număr de cercetări aplicative. Aș aminti, de pildă, cercetările asupra frecării în lagărele și ghidajele aparatelor și instrumentelor ce ne stau în atenție, precum și asupra conexiunilor dintre frecare și ungere, care constituie de mai multi ani preocupări esențiale ale institutului.O altă sferă de cercetări privește tehnica hidraulică, deosebit de importantă’ astăzi în prelucrarea semnalelor continue și discontinue în aparate mecanice. Astfel, constatîndu-se că în condiții excesive hidraulica uleiului este deosebit de avantajoasă, în institut s-au realizat organe de comandă pentru semnale de intrare continue și discontinue, precum și motoare miniaturizate. Acestea, credem, deschid noi căi de dezvoltare tehnicii actuale, prin asigurarea nu numai a unei funcționări mai bune, dar și a unor dimensiuni optime în tehnica calculatoarelor analogice, în tehnica mașinilor de birou și în instalațiile de prelucrare a datelor. Astfel de aparaturi, ce se remarcă prin puterea lor relativ mare și procesele rapide de comutare și de comandă, vor fi oricum importante în cazurile cînd se utilizează elemente electronice de construcții — tendință evidentă astăzi — un exemplu în acest sens constituindu-1 chiar automatizarea mași- nilor-unelte.în ceea ce privește preocupările din domeniul prelucrării datelor, ne-am axat mai ales pe elucidarea cauzelor perturbațiilor ce se ivesc la benzile de magnetofon folosite pentru în- magazinarea datelor, pre- conizînd măsuri constructive de diminuare și chiar de înlăturare a unor astfel de fenomene. La ora actuală sînt în curs de desfășurare o serie de cercetări privind modificările benzilor cu mers foarte rapid de la echipamentele de intrare și ieșire ale calculatoarelor.— Cum contribuie aceas

tă susținută activitate științifică a colectivului catedrei dv. la creșterea eficienței procesului didactio, instructiv ?— De la bun început se constată informarea și pregătirea studenților la nivelul celor mai recente cuceriri ale domeniului. Cadrului viu, creator în care decurge procesul de învățământ i se adaugă și o mai strînsă legătură cu practica, cu ’ construcția șl folosirea utilajelor moderne, în care se specializează studenții. Aparatele și instrumentele din domeniul tehnicii de mecanică fină, avînd dimensiuni mici, permit să se aducă studenții mult mai aproape de problemele constructive. Dar construcția reprezintă — după cum se știe — o activitate strîns legată de fabricație. Pentru aceasta, grupurile de construcții de

Teren de sinteză 
a disciplinelor 

diverse
Situată la hotarul dintre fizică și chimie, preluînd metodele primei discipline și aplicîndu-le la studiul celei de-a doua, chimia fizică posedă un larg teren de investigare, atît în cercetarea de avangardă a noului, cît și în aplicarea diversă a rezultatelor la problemele industriei, medicinii, biologiei, agronomiei, geologiei etc. Centrul de chimie fizică al Academiei, care împlinește cinci ani de la înființare, este o puternică unitate de cercetare specializată pe acest profil.— Ce preocupări actuale frămîntă pe cercetătorii din laboratoarele Centrului ?— Tematica de cercetare a Centrului de chimie fizică include, pe de o parte, investigațiile de perspectivă îndepărtată, cu aspect teoretic și experimental, avînd o pondere de aplicație imediată mai re- strînsă, cum sînt cele din domeniul, chimiei teoretice, teoria legăturii chimice, structura moleculelor, lichidelor ionice etc. Pe de altă parte, investigăm teme impuse de însuși nivelul industriei chimice din țara noastră și din întreaga lume. Mă refer, spre exemplu, la cercetările din domeniul cineticii chimice șl al catalizei, ca și la cele privind coroziunea metalelor. Aceasta nu înseamnă că, în cadrul primei categorii amintite, nu s-au 

aparate în domeniul tehnicii de mecanică fină — care constituie obiectul diverselor lucrări de studii în institut — trebuie să fie în general asimilate într-un atelier al institutului. In a- cest fel devine posibil să se execute practic aparatele sau organele de construcții concepute și proiectate de studenți și cadre didactice; totodată, studenții învați și regulile de asamblare și încercare a aparaturilor pe care le vor construi sau exploata după absolvire.Dotarea mai largă — necesară în asemenea scopuri — a atelierului, cu personal și mașini, precum șl cu instalații de laborator, a devenit posibilă mai ales prin extinderea neîncetată în ultima vreme a colaborărilor noastre cu industria. Firmele, întreprinde-, rile productive se dovedesc a fi direct interesate în

Convorbire 
cu prof. univ. 

Victor SAHINI, 
membru corespondent 
al Academiei Române

abordat aspecte foarte actuale, a căror soluționare este imperios cerută de practica chimică. Studiul structurii electronice a moleculelor unor medicamente sau al lubrifianților minerali pentru temperaturi înalte sînt, cred, concludente în acest sens. Totodată, în cea de a doua categorie, preocupările de cinetică chimică, cataliză sau coroziune corespund și aspectelor de cercetări fundamentale mai generale. Cu alte cuvinte, în laboratoarele tînărului nostru centru se acordă o pondere însemnată cercetărilor fundamentale orientate, vizînd studiul adevărurilor științifice care pot constitui premisele unei aplicări destul de operative.De altfel, în chimia fizică, într-o măsură poate mai evidentă decît în alte domenii. cercetarea oferă posibilitatea de a exemplifica avantajele cercetării fundamentale orientate, întrucît vastitatea domeniului impune în mod necesar alegerea unor direcții prioritare. Orientarea, spre 

elaborarea științifică a problemelor din domeniul lor de activitate și în instruirea practică a inginerilor din generația tînără pe care-1 angajează. La institut, absolvenții sau doctoranzii; elaborează problemele științifice care stau în fața industriei, fiind informați cu regularitate prin prelegeri, de ingineri din industrie, asupra activității și sarcinilor acestora. Pe de altă parte, inginerii iau cunoștință de progresele în munca științifică generală și de specialitate a institutului.Putem constata astfel că institutul nostru, cultivînd sub aspect teoretic și practic un domeniu tehnico- științific nou, pășește și în instruirea studenților pe căi care se deosebesc în- trucîtva de cele obișnuite.
Teodor CAZACU

exemplu, în direcția studiului cineticii chimice și catalizei . oferă nu numai foarte valoroase date, dar și un randament sporit instalațiilor industriale.La fel stau lucrurile în direcția studierii mecanismului de electrod șl în particular în studiul coroziunii. Pe lîngă o preocupare cu aspecte foarte interesante privind natura și proprietățile particulare ale stratului de atomi situat la suprafața unui metal, la interacțiunea dintre acesta și ionii sau radicalii din soluție sau din mediul înconjurător, asemenea studii s-au dovedit pe scara mondială — confirmată și de experiența țării noastre — deosebit de valoroase și pentru înțelegerea proceselor care duc la degradarea instalațiilor metalice.— Complexitatea sporită 
a Investigațiilor impune folosirea unui echipament științific perfecționat, cu o mare putere de rezoluție. Cum se situează, din acest punct de vedere, baza materială a Centrului ?— Posedăm aparate de investigație moderne, la un nivel apropiat de cel existent în cele mai bune labo- j ratoare din lume. Mă refer, i spre exemplu, la spectro- metrul de rezonanță electronică paramagnetică, la spectrograful cu rețea ‘de difracție etc. Trebuie spus, totuși, că numai comparația aparaturii este insuficientă. De regulă, fabricile 

constructoare furnizează instrumente care au fost în măsură suficient de mare utilizate pentru obținerea de rezultate științifice în domeniul respectiv. De aceea, In înzestrarea unității de cercetare, un rol important — dacă nu chiar hotărîtor — îl are organizarea unor ateliere și servicii destinate perfecționării echipamentului de investigație. Astfel, cu toate că diferiți! furnizori de aparatură oferă instalații pentru studiul proprietăților fizico-chimice, la temperaturi scăzute (cum ar fi cea a azotului lichid) sau înalte (temperaturile la care se produc topirea sărurilor și a metalelor), pentru aprofundarea studiului unor anumite proprietăți este recomandabilă — și la Centrul nostru a fost realizată — construirea în atelierele proprii a instalațiilor și dispozitivelor necesare.Pe de altă parte, în etapa actuală a dezvoltării economiei noastre este necesar să se pună un accent deosebit pe promovarea progresului tehnic în toate sectoarele. Rezultatele chimiei fizice oferă baza de dezvoltare a cercetărilor de inginerie chimică. în acest sens la o recentă adunare generală a Academiei, am arătat, printre altele, că profilul Centrului de chimie fizică s-ar îmbunătăți considerabil, dacă, pe lîngă cele cinci secții existente, s-ar adăuga o a șasea, avînd ca direcție de cercetare tocmai studiul Ingineriei chimice.— Ce reznltate mal Importante au fost obținute pînă acum în laboratoarele

