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Atîi în documentele Congresului al IX-lea al P.C.R., cit și în cele ale Con.'erinței Naționale, se reliefează puternic preocuparea susținută a partidului și a statului de a satisface, prin măsuri bine chibzuite, în măsură tot mai mare, nevoile crescînde ale populației în ce privește bunurile de larg consum. îndeplinirea acestei '.rcini se asigură prin volumul de investiții alocat pentru dezvoltarea industriei ușoare — care se materializează în noi obiective și în modernizarea celor existente — precum și prin utilizarea cu randamente superioare a mașinilor și instalațiilor. Grăitoare sînt, în acest sens, cifrele •care arată că producția ce va fi realizată în 1968, în ramura industriei u- șoare, este cu 2,3 miliarde de lei mai mare decît prevederile stabilite pentru acest an în planul cincinal. Nivelul acesta de producție se obține în condițiile îmbunătățirii calității și diversificării sortimentale, pornindu-se de la scopul major : abundența de produse la dispoziția cumpărătorilor și cantități sporite destinate expor- la îmbunătățirea calității producției,tului. Depășirea cu mai multe pro- asupra modului'în care'ar trebui

ing. Ion POPESCU 
adjunct al ministrului industriei 

ușoare

cente a planului de producție stabilit pe opt luni ale anului dovedește abnegația, eforturile depuse de colectivele întreprinderilor industriei u- șoare pentru traducerea în viață a sarcinilor stabilite de partid și guvern. Totodată, rezultatele atestă largul răsunet care l-au avut în rîndu- rile colectivelor de muncitori, ingineri și tehnicieni din unitățile industriei ușoare hotărîrile adoptate la plenara din 19 iunie a.c, a C.C. al P.C.R., privind majorarea substanțială a volumului producției atît cea pentru consumul intern, cit și a producției livrate beneficiarilor de . peste hotare.Considerînd că realizările de ordin cantitativ sînt cunoscute, mă opresc

Vedere a Combinatului de industrializare a laptelui din Timișoara Foto : M. Andreescn
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să crească gradul ei de adaptabilitate — printr-o largă diversificare sortimentală — lâ cerințele populației. In esență îmbunătățirea calității se datorează, mai. întîi, dotării întreprinderilor cu utilaje moderne, înlocuirii celor cu uzură morală și fizică avansată, ca și modernizării acelora a câ^or construcție o permite. In filaturile de bumbac și lînă s-au montat mașini de înaltă productivitate — multe fabricate în țară — și care au determinat obținerea unor fire pieptănate de calitate superioară. Pe de altă parte, în țesătorii s-au instalat războaie automate, iar secțiile de finisaj au fost dotate cu utilaje moderne, capabile să asigure țesăturilor finisaje superioare. între acestea se disting liniile de albit și vopsit continuu, mașinile de imprimat cu cilindri pentru 6—8 culori, calandre de satinat, mașini de condensat pentru neșifonabilizare, mașini de umidificat și contractat necesare păstrării caracteristicilor dimensionale ale țesăturilor și altele.Produsele de bună calitate ..se rea- - "Uzează'-însă nu numai' ctf ajutorul tehnicii și tehnologiei moderne, în continuă dezvoltare, ci și prin valorificarea superioară și completă a materiilor prime, prin fabricarea unor fire de mare finețe — mărin- du-Ie astfel gradul estetic și funcțional — ca și prin creșterea .ponderii țesăturilor din fire pieptănate în totalul producției. Calitatea a a- vut de cîștigat, în condițiile lărgirii diversității sortimentale, și ca urmare a extinderii folosirii fibrelor chimice și. în special, a celor sintetice, îmbinate cu fibrele . naturale. Această „simbioză" asigură obținerea unor produse cu caracteristici superioare, cu o comoditate mărită la purtare, cu durabilita’te sporită și a căror. întreținere ește mai ușoară. Dacă ne referim la sectorul de încălțăminte, și aici folosirea unor înlocuitori pentru fete de calitate îmbunătățită — din PVC și PVC expandat sau- din diferite materiale textile — a facilitat realizarea unor sortimente de mare consum, destinate în special sezonului de vară, ca sandale pentru femei, sandale pentru copii și altele.în industria ușoară, mai ales în domeniul calității producției, forța de muncă are un rol determinant. De a- ceea, pregătirea temeinică a tuturor categoriilor de salariați, de la creatori la ' muncitori, a constituit și constituie un obiectiv de nrim ordin, în preocupările noastre. S-a obținut, totodată, și creșterea numărului sortimentelor. în momentul de față, totalul sortimentelor — înțe-
(Continuare în pag. a 111-a)
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Nicolae Ceaușescu > 
a primit pe ziaristul american 

Drew PearsonTovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Comitetului Central al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, a primit vineri, 6 septembrie, pe cunoscutul ziarist american
Drew Pearson, care se află într-o vizită în România,La convorbirea care a avut loc cu acest prilej a luat parte Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe.G î n d i r e ași progresul