Zeist — numele fără rezonanță al unei localități din apropiere de Utrecht, a ieșit din anonimat o dată cu înființarea unuia dintre cele mai moderne institute de cercetări zootehnice olandeze. Auzind că sînt din România, dl. H. de Boer, directorul institutului, lasă în seama adjuncților săi un mic grup de specialiști străini, întîmpinin- du-mă cu Amabilitate.Parcă ghicindu-mi întrebarea nerostită : „prin ce o fi vestit acest institut cu numai 20 de cercetători ?“ ' — interlocutorul îmi spuse că numărul redus de specialiști la care se adaugă, desigur, cîteva zeci de cadre ajutătoare bine calificate, este compensat de calificarea înaltă și specializarea strictă pe probleme de genetică, fiziologie, biochimie etc., de faptul că în program este inclus un număr restrîns de teme, dar care prezintă cel mai mare interes economic. Tematica de cercetare este în întregime subordonată cerințelor actuale și mai ales de perspectivă ale producției, ea fiind axată pe problemele de selecție și însămîn- țări artificiale, de fiziologie, biochimie etc. In ultimul timp o atenție mai mare se acordă cercetărilor în direcția producției de carne la bovine și porcine și îndeosebi relația carne- grăsime, în concordanță cu preferințele consumatorilor interni și externi pentru carnea slabă.O caracteristică a activității desfășurate la acest institut este că marea majoritate a experiențelor de laborator sînt corelate cu cercetările pe viu, în ferma experimentală aflată în apropiere. Vizitând clădirile destul de modeste ale acestei ferme, nu este greu de observat că aici s-au făcut cheltuieli extrem de mici pentru ziduri și fațade, dar s-a investit multă inventivitate pentru amenajarea lor interioară și pentru dotarea cu utilaje moderne, ceea ce permite să se efectueze experiențe, în zeci de variante. Vizitez cea mai recentă dotație a fermei experimentale, o clădire nu mai mare decît o jumătate dintr-un grajd obișnuit al unei cooperative agricole de la noi. Simplitatea construcției și desigur prețul ei de cost redus, este compensată de dotarea cu o aparatură complexă care servește la studierea influenței factorilor de mediu și, îndeosebi, a temperaturii și umidității aerului asupra animalelor. Experiențele au o mare însemnătate practică deoarece vizează optimizarea mediului din Interiorul adăposturilor, în corelație cu Investițiile ce se fac pentru construirea a- cestora. Intr-una din încăperi, sînt create condițiile de mediu normale, așa cum ele există în fermele de producție. In cealaltă, se stabilesc, prin comparație, variantele optime, determinate prin reglarea temperaturii. umidității aerului, a oroportiei diferitelor gaze etc.Cercetătorii îmi povestesc că, la solicitarea unor fermieri și a asociațiilor de creștere a animalelor, ei studiază variantele constructive optime pentru e- conomisirea forței de muncă 

Centralul $1 care sînt perspectivele apropiate ?— în alegerea tematicii de cercetare, s-a avut în vedere și specificul industriei noastre. Astfel, numeroase dintre aspectele de coroziune studiate vizează procese și metode pentru protejarea instalațiilor din industria petrolieră, elaborarea unor procedee noi (spre exemplu, cel brevetat în inițierea unor procese de polimerizare), precum și asigurarea capacităților de obținere în țară — evitînd importul — a unora dintre catalizatorii necesari industriei. De asemenea, s-au obținut rezultate valoroase în analiza vibrațională a unor benzi electronice de absorbție, .asupra proprietăților termodinamice și de transport a unor săruri și metale topite, au fost aduse contribuții la lămurirea mecanismelor precatalitice și la sporirea eficienței unor catalizatori, s-a urmărit reacția de oxidare ano- dică a metanolului pe electrozi de platină — reacție tipică a pilelor de combustie — etc. în ceea ce privește perspectivele cercetării în chimia fizică, acestea sînt numeroase și de mare importanță pentru realitățile economice ale țării noastre.O trăsătură generală și certă în cercetarea de chimie fizică o constituie introducerea largă a metodelor electronice de calcul — așa zisa „computerizare" a Investigațiilor, fenomen în deplin acord cu procesul general de matematizare a științelor. Computerizarea va asigura abordarea și rezolvarea la nivel înalt a părții numerice a ipotezelor 

Avanscena 
aplicației 
productive

în zootehnie. în această privință prezintă interes cercetările care urmăresc cunoașterea celui mai eficient sistem de întreținere a bovinelor. La ferma experimentală s-au construit trei tipuri de adăposturi : de tip obișnuit, adăposturi cu stabulație liberă si grajduri închise cu vaci nelegate. Deși experiențele sînt încă în curs, se consideră că rezultatele mai bune le dă sistemul de grajduri închise cu vaci nelegate, care permite realizarea celei mai mari economii de muncă.Avem prilejul să cunoaștem și modul cum se stabilesc cele mai eficiente variante de încrucișare în vederea producției de carne. Se poate lesne vedea că alegerea acestei teme a fost foarte bine gîndită, eliminîndu-se de la bun început variantele care nu prezintă un interes economic deosebit. Cunoscînd că, în prezent, rezultatele cele mai bune le dă încrucișarea cu rasa Charolais din Franța, marea majoritate a combinațiilor de metisare au fost concepute între această rasă și rasele olandeze. Renunțarea la combinațiile cu o serie de alte rase de carne, vestite în trecut, dar depășite în prezent, s-a făcut pe baza cunoașterii rezultatelor și a experiențelor efectuate în diferite țări. Din multitudinea de date înscrise pe tăblițe, în dreptul fiecărui animal, rezultă că se realizează în medie un spor în greutate zilnic de peste un kilogram, cu un consum specific de furaje economicos. La încheierea ciclului de îngrășare. menirea acestor metiși este de a fi disecați mușchi cu mușchi, spre a se stabili proporția, calitatea cărnii, procentul de grăsime și repartizarea acesteia etc. O serie de experiențe interesante se efectuează în ceea ce privește influența diferitelor metode de alimentație asupra calității cărnii, acțiunea hormonilor de creștere, determinarea rezistenței animalelor la transport etc.Din motive de economie în incinta institutului a fost amenajat un mic atelier pentru construirea de aparatură și prototipuri de aparate de cercetare științifică, precum și pentru reglarea acestora..^Vizita 1a acest institut ne prilejuiește și o altă constatare : locul de muncă obișnuit al fiecărui cercetător este direct în laborator sau în ferma experimentală. O altă alternativă nu este decît biblioteca. Birourile cu nume de laborator, întîlnite în institute din alte părți, sînt aici practic, inexistente. Această „inexistență" definește un stil de muncă concret și eficient.în Olanda, cercetările pentru agricultură se efectuează atît în institute specializate, cît și în universități. Pentru zootehnie, spre exemplu, în afara institutului amintit, există un institut de cercetări avicole, un altul pentru nutriția animală, un institut de cercetări veterinare. O vizită interesantă am făcut la Institutul pentru cercetări aplicative privind nutriția animalelor, din localitatea Hoogland. Acest in

de mecanism, care se traduc prin anumite modele, presupunînd calcule avansate. De asemenea, ea va permite prelucrarea rapidă a datelor experimentale, corelarea directă a aparaturii de măsură cu calculatorul, pentru a mări eficiența cercetării. înfăptuirea unei atari preocupări în domeniul chimiei fizice va fi salutară pentru cel ce vor studia, mai ales în secția de inginerie chimică, cercetarea condițiilor șl a premiselor pentru trecerea la automatizare în diferita ramuri ale industriei.Cred, de asemenea, că cercetarea aspectelor inginerești va lua o mare amploare.în dezvoltarea cercetării fundamentale orientate^ un parametru esențial îl constituie răspunsul la întrebarea : în ce măsură rezultatele cercetării — transpuse la scara industriei — vor asigura produse mai bune și mal valoroase, într-un cuvînt, mai competitive, în raport cu altele similare. Deși este dificil de făcut asemenea previziuni, avem totuși suficiente temeiuri să credem că, mai cu seamă în industria petrochimică, cercetările de chimie fizică referitoare la natura proceselor chimice în fenomene cum ar fi piroliza, reactivitatea unor specii de radicali care apar în cursul acestor procese și al altora, vor contribui ca produsele acestei ramuri industriale a țării noastre să-și găsească un loc tot mai amplu pe piața internațională.
Lucian SACHELARIE

stitut are numai 30 de sala- riați, dintre care 10 cercetători. Marea majoritate a temelor de cercetare servesc direct cerințelor producției, fiind axate pe stabilirea rețetelor de furaje combinate.Intrăm în cîteva hale unde loturile separate de pui servesc la verificarea diferitelor rețete. Aici se studiază, totodată, vîrsta optimă pentru începerea ouatului, metodele de mărire a uniformității ouă- lor pentru incubație, influența diferitelor elemente nutritive etc. Unele teme de cercetare se referă la creșterea păsărilor în adăposturi fără ferestre, cu regim de lumină dirijat, eficiența sistemului de creștere în baterii, față de cea în care se utilizează a'5 (r- nut permanent și altei ,Urmărind să răspundă ia una din cerințele cele mai stringente ale producției animale cercetătorii de aici și-au canalizat eforturile spre depistarea posibilităților de înlocuire parțială a proteinei de origină animală din rații prin adaosul de proteină de origină vegetală în diferite procente, corelarea substanțelor energetice cu proteina etc. Sînt studiate, de asemenea, problemele legate de utilizarea amino-acizilor sintetici și îndeosebi al lizinel, care deși, deocamdată este scumpă, are mari perspective. Aceste cercetări au permis ca, la unele loturi de păsări să se realizeze indici tehnico-economici superiori ; consumul specific pe kilogramul de carne de pasăre a fost redus pînă la 2—2,2 kg de nutrețuri combinate.O serie de cercetări se efectuează pentru alimentația cît mai eficientă a vacilor. în scopul obținerii unor rezultate științifice cît mai certe, peste 80 la sută din vaci aparțin la numai două familii, ceea ce, practic, înseamnă că valoarea lor genetică este foarte asemănătoare. Rațiile diferite utilizate permit să se tragă concluzii utile’privind valoarea diferitelor rețete furajere. Cu toate că se efectuează nenumărate experiențe științifice, efectivul ' de șaptezeci de vaci existent dă în medie anuală 4 800 litri lapte. Vacile provenite de la unul din taurii selecționați dau cu cîte 500 1 lapte pe an mai mult decît mamele lor.După cum mi-a relatat dl. I. T Backer, directorul institutului, toate studiile efectuate servesc nemijlocit asociațiilor de creștere a animalelor și fabricilor de nutrețuri combinate, care preiau rezultatele cercetărilor. Una dintre preocupările institutului este popularizarea rezultatelor, în acest scop, periodic, ele sînt prezentate în fața specialiștilor din rețeaua de îndrumare aparținînd de stat sau de asociațiile cooperatiste. La rîndul lor, specialiștii, după ce iau cunoștință de metodele realmente noi și eficiente, le expun în fața tehnicienilor de la asociațiile locale. Pe această filieră și prin numărul mare de publicații de specialitate se încearcă difuzarea rezultatelor științifice.
Ing. C. BORDEIANU
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Primire la C.C. al P.C.R.în după-amiaza zilei de 13 august a.c., tovarășul Virgil . Trofin, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., a primit delegația de activiști ai P.C. din Cuba, formată din tovarășii Miriam Almanza Tamayo, activistă în Comisia de orientare revoluționară a Comitetului Central al P.C. din Cuba, și Juan M. Gonzales Perez, activist în Comisia organizatorică

a Comitetului provincial de partid Oriente, care se află în țara noastră în schimb de experiepță la invitația C.C. al P.C.R.La primire, care a decurs într-o atmosferă caldă, tovărășească, a luat parte Nicolae Ionescu, adjunct de șef de secție la C.C. al P.C.R.A participat, de asemenea, Zenen Buergo, însărcinat cu afaceri ad- interim al Cubei la București.

SPORT
Știri olimpice

viața internațională

Cronica zilei
Membrii conducerii Ansamblului artistic din R.P. Mongolă au făcut marți' dimineața o vizită la Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, unde au fost primiți de Va- sile Dinu, vicepreședinte al C.S.C.A.

*în aceeași zi, în cinstea oaspeților, Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă a oferit un cocteil, la restaurantul „Pescăruș".Au luat 'part'e reprezentanți ‘ ai tonducerii C.S.C.A,, funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe, oameni de cultură și artă,, precum și Togoociin Ghenden, ambasadorul R. P. Mongole la București, și membri ai ambasadei.

Marți, în sala Teatrului „Alexandru Davilla" din Pitești, a avut loc primul concert dat de formația corală a salariaților din învăță- mînt din orașul cehoslovac Kosice, ca răspuns la vizita efectuată de corul Palatului culturii din Pitești în această localitate. Corul cehoslovac a prezentat un program alcătuit din repertoriul clasic.Publicul a făcut o caldă primire artiștilor oaspeți.
*Marți a sosit-în Capitală, în cadrul schimburilor prevăzute în înțelegerea de colaborare dintre u- niunile de scriitori din România și Cehoslovacia, scriitoarea Iarmila Loukotkova. (Agerpres)

UN MURE MOZAIC CU 
SCENE DE VÎNATOARE reproducând o lucrare antică din Piața Ar- merina (Sicilia) a fost oferit de către comitetul olimpic italian orașului Ciudad' de Mexico, gazda Jocurilor Olimpice din acest an. Mozaicul are 110 m pătrați și cîntărește cîteva tone.

400 DE CICLIȘTI ÎN
SCRIȘI LA J.O. Cincizeci și două de țări cu un total de 400 de concu- renți s-au înscris pînă în prezent la probele cicliste ce se vor desfășura în cadrul J.O.

CAMPIONATELE UNIONA
LE DE SCRIMA, important criteriu de selecție în vederea Jocurilor Olimpice, s-au desfășurat Ia Tallin și au fost marcate de o mare surpriză.

In proba de floretă masculin, pe 
primul loc s-a clasat tînărul Vasili 
Stankovici, care a cîștigat toate cele cinci asalturi din turneul final, învin- gînd cu 5—0 pe campionul mondial Viktor Putiatin și cu scoruri la fel de severe pe German Sveșnikov, Iuri Sisikin și Iuri Șarov. în urma acestui succes, Vasili Stankovici a fost selecționat în echipa olimpică de floretă 
a U.R.S.S.Proba de floretă femei a revenit campioanei mondiale Aleksandra Zabelina, urmată de Elena Novikova și Zvetlana Kirkova.La spadă, campionul olimpic Gri- gorii Kriss și-a păstrat supremația, în timp ce la sabie a ieșit învingător Umăr Mavlihanov.Ultima verificare a scrimerilor sovietici va avea loc cu ocazia apropiatului concurs internațional de la Budapesta.NATAȚIE

„NAȚIONALELE" SENIORILOR ÎNCEP AZI

CINCI ANI
ÎNTR-O MOLECULĂ
(Urmare din pag. I)

rînd instalațiile auxi
liare. In acest scop, 
tehnologii au făcut în- 
del gate observații 
min oase, iar un alt 
colectiv a imaginat 
soluții, dinei astfel posibilitatea de a se ex
tinde halele. In cîteva 
luni, proiectul a deve
nit o realitate : se lu
crează cu 174 de cuve 
în loc de 162.

Privite de sus, halele 
uzinei de aluminiu par 
trase cu rigla, iar jos 
— un paralelipiped 
din beton și sticlă că
ruia nu i se vede ca
pătul. O liniște rar în- 
tîlnită; in uzine stăpâ
nește aici. Liniște în
seamnă automatizare, 
mișcările precise în
seamnă organizare. De la electroliză, alumi
niul plecat într-o lun
gă călătorie este tras în fire sau turnat în 
plăci. In curînd bu
levardele străjuite de 
cu' s vor măsura doi 
kl tetri.

- Cinci ani s-au 
scurs parcă dintr-o 
singură răsuflare. Îmi 
dau seama totuși că 
au trecut mii de zile 
de la start, mai exact 
spus zile și nopți, în 
care s-a concentrat e- 
nergia, inteligența, in
geniozitatea a sute de 
muncitori, tehnicieni șl 
ingineri — îmi spune 
Ion Popescu, directo
rul adjunct al uzinei.

Cite din aceste efor
turi n-au rămas ne
consemnate 7 Cine ar 
putea să noteze tot 
ceea ce — neobișnuit 
la un moment dat, s-a 
integrat apoi firesc în 
rama activității coti
diene 7 Iată doar tin 
fapt. La un moment 
dat, sporul considera
bil de producție a fă
cut insuficientă capa
citatea instalației de 
fabricare a anozilor. 
Complet automatizat, 
calculat la limită, 
turnul de pastă nu mai 
făcea față cerințelor 
încă de la începutul 
anului. Practica mon
dială nu găsise rezol
vări precise pentru 
dezvoltarea — în pli

nă funcțiune — a in
stalațiilor de acest fel. 
Exista o singură solu
ție : să se importe a- 
nozi.

— Noi ne-am gîndit 
să. intensificăm proce
sul tehnologic. Am 
fost în Franța, ne-am 
consultat cu cei de la 
întreprinderile „Pe- 
chiney". Întorși acasă 
ne-am pus pe treabă. 
In primul rînd am 
citit. In complexul 
tehnologic de fabrica
re a anozilor intră o 
gamă largă de proce
dee care se susțin re
ciproc. Cîteva științe 
concură la fabricație. 
Ziua priveam circuite-, 
le. tabloului, I. Sinoptic iar în'nopțile verii a- cesteia am descompus 
mintal instalația pen
tru a-i cerceta secre
tele — relatează Ni
colae Crăciunescu, 
care, alături de ing. 
Lucian Cereș și de un 
întreg colectiv, a con
tribuit la cristalizarea 
unei ingenioase soluții.

S-au găsit locurile 
unde se putea inter
veni. Intîi s-au mărit 
turațiile motoarelor, 
apoi s-a făcut răcirea 
pastei mai intens, prin- 
tr-un procedeu special. 
S-a scurtat drumul a- 
mestecurilor. Săptă- 
mini de muncă, ipote
ze și calcule originale 
au prins viață : func
ționarea în noile con
diții s-a dovedit per
fectă. Se puneau în e- 
vidență, și de această 
dată, valențele cola
borării, tăria oameni
lor. Rezultatele : mili
oane lei-valută econo
misite.

Sintem în vara lui 1968, dar timpul, a- 
ceastă dimensiune u- 
niversală, acționează 
aici parcă după alte 
legi. Pe de o parte, 
timpul rămâne în ne
mișcare deoarece ace
le ceasornicului încre
menesc într-un formi
dabil cîmp magnetic 
produs în halele de e- 
lectroliză. Pe de altă 
parte, timpul cunoaște 
puternice accelerații: 
oamenii trăiesc în 1969. 
coci de pe acum s-a 
atins producția anului

viitor. 6 000 tone alu
miniu sînt înscrise în 
contul realizărilor su
plimentare.

Este acesta pragul 
de sus al posibilități
lor 7

t- Ani de zile ne-am 
ocupat ' de mărirea 
randamentului Fara
day, indicatorul esen
țial al electrolizei, dar 
el rămîne la un nivel 
care nu ne mulțumeș
te. Consumul de ener
gie electrică pe tonp 
de aluminiu e încă ri
dicat. Iată doar două 
din rezervele pe care 
le avem de explorai. Am și stabilit „planul 
de bătaie". Un, plan 
vast, reunind zeci de 
măsuri — ne spune 
ing. Ion Petcu.