Paul EVERAC

La 11 octombrie anul acesta se împlinesc 100 de ani de la formarea primei organizații muncitorești cu caracter politic din tara noastră —• Asociația generală a muncitorilor din Timișoara, afiliată la Internaționala I Comunistă creată de Marx. De asemenea, anul acesta s-au împlinit 75 de ani de la constituirea Partidului Social-Democrat al Muncitorilor din România.Pentru cinstirea acestor remarcabile momente ale dezvoltării mișcării muncitorești revoluționare din România, Comitetul Executiv al C.C. al Partidului Comunist Român a adoptat o hotărîre care prevede ca aniversarea lor să fie marcată printr-o serie de manifestări cu caracter politic și cultural. Astfel sînt prevăzute să aibă loc adunări festive la București și Timișoara ; de asemenea va avea loc o sesiune științifică a Institutului de studii istorice și social-poli- tice, a Academiei de științe social- politice „Ștefan Gheorghiu" și a Institutului de istorie „Nicolae Iorga", se va organiza un simpozion la Timișoara, se vor ține expuneri la casele de cultură, cluburile sindicale, căminele culturale. In presă, la radio și televiziune se vor publica și transmite articole și evocări. La Muzeul de istorie a partidului comunist, a mișcării revoluționare și democratice se va deschide a expoziție consacrată acestor evenimente. Se vor emite, de asemenea, timbre comemorative.între cele două evenimente istorice, petrecute la distantă de un sfert de veac, există strînse și multiple legături, ele înscriindu-se ca momente deosebite ale aceluiași unic proces de organizare și unire a forțelor proletariatului român în lupta revoluționară pentru eliberare de exploatare și asuprire. Constituirea, în 1858, la București, a Asociației lucrătorilor tipografi, organizație cu caracter profesional, a marcat începuturile a- cestui proces, fiind urmată, după un deceniu, de crearea Asociației generale a muncitorilor din Timișoara, organizație locală cu caracter politic,

bazată pe principiile luptei de clasă j făurirea Partidului Social-Democrat; în 1893 avea șă marcheze un stadiu nou,- superior — acela al unirii organizațiilor muncitorești într-un tot unitai’ pe pian național, într-un partid politic cu un program propriu de acțiune, care-și propunea să exprime și să apere interesele proletariatului român, să militeze pentru idealuri înaintate pe scena vieții social- politice a societății din acea vreme.Organizarea clasei muncitoare avea loc paralel cu dezvoltarea ei, cu creșterea numărului muncitorilor industriali, cu afirmarea tot mai puternică a proletariatului, ca cea mai înaintată clasă socială, căreia îi revenea înalta misiune istorică de a asigura eliberarea din exploatare și asuprire a tuturor celor ce muncesc, transformarea revoluționară a societății.înființarea în 1868 a Asociației generale a muncitorilor din Timișoara arată vechimea tendințelor de. organizare a clasei muncitoare din România în lupta social-politică, faptul că după apariția sa proletariatul român a parcurs rapid procesul dezvoltării conștiinței de sine, al creării unei concepții proprii cu privire la necesitatea luptei revoluționare și a organizării în această luptă. Acest proces s-a desfășurat cu intensitate, marcînd în scurt timp un important salt calitativ prin înființarea în 1893 a Partidului Social-Democrat al .Muncitorilor din România. Programul partidului releva că socialismul în România nu reprezenta o „plantă exotică"; cum pretindeau ideologii claselor exploatatoare, ci constituia o necesitate, decurgînd din realitățile economice și sociale obiective ale țării. Programul sublinia rolul istoric al claspi muncitoare și sarcina partidului „de a organiza proletariatul, de a organiza poporul muncitor", preconiza trecerea mijloacelor de producție în proprietatea întregului popor, desfiin-
(Continuare în pag. a Il-a)țară pe care m-aș socoti îndreptățit s-o consider importantă, capabilă de ■mari realizări. Este averea noastră această potență, tot așa de însemnată, cel puțin, ca minereurile, debitele de apă, productele pămîntului. Un capital enorm, nativ și puternic, pe care uneori manifestări birocratice, concepții rigide despre cutare sau cutare teorie științifică l-au ie trance prin eliberarea onm- șțînjenit. Această înzestrare a poporu- 1"Stima materială, prni stimula-' • făcută din talent, putere de pă-

Aș vrea să mă opresc la care s-a dat intelectualității în numeroasele consultări ce loc, și unde aproape de fiecare dată înaltele idealuri comuniste, umaniste au fluturat pe buzele tuturor. Niciodată, cred, n-am înregistrat un accent pus mai direct pe scopurile supreme, pe marea idealitate a comunismului către care aspirăm, și care se traduce prin eliberarea omp- 'lui' de stihia ‘rrratetfală, prin stimula-" rea facultății lui de a gîndi, de a se realiza ca personalitate vie, de a-și aduce prin forța minții lui contribuția la binele comun.Ce este omul care nu poate gîndi, care nu-și poate spune părerea în lucrurile ce privesc făurirea acestor idealuri ? Un mutilat, un orb. Societatea noastră socialistă nu aspiră să cultive un astfel de om, nu acesta este idealul pentru care, cei mai buni fii ai ei au luptat și au suferit, nu jumătăți de oameni pot asigura progresul noii orînduiri, ci oamenii care își exprimă părerea cu răspundere integrală, și a căror părere este luată în seamă, a căror gîndire • social-politică este stimulată, a căror personalitate este prețuită și ajutată să se dezvolte.Am auzit parcă aripa unui vultur care se ridică în clipa în care tovarășul Ceaușescu a spus intelectualilor din Cluj : „Mai mult decît oricînd, omenirea are nevoie de gîndire creatoare, de oameni care să judece, să reflecteze, să-și exprime părerea despre noile procese sociale". Da, acesta este idealul socialismului, a- ceasta este condiția pentru care merită să trăim și să milităm necontenit ! Cred că n-a fost intelectual, n-a fost om al muncii în țara noastră, prin care să nu fi trecut un fior de aprobare la auzul acestor cuvinte a- devărate, esențiale pentru socialism : Să se dea curs liber cunoașterii științifice, gîndirii omului, pentru că numai așa socialismul,, progresul vor triumfa.Avem
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Sosirea în Capitală
lu(, făcută din talent, putere de pătrundere și de sinteză, simț al aplicației șl o scormonitoare, fierbinte sete de cultură, se poate spori și amplifica necontenit prin modularea a- celui cîmp spiritual al ciocnirii de opinii, în cadrul acelorași idealuri socialiste, printr-o nestînjenită, liberă și dreaptă emulație.

a tovarășului
■> ■ ......... '

Gian Cade Pajette

(Continuare în pag. a IV-a)

Vineri a sosit în Capitală, la invitația Comitetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășul Gian Carlo Pajetta, membru al Biroului Politic și al Direcțiunii Partidului Comunist Italian.La aeroportul Băneasa, oaspete-
le a fost salutat de tovarășul Paul Niculescu-Mizil, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent, secretar al C.C. al P.C.R., Ghizela Vass, șef de secție lâ C.C. al P.C.R., de activiști de partid. (Agerpres)
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O profundă filozofie a echității, cu multiple răs- frîngeri, se condensează în străvechiul dicton al poporului nostru : „După j'aptă și răsplată". Depășind aria strictă a cotidianului, am putea spune că această zicală cuprinde — în simplitatea și concizia ei străvechea aspirație a omului spre cîntărirea cit mai exactă a Taptelor sale în balanța materială și morală a colectivității.Partidul a subliniat importanța aplicării consecvente a principiului socialist al cointeresării materiale, îh strînsă conexiune și interacțiune cu factorii morali meniți să stimuleze și să, întrețină climatul creator în fiecare colectiv de muncă.Ceea ce ne-a interesat în mod deosebit, în cadrul prezentei anchete, au fost implicațiile acestor probleme pe plan psihosocial și 
etic, adică, mai precis, pe 
planul dinamizării tuturor 
disponibilităților latente 
ale personalității.

CATALIZATOR AL 
UMOR ÎNALTE VA
LORI MORALEStînd de vorbă _ cu zeci de muncitori, ingineri și tehnicieni din trei mari întreprinderi — Uzina de 
vagoane și Uzinele textile 
din Arad, Uzina de utilaj 
chimic din Ploiești — am constatat o semnificativă

similitudine de opinii în ca privește raportul dintre 
factorii materiali ai retri
buției' și cei spirituali ai 
atitudinii față de muncă. Sau cum și-a formulat părerea unul dintre interlo-, cutorii noștri, inginerul ' Aurel Ciorugă, șeful secției montaj-sudură de la Uzina de vagoane, pe baza unei în-

pensei .acaparează preocu
pările unor oameni".L-am solicitat pe tovarășul Vasile Popescu, cercetător la Institutul de filozofie al Academiei, care a întreprins recent investigații de sociologie concretă . în a- ceastă direcție, să ne împărtășească unele constatări personale.

dezvăluie dite ale Formarea aspecte ine- stimulentului. unui anumitprofil spiritual și, în special, a unei anumite etici a muncii nu sepoate înțelege și, mai mult, realiza în afara coordonatelor cointeresării materiale. în acest sens, o .politică științifică de salarizare

i

delungate experiențe : „Cu cit fiecare membru al co
lectivului e mai sigur că 
munca sa este apreciată în 
mod obiectiv, la reala ei 
valoare, cu atît e mai ca
pabil de efort creator. Re
versul acestui proces psiho
logic e, de asemenea, evi
dent : acolo unde pîrghiile 
cointeresării sînt prost fo
losite, unde domnesc su
biectivismul și arbitrariul, 
se observă că problema 
justeței și echității recom-

ancheta sociala

— Cercetarea pe care am efectuat-o în două colective ale Combinatului chimic Borzești confirmă : cointeresarea materială poate fi și. trebuie considerată și ca mijloc important în munca- 
educativă. Astfel, studiul sociologic al cointeresării