Acum, cînd în spa
tele oamenilor există o 
experiență bogată, di
ficultățile nu mai con
stituie piedici de ne
trecut, ci, dimpotrivă, 
ținte atrăgătoare pen
tru iscusința și perse
verența tînărului co
lectiv. Pentru că acești 
cinci ani s-au desfă
șurat nu numai sub 
semnul modelului per
fect simetric al mole
culei de aluminiu ci, 
mai ales, sub semnul 
alcătuirii unei uriașe 
„molecule" vii — co
lectivul uzinei. Axat 
pe liniile de forță ale 
competenței, pasiunii 
și creației, acest co
lectiv păstrează ceva 
din armonia și echi
librul, din ordinea se
veră și suplă a struc
turii intime a metalu
lui pe care l-a zămis
lit.

Zeci și sute de tone 
de aluminiu părăsesc 
zilnic uzina din Sla
tina, pornid spre fa
bricile țării. Dar e- 
vantaiul de drumuri 
pe care se răsfiră alu
miniul românesc cres
te în amplitudine. So
licitat tot mai mult la 
export, metalul alb a 
intrat definitiv pe or
bita notorietății. Este 
blazonul de noblețe al 
unei industrii moder
ne, aflată în plină as
censiune creatoare pe 
treptele prestigiului e- 
conomic.

S-ar putea spune că nici nu s-au... liniștit bine apele piscinei de la Dinamo și vor fi „tulburate" din nou. De data a- ceasta, seniorii vor fi aceia care își vor măsura forțele între ei, cu recordurile în vigoare sau, cei mai buni, cu normele olimpice. Spunînd a- ceasta ne referim, in special, la Angel Șoptereanu, Cristina Balaban și Anca Andrei, Campionatele naționale reprezintă o ultimă șansă ca să-și realizeze „timpi" care să le îngăduie participarea la J. O. din Mexic.Un alt motiv, care ne îndri- tuiește să considerăm campionatele ce se vor desfășura azi, joi, vineri și sîmbătă la Dinamo, mai disputate ca altele, îl constituie caracterul lor de criteriu decisiv în ceea ce privește selecția pentru echipa națională. După cum s-a mai anunțat, în 23, 24 și 25 august reprezentativa noastră va lua parte la „triunghiularul" de la Vichy, alături de selecționatele

Franței și Suediei. Primii doi clasați în întrecerile din cadrul „naționalelor" ‘ își asigură . selecția pentru întîlnirea de la Vichy. Deocamdată, pentru probele de delfin și-a cîștigat un loc în reprezentativa României proaspăta performeră2 :41,5 la 200 m delfin — Anca -Groza. De altfel, Anca Groza va lua și ea startul la „naționale", ca și alți „colegi de promoție", dintre care a- mintim pe Anca Mihăiescu, Liviu Copcealău etc.Cele mai spectaculoase .pro-, be se anunță a fi cele de la 100 m liber bărbați, 100 m bras fete, 100 m spate bărbați. De pe foile de concurs lipsește timișoreanul Vasile Costa, al cărui antrenor consideră și așa destul de încărcat programul pe care elevul său îl are în a- ceastă perioadă premergătoare J. O. (V. Costa este singurul înotător român care și-â îndeplinit norma olimpică). El va participa. însă, la întîlnirea cu înotătorii suedezi și francezi.

În cîteva rinduri
CU PRILEJUL UNUI CONCURS 

INTERNAȚIONAL DE ATLETISM disputat în nocturnă la Malmoe (Suedia), sportivul suedez Forssander a stabilit un nou record al țării sale în proba de 110 m garduri, cu timpul de 13”7/10. Multiplul campion australian Ron Clarke, luînd startul în cursa de 3 000 m, a terminat învingător cu 8’03”6/10. Proba de aruncarea discului a revenit suedezului Kent Svensson cu 53,91 m, iar cea de 100 m danezului Pedersen, cronometrat cu timpul de 10”5/10.
RECENTELE CAMPIONATE DE 

ATLETISM ALE R. D. GERMANE, desfășurate la Erfurt, s-au soldat cu performanțe de valoare internațională. Cea mai bună dintre ele a fost înregistrată în piroba de 400 m, cîști- gată de Michael Zorbes în excelentul timp de 45”6/10 (nou record al R. D. Germane și cea mai bună performanță europeană a sezonului). Foarte disputată a fost proba de 100 m, în care doi sprinteri, Erbstosser și Schelter, au realizat, atit în serii cît și în finală, 10”l/10, timp ce constituie, de asemenea, un nou record al R. D. Germane.Proba de aruncarea greutății a fost cîștigată de Dieter Hoffmann, cu ■19,97 m. Pe locul dinți s-a clasat Hartmut Briesenick cu 18,68 m (cea mai bună performanță europeană de juniori).
TURNEUL INTERNAȚIONAL DE 

TENIS DE LA MOSCOVA a continuat cu desfășurarea partidelor din turul doi al probei de simplu masculin. Jucătorul român SEVER 
DRON a obținut o nouă victorie, de data aceasta în dauna sovieticului 
VALERI PEȘCEANKO, pe care l-a învins cu 6—4, 3—6, 6—3, 6—3. Viorel Marcu (România) a pierdut cu 3—6, 8—10, 4—6 Ja Vladimir Korotkov (U.R.S.S.). Alte rezultate : Thomas Leius (U.R.S.S.) — Liuben Ghenov (Bulgaria) 6—2, 6—2, 6—4 ; Tadeusz Noviczki (Polonia) — Peter Kandela-r (Cehoslovacia) 8—6, 6—3 1—6, 6—3.
TENIS DE MASA

„Criteriul european

de juniori"în semif.-nalele „Criteriului european de juniori" la tenis de masă de la Leningrad echipa feminină a României va întîlni echipa Cehoslovaciei. U.R.S.S. va juca cu Iugoslavia. La masculin vor avea Ioc următoarele semifinale : U.R.S.S.— Suedia și Cehoslovacia—Ungaria. E- chipa României, clasată pe locul doi in seria cîștigată de echipa Ungariei, nu a obținut calificarea.

Piscina Dinamo : locul de desfășurare a campionatelor. Imaginea de fațâ pledează elocvent pentru frumusețea 
notației Foto : M. Cioo

Inscripții pe piatra

de la răscrucea veacurilor
(Urmare din pag. I)

La mitingul de la Lu- 
peni, in timpul cuvîn- 
tării tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, marea de 
oameni a rămas neclin
tită în curtea interioa
ră și pe coastele dealu
rilor din preajmă, ca 
într-un uriaș amfiteatru 
natural, urmărind cu 
atenție încordată expu
nerea secretarului ge
neral al P.C.R. Aplau
ze entuziaste, nesfîrșite 
urale au subliniat, în 
repetate rînăuri, pasa
jele cuvîntării care 
scoteau în evidență 
contribuția muncitori
mii miniere la fău
rirea României socia
liste, înalta prețuire pe 
care partidul și guver
nul, în numele întregu
lui popor, o acordă a- cestei nobile activități. 
Vn fior de mîndrie, de 
hotărîre fermă, neclin
tită, făcea să freamăte

masele de ascultători, 
atunci cînd de la înalta 
tribună a adunării fes
tive răsunau răspicat, 
cu forța evidenței, prin
cipiile limpezi și dem
ne ale politicii noastre, 
principiile umanismului 
socialist, in deplin a- 
cord cu drumul istoric 
al națiunii române iu
bitoare de pace, de li
bertate, de conlucrare 
rodnică, de la egal la 
egal, cu toate popoarele 
lumii.

Am încercat, în acel 
ceas al capricioasei di
mineți de august, o 
senzație aparte, pe care 
m-aș bucura s-o pot 
împărtăși cititorilor. A- 
veam sentimentul unui 
colocviu intre partid și 
mulțimea truditoare 
care-l înaripează; sim
țeam, cu deosebită acui
tate, că fiecare idee, 
fiecare cuvînt izvorăsc 
din sufletele acestor oa
meni, modești și stărui-

tori, eroici prin firea 
lucrurilor, fără umbră 
de ostentație, deprinși 
să-și facă datoria cu 
maximă simplitate, în 
numele unor adevăruri 
esențiale. Oamenii a- 
ceștia, refractari la for
mele savante și la atri
bute pompoase, acești 
autentici eroi vibrau 
din toată ființa la cu
vintele calde, cumpăni
te șt înțelepte ale secre
tarului general, întă
rind prin bătăile inimii 
fiecare frază, fiecare 
idee, ca și cum ar fi 
ascultat glasul propriei 
conștiințe.

Acolo, la Lupeni, în 
marea curte interioară, 
în vecinătatea lespezi
lor pe care scinteiază 
deapururi numele celor 
căzuți în luptă pentru 
prezentul patriei socia
liste, clipa solemnă în
suma sensuri și profun
zimi demne de piatra 
de la răscrucea veacu
rilor.