și premiere constituie și un 
catalizator al unor înalte 
valori morale.— Pîrghiile cointeresării acționează, desigur, într-un fel specific asupra resorturilor morale...— Dacă în domeniul activității productive pro- priu-zise, stimulentul material își exercită influența asupra creșterii productivității, deci asupra unor e- lemente legate în mod ne
mijlocit de muncă, în do

meniul etic stimulentul material va acționa în primul rînd asupra opiniilor și concepțiilor cu privire la muncă. De aici rezultă și sferQ principală a influenței moral-formative a cointeresării: ■ atitudinea 
față de muncă, categorie 
care sintetizează pe planul 
moralei relațiile esențiale 
ale omului în colectivitate. Corelația constatată la început impune unele reflecții : în primul rînd, ne referim la necesitatea" unei 
responsabilități lucide, a unor criterii științifice de acordare a stimulentului material. în măsura în care aceste criterii nu sînt îndeplinite. corelația dintre stimulent și atitudine devine mai difuză, mai imprecisă. Ansamblul măsurilor 
luate de către partid pe li
nia îmbunătățirii sistemului 
de salarizare și premiere 
merge tocmai în direcția 
creșterii acestei responsa
bilități.— în ce privește semni
ficația morală a cointere
sării, considerați că ea rezidă numai în consemnarea unor realizări încheiate, în recunoașterea unor merite trecute ?— Nu, fiindcă cointeresarea trebuie să mai aibă în vedere și un alt aspect esențial : posibilitatea creș
terii și promovării. Orice sistem de cointeresare va fi cu adevărat eficient dacă va avea în vedere nu numai aprecierea, recompensarea muncii actuale, ci și des-

Victor B1RLADEANU

(Continuare în pag. a Il-a)

Organe și organizații de partid, colective din întreprinderi, instituții 
și organizații cooperatiste, cetățeni de toate virstele și categoriile sociale 
continuă să trimită pe adresa Comite tului Central al P.C.R., a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu personal, nenumă rate telegrame și scrisori in care sînt 
exprimate aprobarea deplină și încrederea nețărmurită a întregului popor 
îh politica internă și externă a partidului nostru, izvorîtă dintr-un înalt 
simț de responsabilitate față de destinele țării, din dorința de a dezvolta 
prietenia frățească cu toate statele socialiste, colaborarea cu toate 
popoarele lumii, în interesul progresului, al păcii, pe baza principiilor 
unanim recunoscute : respectarea independenței și suveranității naționale, 
egalitatea in drepturi, neamestec în treburile interne și respect reciproc.„Activul Comitetului județean Timiș al P.C.R. —• se arată într-o telegramă — dind glas sentimentelor și convingerilor unanime ale comuniștilor și întregii populații a județului, își exprimă profundul atașament față de politica internă și externă consecventă, clarvăzătoare a partidului și guvernului, ale cărei principii au fost reafirmate cu deplină: claritate în hotărîrea ședinței comune a C.C. al P.C.R., Consiliului de Stat și guvernului, în Declarația Marii Adunări Naționale, în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., în cuvîntările dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, și ala celorlalți conducători de partid și de stat".După ce se arată că sarcinile ce revin județului Timiș, în lumina ho- tărîrilor Congresului ai IX-lea, ale Conferinței Naționale, ale plenarelor C.C. al P.C.R., se îndeplinesc cu succes, în telegramă se subliniază: „Oamenii muncii, români, germani, maghiari, sîrbi și. de alte naționalități, înfrățiți în muncă și viață, participă cu însuflețire la întreaga activitate politică, economică și socială, se bucură din plin de marile drepturi și libertăți înscrise în Constituția României socialiste. La temelia tuturor realizărilor noastre stă politica științifică marxist-leninistă a partidului, care reflectă în cel mai înalt grad idealurile și năzuințele întregului popor, dorința sa de a înainta

neabătut pe drumul progresului și civilizației socialiste.Recentele uocumente ale partidului și statului, care sînt gind din gindul poporului, ne inspiră tuturor noi forțe creatoare, o nețărmurită încredere în justețea cauzei pentru care milităm cu toată energia și capacitatea noastră — victoria socialismului și comunismului pe pămîn- tul României. Sîntem convinși că fă- cînd să înflorească și să se întărească patria noastră socialistă, ne aducem din plin contribuția la întărirea întregului sistem socialist, a tuturor forțelor antiimperialiste din lume.întruchipînd înaltul spirit de răspundere cu care partidul nostru își îndeplinește îndatoririle sale internaționaliste, întreaga politică externă a Partidului Comunist Român și guvernului țării este străbătută de grija neslăbită pentru întărirea prieteniei și colaborării dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, ca o condiție esențială a victoriei împotriva acțiunilor agresive ale imperialismului și reac- țiunii.Arigajîndu-ne să îndeplinim și de acum înainte în mod exemplar sarcinile ce ne revin, în înfăptuirea politicii interne si externe a partidului, dorim să asigurăm Comitetul nostru Central, pe dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, că organizația județeană de partid Timiș, toți oamenii muncii din județ — români, germani, maghiari, sîrbi și de