Pe grafirele 
petroliștilor bulgari
Zilele trecute, colectivul întreprinderii de cercetare și exploatare a petrolului și gazelor a consemnat o realizare deosebită. Lingă comuna Calenic, județul Lo- veci, a fost încheiat cel mai adînc foraj înregistrat în Bulgaria. In 

B condiții grele, exploratorii zăcămintelor de țiței au forat la o a- dîncime de aproape 5 000 metri....Pe ultimele trepte ale dealurilor de pe versantul nordic al munților Stara Pianina, amatorii de drumeție sînt întîmpinați azi nu numai de monumentele istorice ale Plevnel-, ci și de un masiv grup de 
I sonde, care pompează zi și noapte din măruntaiele pămîntului șuvoaie de aur negru. Bulgaria este o tî- nără țară producătoare de țiței. Primele zăcăminte au fost descoperite abia la începutul deceniului trecut, cînd țițeiul a țîșnit dintr-o sondă lingă comuna Sabla de pe malul Mării Negre, în vecinătatea ■ portului Varna.Curînd după aceea, au Început lucrări de explorare și în alte părți ale țării. Un important zăcămînt a intrat în exploatare în 1965, lîngă 
H comuna Doinii Dîbnik, din apropierea orașului Plevna. După cum consemna deunăzi presa, de aici au fost extrase pînă acum un milion de tone de țiței. Prospecțiunile au continuat să se extindă în județul Mihailovgrad ca și în apropierea orașului Sevlievo. Primele rezultate obținute în urma cercetărilor structurii geologice a scoarței pămîntului din aceste zone sînt promițătoare.In vecinătatea comunei Sabla, unde exploatarea continuă, se construiește o estacadă in largul Mării Negre, care va permite efectuarea unor foraje la o depărtare de 400 metri de țărm. Studiile elec- tuate de specialiști au stabilit că unele zăcăminte de aici se prelun- Igesc mult sub apă.Anul trecut, in Bulgaria au fost extrase 500 000 tone de țiței, iar a- nul acesta, prin intrarea în exploatare a schelei de la Plevna, extracția va ajunge la 800 000 de tone.In ultimii ani în R. P. Bulgaria s-au obținut realizări și în direcția ! valorificării acestei bogății naturale. în partea de vest a orașului Plevna își înalță schelele un combinat pentru prelucrarea unul milion de tone de țiței anual. El are menirea să satisfacă !n întregime — cînd va fi complet terminat, în 1970 — cerințele economiei în ceea

CORESPONDENTA DIN SOFIA

DE LA GH. IEVA

ce privește uleiurile pentru motoare industriale și speciale. In afară de aceasta, combinatul va produce acid acetic, acetat butilic, butanol și altele, care vor folosi ca materie primă propilena, obținută prin cracarea petrolului.Țițeiul extras în zona Săbiei se prelucrează cu deosebire la uzina „Leon Tadjer' din orașul Ruse, unde se produc combustibili pentru motoare Diesel, precum și o serie de uleiuri industriale pentru transformatoare, frigidere, turbine etc., iar din reziduuri se extrag bitumuri necesare construcțiilor șl a- menajării de drumuri. In ce privește petrolul brut din import, a- cesta se prelucrează în marele combinat petrochimic de la Burgas.In afară de utilizările sale clasice, țițeiul a Început să fie folosit și pentru obținerea unui șir de produse chimice. Tînăra industrie petrochimică bulgară realizează azi fenol și acetonă, oxid de etilenă, polietilenă de presiune Înaltă și redusă. In curs de construcție se află o uzină pentru cauciuc sintetic. Se prevede ca pînă în 1973 industria petrochimică să asigure suficiente materii primă și semi-produse necesare a- tî.t industriei chimice cît și altor ramuri importante ale economiei, cum ar fi construcția de mașini, Industria textilă, construcțiile șl altele.Intr-o recentă convorbire pe care am avut-o la Trustul economic de stat „Neftochim*, inginerul Goso Djambov, vorbindu-mi de preocupările petroliștilor și de realizările lor, a ținut totodată să releve sprijinul acordat de specialiștii români tinerilor lor colegi bulgari în domeniul explorării și prelucrării țițeiului. Tov. Djambov a dat, de asemenea, o bună apreciere instalațiilor românești folosite de petroliștii bulgari la forajul structural.Paralel cu zăcămintele de petrol, nu departe de orașul Vrața, au fost descoperite și rezerve de gaz natural, a cărui utilizare a început, de asemenea, de cîțiva ani. El e folosit la uzina de ciment de la Beliizvor, iar de un an șl jumătate și la noul combinat de îngrășăminte chimice din Vrața. Producția anuală de gaze a Bulgariei este de 540 milioane metri cubi, urmînd ca ea să fie sporită o dată cu intrarea în funcțiune, cu întreaga capacitate, a combinatului amintit.
„Situație încordată in Jawa de vest"

— anunță generalulDJAKARTA 13 (Agerpres). — Generalul indonezian Dharsono, șeful serviciilor de securitate din Jawa de vest, a declarat că, în urma incidentelor recente care s-au produs pe insulă, situația continuă să fie considerată încordată. El a adăugat că trupele guvernamentale „ră- mîn în stare de alarmă'. In sectorul său, a adăugat Dharsono, viața s-a normalizat, dar forțele

indonezian Dharsonode guerilă nu Încetează presiunile pentru cucerirea întregii provincii orientale, socotită ca avînd o deosebită importanță strategică. El a precizat că recent a fost arestat primarul orașului Bandung, colonelul Djukardi, acuzat că ar fi avut legături cu forțele de guerilă.Generalul Dharsono a declarat, de asemenea, că în prezent au loc ample operațiuni militare în Borneo,
Printre destinatarii și eroii 

operelor de artă
(Urmare din pag. I)cuvintele gazdelor noastre de o zl demnitatea, mîndria omului stăpin pe destinul său. L-am ascultat pe un miner bătrîn și cu pieptul plin de decorații — pe nume Feher, dacă nu mă înșel — adresînd cuvinte de mulțumire conducătorilor de partid și de stat. Mă aflam în imediata sa apropiere și am fost impresionat de firescul și înțelepciunea vorbelor sale. Erau mulți ca el, mulți mineri, de vîrste diferite, care arborau cu simplitate ordine și medalii. Mărturii ale participării la luptele revoluționare din trecut, sau ale succeselor dobîndite în anii aceștia de muncă creatoare, decorațiile minerilor mi-au apărut ca un simbol al continuității, al transformării idealurilor poporului nostru în realități. Și am avut revelația generozității acestui izvor de inspirație artistică pe care, poate, îl punem prea puțin în valoare pentru că îl cunoaștem doar foarte superficial. în Valea Jiului ne-am aflat printre destinatarii, dar și printre eroii operelor de artă care așteaptă a fi scrise, înconjurați de oameni, fizionomii și destine asupra cărora ar merita să stăruim mai mult.Și peisajul, întreaga ambianță ne-au dăruit, tuturor, momente de rară emoție. Este de neînchipuit ce impresie poate face, de pildă, un deal literalmente acoperit de oameni — mineri în costume tradiționale și femei îmbrăcate . multicolor ; părea un buchet gigantic, pe care Valea

Jiului îl oferă oaspeților el. Am păstrat însă în amintire și alte frumuseți, nelegate de fastul sărbătoresc al acestei zile. între Lainici și Pe- troșeni am avut revelația unei zone turistice comparabile cu cele mai pitorești văi din țară. Constructorii n-au terminat încă opera lor menită să lărgească drumurile de acces spre aceste splendori. Istorisirile localnicilor ne fac să auzim parcă ecourile muncii brigadierilor care au lucrat pe șantierul Bumbești-Livezeni. Entuziasmul anilor de atunci se continuă astăzi, Valea Jiului se modernizează neîncetat, dăruind țării, mereu mai din plin, bogățiile și frumusețile acestor pămînturl.Dincolo de aspectele sărbătorești ale vizitei, aș vrea să relev caracterul de lucru al întîlnirilor din Valea Jiului, să-mi mărturisesc sentimentul că am asistat la un sfat al țării, captivat de sinceritatea și de spiritul de înaltă răspundere în care au fost discutate probleme deosebit de importante ale dezvoltării patriei noastre. Fără îndoială că în rîndu- rile de față n-am izbutit să redau decît parțial gîndurile și emoțiile pe care le-am avut în cursul acestei vizite. Eu nu sînt om de condei. Țin însă ca în încheiere să-mi exprim întreaga gratitudine pentru cinstea care mi s-a făcut, pentru atenția pe care_ conducătorii țării ne-o acordă nouă, oamenilor de artă, invitîndu-ne să participăm la asemenea momente vibrante și pline de adinei semnificații.
vremea

Timpul probabil pentru zilele de 15, 16 și 17 august a.c. în țară : Vreme schimbătoare cu cerul temporar no- ros. Vor cădea ploi locale, mai ales

sub formă de averse. Vînt potrivit, predominînd din sectorul vestic. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 9—19 grade, iar maximele între 19—29 grade. In București: Vreme schimbătoare cu cerul temporar no- ros, favorabil ploii, mai ales la începutul intervalului. Vînt potrivit. Temperatura în creștere ușoară.

Prietenia frățească româno-cehoslovaca
(Urmare din pag. I)specifice ale țării. Conducerea P.C.C. a arătat în permanentă că nu ignoră intențiile forțelor antisocialiste de a se folosi de procesul de înnoire în scopurile lor, precum și rezistența pe care acest proces o întîmpină din partea elementelor conservatoare. Dar nu acesta este factorul dominant al situației din Cehoslovacia ; caracteristic este că muncitorii, țăranii, intelectualii, comuniști și nemembri de partid, întregul popor cehoslovac își string tot mai mult rîndurile în jurul conducerii partidului șl statului, hotărîți să aducă la îndeplinire politica elaborată de ea. Conferințele raionale și regionale de partid consacrate pregătirii apropiatului congres extraordinar al P.C.C., adunările din uzine și fabrici, o serie de inițiative în muncă, numeroase alte manifestări demonstrează convingător atașamentul maselor față de politica și acțiunile partidului. Toate acestea îndreptățesc pe deplin încrederea în P.C.C. și conducerea sa, în poporul cehoslovac, în forța șl capacitatea lor de a soluționa problemele complexe ce le stau în față.După cum a arătat tovarășul Nicolae Ceaușescu in- cuvîntarea rostită duminică tn Valea Jiului, „partidul nostru a urmărit cu deosebită neliniște încordarea care a a- părut în relațiile dintre unele țări socialiste și Republica Socialistă Cehoslovacă și a salutat cu satisfacție a- cordul la care s-a ajuns în urma discuțiilor întîlnirilor de la Cierna șl Bratislava dintre Partidul Comunist al Uniunii Sovietice, Partidul Comunist din Cehoslovacia și alte partide comuniste și muncitorești. Aceasta demonstrează încă o dată că atunci cînd se pornește de Ia interesele generale ale unității și colaborării și se merge pe calea discuțiilor purtate cu răbdare și înțelegere reciprocă, se pot găsi soluții acceptabile, se poate ajunge Ia înlăturarea divergențelor ți la întărirea unității și coeziu

nii. Aceasta dovedește că, atunci cînd se respectă independența și dreptul fiecărui partid de a-și hotărî singur destinele sale, nimic nu poate împiedica buna colaborare șl unitatea dintre partidele comuniste șl muncitorești.Noi ne-am exprimat de la început convingerea că actiyitatea desfășurată din inițiativa și sub conducerea Partidului Comunist din Cehoslovacia pentru perfecționarea vieții sociale și de stat este în interesul construcției socialiste din această țară, că ea va duce la consolidarea și dezvoltarea cuceririlor revoluționare ale popoarelor ceh și slovac, la întărirea forțelor socialismului în lume".Simpatia și sprijinul manifestate de România față de eforturile P.C.C., ale poporului cehoslovac în vederea accelerării progresului societății pe calea socialismului au avut un puternic ecou în rîndurile comuniștilor, ale întregului popor cehoslovac, care au văzut în ele expresia unei prietenii trainice, încercate.Prietenia, alianța și solidaritatea dintre poporul român și poporul cehoslovac, dintre România și Cehoslovacia răspund în cel mai înalt grad intereselor celor două popoare ; ele sînt totodată o contribuție de preț la dezvoltarea relațiilor prietenești între țările socialiste, la întărirea unității și coeziunii sistemului mondial socialist — reazim de nădejde al păcii și progresului — Ia unirea tuturor forțelor înaintate ale lumii contemporane în lupta împotriva Imperialismului, pentru înfăptuirea celor mai înalte aspirații ale tuturor popoarelor.Țări socialiste europene, România ți Cehoslovacia sînt deopotrivă interesate în statornicirea pe continentul nostru a unui climat de destindere și pace, premisa înaintării cu succes pe calea asigurării securității europene ; ele militează, în spiritul Declarației de la București, pentru dezvoltarea relațiilor cu toate țările, Indiferent de orînduirea social-poli- tică, împotriva forțelor adversare ale păcii pe continentul nostru — impe

rialiștii americani, cercurile revanșarde veșt-germane — pentru înlăturarea surselor de încordare și normalizarea situației, pornindu-se de la existenta celor două state germane, pentru pace în Europa și în lume.Apropiata întîlnire de la Praga dintre conducătorii de partid și de stat ai României și Cehoslovaciei, convorbirile pe care le vor purta au o mare însemnătate pentru informarea reciprocă despre construirea socialismului în cele două țări, pentru dezvoltarea relațiilor și colaborării dintre ele, pentru un schimb rodnic de păreri în probleme de interes comun.Elaborat corespunzător cerințelor actuale ale colaborării româno-ceho- slovace, generate de nivelul dezvoltării social-economice și politice a țărilor noastre, precum și de o serie de comandamente noi ale vieții internaționale, noul tratat de prietenie, colaborare și asistență mutuală, care va fi semnat între cele două țări, va crea un cadru optim pentru intensificarea raporturilor multilaterale ro- mâno-cehoslovace. Evidențiind încă o dată solidaritatea internaționalistă indisolubilă dintre partidele și țările noastre, forța și trăinicia sentimentelor prietenești dintre popoarele român și cehoslovac, acest tratat va deschide noi perspective dezvoltării prieteniei trainice șl colaborării multilaterale româno-cehoslovace. Pătruns de spiritul păcii și colaborării internaționale, acest tratat este menit să contribuie la întărirea prieteniei și unității țărilor socialiste, Ia promovarea destinderii și a securității în Europa șl în lume.Opinia publică din tara noastră, poporul român sînt convinse că apropiata vizită a delegației de partid și guvernamentale a României în Cehoslovacia, convorbirile dintre conducătorii români și cehoslovaci vor da noi valențe tradiționalei prietenii dintre partidele și țările noastre, vor aduce o contribuție însemnată la unitatea țărilor socialiste, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și progresului.
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DE SECURITATE 
privind incidentele 
israeliano- 
iordanieneNEW YORK 13 (Agerpres). Luni au fost reluate dezbaterile Consiliului de Securitate pe marginea plîngerii Iordaniei și a contraplîngerii Israelului în legătură cu incidentele care au avut loc la 4 august între forțele iordaniene și cele israe- liene. Reprezentantul Iordaniei, Muhammad El Farra, a cerut din nou Consiliului să adopte măsuri împotriva Israelului pentru a preveni noi raiduri asupra teritoriului iordanian. El a respins acuzațiile Israelului potrivit cărora guvernul său se face vinovat de coordonarea activităților teroriste ale organizației refugiaților palestinieni. Totodată El Farra a precizat că guvernul iordanian nu știe nimic despre existența unor baze ale organizației refugiaților palestinieni pe teritoriul Iordaniei.Reprezentantul Israelului Joseph Tekoah a declarat că raidul întreprins 
de Israel la 4 august a fost îndreptat spre bazele refugiaților palestinieni unde aceștia sînt antrenați cu donsim- țămîntul guvernului iordanian. El a acuzat Iordania efi a participat în mod direct la operațiile teroriste îndreptate împotriva teritoriului israe- îian.Consiliul de Securitate și-a suspendat lucrările la ora 20,33 GMT pentru consultații.

După cum s-a mai anunțat, de curînd 
a avut loc la Canberra conferința ministerială a A.S.P.A.C. — organizație menită să suplinească vechiul bloc militar S.E.A.T.O., pe cale de dezagregare. în 
fotografie — o demonstrație la Tokio împotriva participării Japoniei la A.S.P.A.C.

Acțiuni ale
partizanilor
în Rhodesia

SALISBURY 13 (Agerpres). — în regiunea fluviului Zambezi din Rhodesia continuă să se desfășoare lupte între detașamente de guerilă și unități guvernamentale, ajutate de trupe sud-africane. Un comunicat oficial dat publicității luni la Salisbury lasă să se întrevadă că forțele regimului nu au reușit să realizeze pînă în prezent succese hotărîtoare împotriva partizanilor africani.

Lucrările Comitetului
PAGUBELE
PRICINUITE DE 
INUNDAȚIILE 
DIN INDIAGENEVA 13 (Agerpres). — înd cuvîntul în ședința de marți a Comitetului celor 18 state pentru dezarmare de la Geneva, conducătorul delegației U.R.SS., Alexei Roșei n, a cerut Comitetului celor 18 state s.ă analizeze căile și mijloacele de a se asigura îndeplinirea de către toate statele a prevederilor protocolului de la Geneva din 1925 cu privire la interzicerea armei chimice și bacteriologice. Vorbitorul a atras atenția că S.U.A., Japonia și alte state nu au aderat încă la protocolul de la Geneva și, mai mult, Statele Unite au folosit această armă în războiul de agresiune din Vietnam. El s-a pronunțat totodată împotriva propunerii Angliei ca problema armei chimice să fie separată de cea a arme! bacteriologice, ceea ce ar însemna o revizuire a protocolului de la Geneva. Reprezentantul sovietic s-a referit, de asemenea, la necesitatea încheierii unui acord privind folosirea fundului mărilor și oceanelor exclusiv în scopuri pașnice, precum 'și la unele măsuri de dezarmare, ca crearea denuclearizate, lichidarea militare străine etc.Reprezentantul S U.A., Bunn, a declarat că guvernul său nu a hotărît dacă va cere revizuirea protocolului de la Geneva din 1925 și a arătat că ar prefera secretarul general al O.N.U. să
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Condamnare fermă 
a distrugerilor provocate 
de S. U. A. în Vietnam

Un articol din „Nhan Dan"

precieze dacă acest protocol trebuie revizuit sau nu. Au luat, de asemenea, cuvîntul M A. Husain (India) și E L. M Burns (Canada), care s-au referit la diferite probleme privind controlul asupra exploziilor nucleare.Reprezentantul Mexicului, Jorge Castaneda, s-a pronunțat la rîndul său pentru o abordare cuprinzătoare a problemei dezarmării nucleare.

NEW DELHI 13 (Agerpres). — Opt milioane de persoane sînt victime, directe sau indirecte, ale teribilelor inundații care au devastat în cursul ultimelor două săptămîni vaste regiuni din India, a declarat în parlament K L. Rao, ministrul indian al apelor și pădurilor. Pagubele provizorii ale acestei catastrofe, a afirmat el, sînt apreciate la 40 milioane de dolari. Au fost distruse locuințe de vite, la cifra
aproximativ 8 milioane de și au pierit aproape 5 000 Victimele umane se ridică de aproximativ 150 000.