alte naționalități — își string și mai mult rîndurile în jurul conducerii de partid și de stat cu hotărîrea fermă de a-și închina întreaga energie progresului și prosperității patriei noastre dragi, izbînzii socialismului și comunismului în lumea întreagă".„în ultimele documente elaborate de partidul și statul nostru vedem un adevărat program de muncă pentru consolidarea orînduirii socialiste în România, pentru propășirea patriei noastre pe drumul comunismului — se arată în telegrama Comitetului de partid din cadrul Consiliului popular provizoriu Prahova. Sprijinim unanim prevederile Comunicatului plenarei Comitetului Central al Partidului Comunist Român, Declarația Marii Adunări Naționale și cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu referitoare la principiile pe baza cărora țara noastră înțelege să-și dezvolte relațiile cu celelalte state socialiste, cu toate țările lumii. Sîntem convinși că hotărîrile adoptate de plenara Comitetului Central al Partidului Comunist Român, de Marea Adunare Națională, corespund pe deplin intereselor construcției socialiste în patria noastră ca și întăririi forțelor socialismului în lume.Ne angajăm ca împreună cu ceilalți lucrători din cadrul Consiliului popular provizoriu al județului Prahova să strîngem și mai mult rîndurile în jurul conducerii de partid și de stat, să depunem toate eforturile pentru traducerea .în viață a mărețelor sarcini trasate de Congresul al IX-lea și Conferința Națională a partidului, pentru desăvîrșirea construcției socialismului în patria noastră".„Comuniștii, toți oamenii muncii din cooperativa agricolă de producție „Grivița Roșie" din comuna Măgura, județul Teleorman — se arată într-o altă telegramă — sîntem în totul de acord cu concluziile plenarei Comir
(Continuare în pag. a Vil-a)



PAGINA 2> SClNTEIA — slmbâfă 7 septembrie 1963

FAPTUL Date memorabile
IVERS i

a - Q S W t i B E3in istoria mișcăriiB B

Corespon
denta 3000
E activist sindical la Luduș. loan Hasașiu. Cum va fi ară- 

tînd ? Nu l-am văzut niciodată. 
Și totuși îl siifițim aproape și îl 
stimăm deosebit. Este unul din
tre cei mal activi corespondenți 
voluntari ai ziarului nostru. In 
momentul de față așteptăm de 
la el corespondența nr. 3 000. în
seamnă că în 18 ani, de cînd 
este colaboratorul nostru, a tri
mis redacției o corespondență la 
două zile. Mulțumindu-i pentru 
munca obștească îi punem la 
dispoziție, în continuare — ca 
și celorlalte mii de corespon
denți voluntari — paginile zia
rului nostru.

(Urmare din pag. I)

I

Din largVasul „Turnu Severin" naviga de la Savona spre Constanța. Prins de o furtună de gradul 9, a fost nevoit să navigheze de-a lungul insulelor Corsica și Sardinia. Lîngă Capul Comino, pe la orele 22,55, ofițerul III Constantin Ghizdeanu, care era de cart, a interceptat semnale „S.O.S." emise de o navă aflată în pericol. Vasul „Turnu Severin" — el însuși într-o situație critică — a sărit în ajutor. La cîteva minute după miezul nopții, cei 4 oameni de pe cuterul „Maestrale", sub pavilion italian, aparținînd unei asociații sportive, se aflau pe bordul navei românești care trăgea după ea și ambarcațiunea salvată. Cuterul „Maestrale" făcea parte dintr-o formație de patru nave. A doua zi s-a aflat însă că unul se sfărîmase de coastele stînci- lor, iar celelalte două fuseseră împinse în largul mării șl nu se mai știa nimic de soarta lor. „Maestrale" scăpase din ghearele furtunii datorită intervenției prompte a marinarilor noștri.
BăimăreanăMunicipiul Baia Mare are.o grădină zoologică. Și, pentru că are grădină zoologică, are și un I leu. Un leu veritabil, masiv, în I carne și oase. Deunăzi, paznicul I a uitat deschisă, pentru cîteva ■ momente, ușa de la cușca „pen- | sionarului". Invitat astfel la | plimbare, n-a refuzat. Dumnealui a ieșit din cușcă, s-a plimbat I agale în jurul ei și cînd s-a plictisit — s-a înapoiat acasă. ■ Adică, tot în cușcă. Ce noroc că | la ora aceea nu erau vizitatori ! I S-ar fi putut să-l' răpească.
S-au păcălit |

țarea oricărei exploatări și asupriri a omului de către om. P.S.D.M.R. s-a pronunțat pentru dezvoltarea industriei, ca o condiție absolut necesară pentru înlăturarea înapoierii e- conomice a țării.De la începuturile sale, organizarea și unirea forțelor proletariatului român reliefează, ca o caracteristică fundamentală și atotdomi- nantă, faptul că acest proces și-a avut rădăcinile în solul țării și a germinat în acest sol, a fost generat de condițiile obiective ale dezvoltării societății românești și a răspuns unor necesități țmperioase proprii, cerințelor stringente aie evoluției politice, economice și sociale. Această puternică și organică implantare în terenul realităților naționale, legătura organică cu aspirațiile și interesele, cu frămîntările și năzuințele poporului român, cu problemele dezvoltării țării, s-a imprimat și s-a menținut ca o trăsătură caracteristică a mișcării noastre muncitorești. Tocmai aceasta i-a dat posibilitatea să înfrunte nenumăratele furtuni ale vieții sociale, să reziste unor multiple încercări și să se afirme tot mai viguros ca cea mai înaintată foiță a societății noastre, ca purtătoarea idealurilor de progres ale poporului român.Trup din trupul poporului, iden- tificîndu-se pînă la contopire cu aspirațiile și năzuințele lui, mișcarea noastră muncitorească s-ă afirmat, în același timp, de la primele ei manifestări, ca o mișcare profund internaționalistă, pătrunsă de ideile solidarității cu clasa muncitoare internațională, cu lupta oamenilor muncii de pretutindeni pentru libertate si progres.Afilierea Asociației generale a muncitorilor din Timișoara la Internaționala Comunistă dovedește că, încă de la începuturile ei, mișcarea noastră muncitorească, răspunzînd comandamentelor vitale ale existenței . și afirmării sale politice, ale cuceririi drepturilor ei, se integra totodată în marea mișcare muncitorească internațională, acționînd în strînsă unitate cu detașamentul ei cel mai înaintat, Internaționala I, înființată și condusă de însuși fondatorul socialismului științific — Kărl Marx. însușindu-și principiile acestei înalte învățături, țelurile luptei de clasă revoluționare, ale eliberării de exploatare. Documente ale vremii atestă legăturile active, strîn-

se, ale asociației cu organismele de conducere ale Internaționalei, cu ‘ajutorul cărora au fost răspîndite in țara noastră, lucrări ale lui Marx și Engels, activitatea stăruitoare pe care a desfășurat-o în rîndurile muncitorimii pentru propagarea ideilor socialismului științific. Fruntași ai Asociației, cum au fost Carol Far- caș, muncitor mecanic din Reșița, Gheorghe Ungureanu, au fost cunos- cuți ea militanți activi ai Internaționalei Comuniste.Este cunoscut că victoria Revoluției din Octombrie a exercitat o u- riașă influență asupra luptei revoluționare a clasei muncitoare internaționale, a forțelor progresiste de pretutindeni. Răsturnarea domniei claselor exploatatoare în Rusia și crearea primului stat socialist au fost salutate cu entuziasm de masele largi muncitoare din țara noastră, care și-au manifestat vibrant solidaritatea cu lupta proletariatului rus. Marea Revoluție Socialistă din Octombrie a constituit, în același timp, un puternic factor stimulator pentru mișcarea muncitorească din țara noastră, contribuind Ia accelerarea procesului de clarificare ideologică și politică a militanților socialiști, a muncitorimii, la intensificarea luptei de clasă împotriva exploatării burghezo-moșierești. O puternică manifestare a forței și combativității proletariatului în apărarea drepturilor lui au reprezentat-o marile acțiuni de luptă desfășurate în Capitală la 13 decembrie 1918, eveniment remarcabil de la care vom sărbători anul acesta împlinirea unei jumătăți de veac.Călindu-se în aspre lupte de clasă, trăgînd prețioase învățăminte din bătăliile sociale din România de la sfîrșitul primului război mondial, ca și din experiența internațională, vechiul partid socialist a străbătut ”o profundă prefacere calitativă, transf'ormîndu-se în 1921 în Partidul Comunist Român, partid de tip nou, a cărui înființare a marcat victoria marxism-leninismului în mișcarea muncitorească din țara noastră. Preluînd și ridicînd pe o treaptă superioară cele mai valoroase tradiții ale luptei revoluționare a poporului român, ale mișcării muncitorești și socialiste din România, luptînd eroic pentru cauza eliberării naționale și sociale, slujind cu devotament și abnegație interesele poporului, Partidul Comunist Român a reușit să conducă clasa muncitoare, în alianță cu țărănimea, cu intelec