PRAGA 13 (Agerpres). — După cum transmite agenția C.T.K., între delegația Partidului Comunist din Cehoslovacia, condusă de Alexander Dubcek, prim-secretar al C.C. al P.C.C., și delegația Partidului Socialist Unit din Germania, condusă de Walter Ulbricht, prim- secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D.G., au avut loc la 12 august Convorbiri In comunicatul dat publicității se arată, între altele : în cadrul convorbirilor, care s-au desfășurat într-o atmosferă de sinceritate, în spirit prietenesc și tovărășesc, părțile au relevat importanța declarației adoptate la Bratislava, au făcut un schimb de informații privind politica partidelor lor, situația din cele două țări și un schimb de păreri referitor la problemele principale ale situației internaționale actuale și ale mișcării comuniste.Au fost discutate pe larg problemele privind situația din Europa, subliniindu-se necesitatea vitală a asigurării securității europene și a colaborării pașnice între popoarele europene, în spiritul Declarației de la București din 1966 și al Declarației de la Karlovy Vary din 1967. Cele două părți se vor pronunța și de acum înainte împotriva activizării revanșismului, militarismului și neonazismului din Germania occidentală și vor acorda sprijinul lor deplin forțelor democratice.Delegația P.C.G. a salutat noua inițiativă a Camerei Populare din R.D.G., îndreptată spre asigurarea

securității europene și spre normalizarea relațiilor dintre cele două stat.e germane.Delegațiile au acordat o atenție deosebită problemelor colaborării prietenești și multilaterale dintre P.C.C. și P.S.U.G., dintre cele două țări și au constatat cu satisfacție că colaborarea bilaterală va fi utilă construcției socialiste și economiei lor naționale. S-a căzut de acord asupra măsurilor îndreptate spre adîncirea relațiilor economice reciproce și spre coordonarea planurilor de lungă durată, asupra dezvoltării continue a cooperării și specializării producției, cit și asupra colaborării tehnico-științifice.Delegațiile au salutat evoluția pozitivă a pregătirilor în vederea consfătuirii internaționale a partidelor comuniste și muncitorești care urmează să aibă loc la Moscova, în noiembrie 1968.Convorbirile dintre delegațiile P C.C. și P.S.U.G., se spune în comunicat, au adus o mare contribuție la cauza unei mai bune înțelegeri reciproce, iar rezultatele lor vor crea, fără îndoială, posibi lități pentru dezvoltarea continuă a relațiilor frățești dintre P.C.C. și P.S.U.G, dintre R.S.C și R.D.G., pe baza principiilor marxism-leni- nismului, internaționalismului cialist, solidarității, egalității drepturi și tații.

Potrivit datelor publicate de Institutul de statistică din Roma, în anul 1967 valoarea schimburilor comerciale ale Italiei a fost de 11,498 miliarde lire italiene, dintre care 6,060 miliarde reprezintă importurile, iar 5,438 miliarde exporturile. Balanța comercială italiană continuă astfel să fie deficitară, deficitul rezultat fiind de 622 milioane lire italiene.

so- în respectării suverani-
P.S.U.G. a părăsitDelegațiamarți Karlovy Vary, înapoindu-se în patrie.

pARis Declarația*

președintelui de Gaulle 
asupra situației

agențiile de presă transmit:

Nikolai Patolicev, ministrul comerțului exterior al U.R.S.S., a plecat la Tokio pentru încheierea convorbirilor și semnarea a- cordului interguvernamental cu privire Ia colaborarea sovieto- japoneză în dezvoltarea industriei forestiere din Extremul Orient sovietic.Potrivit agenției TASS, în baza acestui acord, timp de cinci ani, importante societăți japoneze vor livra pe credit în U.R.S.S. instalații, mașini și materiale pentru valorificarea resurselor forestiere din Extremul Orient. Pentru a- chitarea instalațiilor japoneze, U.R.S.S. va livra în Japonia 8 milioane de metri cubi de terial lemnos, într-un interval ț 5 ani. -Organizațiile comerciale 'W- vietice, adaugă agenția, consideră că acordul care urmează să fie încheiat poate deveni un factor încurajator în vederea colaborării sovieto-japoneze în Extremul Orient, nu numai în industria forestieră, ci și în industriile minieră, a hîrtiei și celulozei, precum și în ce privește exploatarea zăcămintelor de petrol și gaze.
eria

HANOI 13 . „ ,_____ ..
„Nhan Dan" a publicat la 13 august 
un articol de fond în care condamnă 
distrugerile provocate de Statele Unite 
ale Americii în Vietnam. In articol 
se subliniază, printre altele, că în 
R. D. Vietnam au fost bombardate 80 la sută din orașe, iar în 40 la sută din 
orașele bombardate, fiecare casă a su
ferit deteriorări. Totodată, bombarda
mentele americane au distrus sute da 
localități rurale. Aviația americană 
efectuează, de asemenea, bombatda- 
mente utilizînd mijloace chimice și 
gaze tn Vietnamul de sud.

La Saigon au fost distruse zeci de 
mii de locuințe, iar sute de mii de 
vietnamezi au rămas fără adăpost. 
Unele regiuni ale părții de sud a 
Vietnamului au fost în întregime dis-

(Agerpres). Ziarul truse. Astfel, de exemplu, în provincia 
Quang Thi au fost distrus» 268 din cele 
316 sate existente.

Greutatea totală a bombelor lansate 
de aviația americană în bombardamen
tele pe care le efectuează asupra Viet
namului a depășit în iunie 1968 greu
tatea totală a bombelor lansate de 
aviația americană în timpul celui de-al 
doilea război mondial.

In încheiere, ziarul exprimă hofărîrea 
fermă a poporului vietnamez de a 
lupta, în ciuda pierderilor mari, pînă 
la victoria finală pentru libertate și in
dependență și cheamă poporul ameri
can și popoarele întregii lumi să des
fășoare o mișcare puternică pentru a 
obliga guvernul Statelor Unite să în
ceteze agresiunea în Vietnam.

PARIS 13 (Agerpres). — Mărfi a avut 
loc la Paris, sub președinția generalului 
de Gaulle, o ședinfă a Consiliului de Mi
niștri al Franfei, prima după vacanfa de 
vară. Cu acest prilej, membrii consiliului 
au luat în dezbatere proiectul de buget 
al fării pe anul 1969, care prevede la 
capitolul cheltuieli 150 miliarde franci, 
cu 18 la sută mai mult decît în actualul 
buget.

Secretarul de stat însărcinat eu pro
blemele informațiilor, Joel le Theule, a 
declarat corespondenților presei că în 
cadrul ședinței generalul de Gaulle a 
făcut o scurtă declarație asupra situației 
din Nigeria, menționînd că în actuala si
tuație în care a ajuns conflictul nige
rian pare pujin probabil ca el să ia 
slirșit pe baza unei solufii militare. Nu
mai o reglementare politică în care să 
se tină cont de personalitatea poporului 
biafrez, a spus de Gaulle, poate duce la 
soluționarea acestei chestiuni. Joel le 
Theule a anunțat, de asemenea, că pre
ședintele Franfei va fine în prima jumă
tate a lunii septembrie o conferinfă de 
presă.

Marți a părăsit Moscova, 
plecînd la Paris, Le Duc 
ȚJțO, 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.

La invitația C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, mară *««« în Republica Socialistă Cehoslovacă, pentru o scurtă vizită, o delegație a Comitetului Central al Partidului Comunist din Finlanda, formată din Hertta Kuusinen și Iorma Simpura, membri ai Biroului Politic al C.C. al P.C. din Finlanda, și Lart Iunttila, secretar al C.C- al P.C. din Finlanda.

★Președintele R. S. Cehoslovace, Ludvik Svoboda, l-a primit la 13 august pe R. Prebisch, secretarul general al Conferinței O.N.U. pentru comerț și dezvoltare, care face o vizită în Cehoslovacia.

0 transplantare unică 513 felul ei a fost efectuată de medicii spitalului Universității din Maracaibo (Venezuela). Este vorba de implantarea în corpul pacientului Lenis Gon- zâlez, în vîrstă de 18 ani, a unui ficat de porc. Medicii au declarat că Gon- zălez și-a distrus ficatul înghițind o cantitate apreciabilă de acid fosforic. Un buletin medical publicat marți a- rată că pacientul se reface „normal- după operația suferită.
Atentat împotriva pre

mierului grec. Marvla amiază a avut loc la Ministerul Informațiilor al Greciei o conferință de presă în cadrul căreia purtătorul de cuvînt al guvernului a anunțat ziariștilor că în cursul dimineții s-a produs un atentat la viața primului-ministru grec, Gheor- ghios Papadopoulos, în timp ce acesta se întorcea la Atena de la Lagonisi, reședința de vară. Purtătorul de cuvînt a subliniat că premierul grec a scăpat nevătămat Ofițerii din garda personală a primului-ministra l-au arestat pe atentator: Gheorghdo» Panaguris, fost ofițer în armata greacă.
Economia in contextul eforturilor 
pentru consolidarea independenței

La Nicosia, Potrivit relatărilor ziarului „Haravghi", o delegație t Partidului progresist al oamenilor muncii din Cipru (A.K.E.L.), în frunte cu secretarul general al acestui partid, Ezekias Papaioannu, a făcut o vizită președintelui Republicii Cipru, Makarios. Cu acest prilej au fost discutate o serie de probleme privind soluționarea actualei situații din insulă.
La Montevideo s-au pro

dus luni incidente serioase între poliție și studenți. Potrivit agenției France Presse, s-au înregistrat numeroși răniți din rîndul studenților și polițiștilor. Manifestația a fost organizată în semn de protest împotriva pătrunderii poliției în clădirea universității și contra măsurilor luate de autorități.
Expoziție româneas

că în Chile. ln s^a 
tivități a Universităfii din Anto- 
fagasta, Chile, s-a deschis expo
ziția „Peisaje și tipuri din Repu
blica Socialistă România", trimisă 
de Institutul român pentru rela
țiile culturale cu străinătatea. La 
deschiderea expoziției au fost de 
fată reprezentanți ai autorităților 
locale, conducerea universității, 
oameni de cultură și artă, ziariști.