tualitatea, oamenii muncii fără deosebire de naționalitate la mărețe victorii în lupta revoluționară, strălucit încununate prin cucerirea puterii și construirea orînduirii noi socialiste pe pămîntul României. Așa cum sublinia tovarășul Nicolae Ceaușescu, „niciodată in România n-a existat un alt partid politic cu o istorie atît de bogată și glorioasă, care să fi luptat cu abnegație și să fi realizat atîta pentru fericirea poporului român, pentru măreția națiunii noastre. Partidul nostru s-a născut și a orescut o dată cu proletariatul ; destinul său este strîns legat de cel al clasei muncitoare, al întregului popor român. Partidul Comunist Român este un detașament activ în marea mișcare revoluționară, democratică și progresistă a lumii contemporane".Sub steagul nobilei ideologii a internaționalismului socialist, partidul nostru duce în mod neabătut o politică de dezvoltare continuă a relațiilor de prietenie frățească și de strînsă colaborare cu toate țările socialiste, cu toate partidele comuniste și muncitorești — de care e indisolubil legat prin comunitatea ideologiei și prin țelurile comune. In întreaga politică și activitate a Partidului Comunist Român se împletesc strîns, armonios, grija pentru realizarea sarcinilor sale naționale, de conducător al operei de construcție socialistă, cu preocuparea pentru îndeplinirea înaltelor obligații ce-i revin, ca parte componentă a forțelor socialismului mondial, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale. în situația acțuală din mișcarea comunistă, partidul nostru consideră, potrivit imperativului suprem al internaționalismului socialist în zilele noastre, că estd necesar să se facă' totul pentru întărirea unității și coeziunii țărilor sistemului mondial socialist și a mișcării comuniste — unitate de care depind forța și coeziunea întregului front mondial antiimperialist.Aniversarea de către organizațiile de partid și obștești, de către întregul popoi’ muncitor a acestor importante evenimente din istoria mișcării noastre muncitorești reprezintă un prilej de a evoca glorioasele tradiții ale luptei revoluționare închinate înfăptuirii idealurilor de libertate și progres ale poporului român, victoriei cauzei socialismului în lumea întreagă, triumfului păcii și prieteniei între popoare.

Doi cetățeni, Vasile Bulf și Florea Voicu, de la schela petrolieră Poiana Lacului (Argeș) prinseseră norocul de coadă. Prin nu se știe ce mijloace, ei au intrat în posesia unor adeverințe în care se specifica, negru pe alb, că sînt grav bolnavi ! Așa au obținut concediu medical timp de cîteva luni. Dar iată că au fost întîl- niți pe litoral în postura de... mandatari ! La întreprindere (de unde li se trimeteau salariile și alocația de stat pentru copii) nu se știa nimic. „Grav-bolnavii“ se speteau muncind, împărțind bateriile de vin. Nu știm cine a semnat, ilegal, certificatele medicale „bolnavilor" la care găseai un Murfatlar, un Cotnar sau un Dealul Mare. Poate ar merita și ei un Dealul Ocnei.
Gestul unui
anonimUn cetățean din Cîmpulung Muscel roagă să fie identificat proprietarul autoturismului nr. 2-B-3520. Motivul: recent, mus- celeanul a avut soția grav bolnavă și a apelat la serviciile unui necunoscut, care trecea pe acolo întîmplător, la volanul mașinii respective. Omul s-a întors din drum. El a transportat bolnava la București, inter- nînd-o la un spital. Acrim soția musceleanului este în afara oricărui pericol. Omul de la volan a refuzat banii oferiți drept plată pentru transport. Gestul vorbește de la sine. Cine-i necunoscutul ?
Cum călă
toriți ?Despre respectarea strictă a 

regulamentului de călătorie pe 
căile ferate s-a vorbit adeseori. 
Ignorarea unor prevederi are 
consecințe funeste. Ca în cazul 
de față. Vrînd să meargă la Iași, 
Petre Boiteanu, tehnician la 
IPROMET-București, s-a urcat 
în acceleratul 601. Dar nu cum 
se urcă toată lumea, ci pe aco
perișul vagonului. Trenul a luat 
viteză ; afară era întuneric. La 
semnalul luminos de la Triaj, 
omul a fost proiectat pe un se
mafor, unde și-a găsit moartea, 
întîmplarea tragică avertizează.