Dificultăți în industria

textilă a țărilor O.E.C.D

Potrivit unui raport al O.E.C.D., 
publicat la Paris, producția textilă 
în ansamblul țărilor membre ale 
acestei organizații economice occi
dentale a cunoscut o stagnare evi
dentă în primul semestru al aces»-^ 
tul an. Documentul relevă „ 'j 
Franfa, Belgia, Olanda, R. 1 <. 
Germaniei, Norvegia, Suedia și 
Austria se află printre fările care 
au înregistrat o slabă dezvoltare 
într-o serie de sectoare ale acestei 
industrii.

Piste pentru „farfurii 
zburătoare” ?

Coșmarul de la Bikini
Foștii locuitori m insulei Bikini 

au fost autorizați să se reîntoarcă 
la vetrele lor. Numele minusculei 
lagune de corali pierdută în apele 
Pacificului, devenit, de peste doyă 
decenii, sinonim cu coșmarul ato
mic, reapare într-un comunicat ofi
cial american. Comunicatul dă asi
gurări că radioactivitatea provocată 
de experiențele nucleare efectuate 
pe vremuri în această zonă (aproxi
mativ 20) ar fi dispărut și că reîn
toarcerea celor 300 de locuitori a- 
flafi în prezent pe atolul Kili din 
Insulele Marshall ar putea să în
ceapă în cursul anului viitor.

S-a apelat și la autoritatea Co
misiei pentru energia atomică a 
S.U.A., care a decretat insula Bi
kini „sigură din punct de ve
dere radiologie și locuibilă-. In 
plus, se anunfă că guvernul ameri
can ar intenționa să ia o serie de 
alte măsuri destinate a îndepărta 
orice pericol. între altele, experfil 
atomiști vor începe o campanie de 
eliminare a crabilor care ar putea 
fi contaminați cu Stronțiu 90 și de 
îndepărtare a tuturor dărîmăturllor

și în special a șinelor de fier care 
zac contorsionate în urma expe
riențelor efectuate deasupra insulei. 
(Una dintre cele mai puternice ex
plozii s-a produs în 1946, cînd au 
fost scufundate, distruse sau vola
tilizate 70 de nave ancorate în a- 
propiere de Bikini). Se are, tot
odată, în vedere replantarea insulei 
cu cocotieri, arbori care constituie 
pentru indigeni baza alimentației.

Precauțiile experților atomiști din 
S.U.A., prezentate cu lux de amă
nunte, redeșteaptă în memorie fap
tele petrecute în vara anului 1946, 
cînd cele cîteva zeci de familii de 
pescari de pe insula Bikini au fost 
nevoite să-și părăsească pămîntul 
de baștină. Dar primejdia iradierii 
nu dispăruse. Un grup de pescari 
surprins mai fîrziu de un nor de 
cenușă radioactivă avea să dea 
semnalul de alarmă. Primejdia 
plutea în permanență în aer. Vîntul, 
ploaia, peștele puteau fi oricînd a- 
ducăfoare de moarte. Iar acest coș
mar nu poate fi înlăturat nici astăzi 
dintr-o trăsătură de condei...

„Președintele Pakistanului, Ayub Khan i-a invitat pe concetățenii săi să participe la o dezbatere publică asupra marilor probleme economice și sociale ale țării, precum și asupra viitorului plan de cinci ani de dezvoltare".Știrea, care ne-a parvenit zilele trecute la redacție, îmi evocă o serie de întîlniri pe care le-am avut nu de mult în capitala Pakistanului cu factori de răspundere nezi. Și atunci era vorba despre planuri : despre cel de-al în curs de realizare, despre experiența primelor două, cu progresele realizate și greutățile neprevăzute ivite pe drum, despre cel viitor, cu preocupările și speranțele ce se leagă de el. In toate cazurile, planurile au urmărit lichidarea situației de subdezvoltare, primită ca moștenire la 14 august 1947 cînd Pakistanul a preluat cîrma propriului său destin, și valorificarea avuțiilor țării în interesul poporului.— N-a fost ușor disciplina planificării nea, la Rawdalpindi, membru al Comisiei Unele din obiectivele pe care le-am propus în 1 cinci ani, de pildă, au realizate ; mai tîrziu însă ni s-a în- tîmplat să aducem corective planului ca urmare a descoperirii unor însemnate rezerve ce ne-au permis accelerarea progresului economic.în discuțiile purtate, interlocutorii mei au relevat adesea dificultățile care decurg din situația specifică a țării lor, ale cărei zone componente — de est și de vest — se află la a- proape 2 000 km una de cealaltă. Dezvoltarea inegală a celor două regiuni, condițiile climaterice cu totul diferite ridică probleme ex-

pakista-treilea,

să introducem îmi spu- Quereshi, planificare, ni primul plan de ă, au rămas ne-
dl. de

trem de complexe. Mă aflam în Pakistanul de vest, unde de luni de zile nu căzuse un strop de apă, cînd ziarele informau despre inundațiile provocate în est de revărsarea rîurilor. De o parte, încleștarea cu stihia dezlănțuită a apelor, care amenința truda lucrătorilor de pe orezării, de cealaltă, bătălia pentru canalizarea fiecărui fir de apă spre ogoarele însetate.In elaborarea „strategiei dezvol-
însemnări din Pakistan

tării" țării lor, conducătorii pakistanezi pornesc de la necesitatea armonizării eforturilor în ambele zone — preocupare evidentă în transformările petrecute atît în est cit și în vest. în Pakistanul occidental, cunoscut ca parte a țării mai industrializată, o vastă rețea de irigații, în special în bazinul Indusului. răpește deșertului noi suprafețe, iar de cealaltă parte, în „imperiul verde", au început să-și facă apariția fabrici, uzine, dintre care cea mai importantă este întreprinderea derurgică de la Chittagong.Avînd o țară cu puține resurse naturale, cel puțin atît cît se cunoaște pînă acum, pakistanezii manifestă o constantă preocupare pentru valorificarea maximă a tuturor resurselor ce le stau la dispoziție, în dezvoltarea industriei, ei se concentrează în acele domenii în care au suficientă materie primă indigenă. Descoperirea unor însemnate zăcăminte de gaze naturale, pentru a mă referi la un exemplu concret.

si-

a determinat reajustări în piu» ta capitolul investiții în industria chimică. Totodată sînt sporite investițiile destinate agriculturii și amenajărilor hidroenergetice. Chiar și de dezvoltarea industriei gazelor de Care am pomenit va beneficia în sporirea așa durInvestment Romotion & Supplies — rămînînd în continuare un obiectiv de cea mai mare însemnătate pentru Pakistan.Cu dl. S. Rehamn am discutat șl o serie de aspecte legate de introducerea tehnicii noi, de pregătirea cadrelor de specialiști. „Noi sîntem conștienți de dezvoltarea galopantă a tehnicii în lume — spunea domnia sa — și de aceea nu ne interesează numai asimilarea de produse la un înalt nivel competitiv, ci sâ producem și noi potrivit cu exigențele pieței mondiale. Pentru aceasta avem nevoie însă de cadre proprii de specialiști. Punem un mare accent pe formarea de ingineri. Dacă într-o anumită perioadă am avut nevoie de pregătirea urgentă a unui număr cit mai mare de cadre de specialitate, acum ne preocupă în egală măsură gradul lor de calificare. Interesul nostru în lărgirea relațiilor cu România, a continuat interlocutorul, vizează și acest capitol — schimbul de specialiști. Cunoaștem că țara dumneavoastră a obținut realizări deosebite în unele domenii care ne interesează și de aceea dorim să extindem colaborarea cu dv. Putem aprecia că în ce privește cooperarea româno-pakista- neză există perspective bune".
Dumitru ȚINU

Guvernul federal nige
rian a resP’ns apelul ce i-a fost a- dresat de Crucea Roșie Internațională de a nu ataca avioanele care transportă ajutoare în hrană și medicamente către victimele civile biafreze ale ostilităților.am pomenitprimul rînd agricultura — producției agricole — cum îmi spunea dl. San- Rehamn, director general al

S-a anunțat teri că o patrulă 'It 
jandarmi chilieni care ancheta asu
pra prezenței presupuse a unor o- 
biecte zburătoare neidentificate în 
Anzii Cordilieri a descoperit la 3 200 
m altitudine două stranii „piste de 
aterizare". Aparent de origine vulca
nică, ele erau formate din blocuri 
regulate de aproximativ 2,50 m lun
gime. și 2 m lățime, cîntărind fie
care aproximativ 15—20 de tone. Cele 
două piste distinctive aveau dimen
siunile de 350^200 m și, respectiv, 1 000 V 60 m. Polițiștii care au foto
grafiat întreg terenul au declarat 
că nu au găsit nici o urmă care să 
indice o aterizare a unor aparate 
cunoscute sau necunoscute. Totuși, 
un expert care s-a deplasat la fața 
locului a afirmat că acestea sînt 
„veritabile piste de aterizare pentru 
farfuriile zburătoare". Săptămâna tre
cută numeroși turiști au semnalat 
poliției că in apropiere de localitatea 
Taica au observat, mai ales noaptea, 
obiecte misterioase „dansînd" pe 
ce»-.

Manifestațiile studenților din Mexic, în sprijinul programului lor de revendicări 
democratice, au devenit o constantă a peisajului social din această |ară. Fotografia 

surprinde un aspect al unei demonstrații din Ciudad de Mexico.
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