Plute pe Bistrița

România este o țară bogată în izvoare minerale cu excelente proprietăți terapeutice, are localități climaterice deosebit de frumoase, în genera] dispune de factori balneo-climaterici care o situează, din acest punct de vedere, pe primele locuri în Europa. în consecință sectorul balneo-climateric a cunoscut, mai ales în ultimele două decenii, o puternică dezvoltare, cheltuin- du-se sume importante pentru odihna și tratamentul oamenilor muncii. Au însă aceste găzduiri eficiența scontată, își aduc ele aportul cerut la apărarea sănătății publice ? Iată întrebări cu privire Ia care aș vrea să-mi expun punctul de vedere personal, format de-a lungul multor ani de practică medicală în balneologie, ca și prin studii și constatări profesionale colective.Se știe că rolul sectorului balneo-climateric este de a asigura odihna oamenilor muncii pe timpul concediului, tratamentul bal- neo-fizical al unor afecțiuni cronice, tratamentul și recuperarea funcțională a suferinzilor de boli cronice aflați în incapacitate temporară de muncă, spre a fi redați producției etc. Nu mă voi referi Ia primul punct, pentru că problema odihnei și turismului este mai puțin tangentă cu preocupările medico-balne- are. în ceea ce privește asistența medical-balneară a populației, ea este rezolvată astăzi prin trimiteri în stațiuni de către Uniunea Generală a Sindicatelor, Ministerul Sănătății și alte departamente, principalul beneficiar al locurilor fiind sindicatele. în fiecare an. din întreprinderi și instituții sînt trimiși astfel la tratament balneo-climateric sute de mii de oameni ai muncii. Numai la Băile Felix și 1 Mai, de lîngă Oradea, sînt tratați anual peste 12 000 de pa- cienți din tară și străinătate.în legătură cu felul în care sînt trimiși cetățenii în stațiuni se manifestă însă o serie de anomalii, în primul rînd, distribuirea biletelor de tratament de către organele sindicale nu se face în modul cel mai judicios.’ Se pare că nu întotdeauna comitetele sindicatelor dispun de bilete de tratament în raport cu cerințele reale ale morbidității din întreprinderea respectivă. Se întîmplă, de exemplu, ca un salariat care a trebuit să meargă la băile Herculane să fie trimis la băile Felix din lipsă de bilet pentru Herculane. Alt bolnav solicită un bilet la Govora, dar nu i se poate oferi decît la Buziaș. De multe ori bolnavii sînt trimiși în stațiuni la distanțe mari, făcîndu-se astfel hhfeltuiăli' de transport inu- ' tile, deși în apropierea lor există stațiuni balneare cu profilul indicat. Astfel, mulți reumatici din Oradea sînt trimiși la tratament la Herculane. Bazna sau Govora, deși ar putea fi tratați la numai 10 kilometri distanță, la Băile Felix sau 1 Măi. Mai semnificativ este cazul unui salariat din Slănicul Moldovei care, fi- ,ind suferind de o afecțiune digestivă, a fost trimis la băile din Ținea, județul Bihor, cînd se știe că asemenea afecțiuni se tratează foarte bine chiar la Slănicul Moldovei. Dar.dacă comitetul sindicatului a a- vut bilet pentru Ținea, bolnavul nu are de ales.Acest sistem de repartizare a biletelor de tratament balnear are și alte consecințe. în stațiuni sînt trimiși multi salariați a- proape sănătoși, care ocupă locul unor oameni real- 0

mente bolnavi, ce au mare nevoie de tratament. Sondajele făcute în stațiunea Felix au scos la iveală o situație paradoxală : în vreme ce numeroși bolnavi cu forme serioase de reumatism, cărora cura balneară în stațiune le este indispensabilă,' nu reușesc să obțină loc. aproximativ 25 la sută din salarlații trimiși aici pentru tratament sînt aproape sănătoși, capabili de muncă.O altă anomalie constă în faptul că toți bolnavii 3înt trimiși la cure balneare pentru o perioadă de timp fixă, indiferent de vîrstă, sex, diagnostic, stare clinică, boli asociate etc. La, băile Felix, stațiune cu pro-' fii de reumatologie, durata de internare este de 18 zile pentru toată lumea : atît pentru tînărul care are o u- șoară mialgie dorsală, cît și pentru bolnavul suferind de o coxartroză invalidantă. Ce s-ar întîmplă dacă și în- tr-un spital toți bolnavii ar

fl a capacității de muncă a populației.Consider, de asemenea, că este necorespunzător sistemul actual de trimitere a bolnavilor în stațiuni pe serii. Acest sistem luce la o activitate medicală pompieristică, în asalt. Cînd intră seria, cabinetele medicale sînt supraaglomerate, ceea ce duce la o consultare superficială a bolnavilor. Secțiile de tratament funcționează și ele aritmie, avînd perioade de maximă și minimă solicitare. Planificarea bolnavilor la tratamente nu se poate face deci în mod judicios, existînd tendința de a se planifica, din prima zi, tratamentul pe toată durata curei. în loc de a se prescrie tratamentele necesare pe intervale de 3—4 zile, în funcție de evoluția stării bolnavului. O asemenea situație s-ar putea evita dacă bolnavii ar fi internați în stațiuni prin sistemul de flux continuu și nu în serii.

PUTEM VALORIFICA
MAI BINE
POTENȚIALUL NOSTRU

A

fi internați pentru o durată standard, fără a se țirie cont de boala pe care o prezintă, de forma clinică și de stadiul acesteia ? Este eVident că durata de tratament trebuie stabilită de la caz la caz, individualizată, în unele cazuri, o cură balneară de 10—12 zile poate fi suficientă, în altele însă ea ar trebui prelungită pînă la 30—40 de zile sau chiar mai mult. Această problemă are și un aspect economic. Șe cheltuiesc mulți bani pentru trimiterea unui om la tratament balnear, dar dacă durata tratamentului nu este cea necesară din punct de vedere medical, starea sa nu se ameliorează și cheltuiala devine neeficientă. chiar inutilă.Problema eficienței economice a curelor balneare nu este deloc neglijabilă, știind că statul cheltuiește fonduri foarte mari în acest sector. Or, din păcate, numeroși bolnavi părăsesc stațiunile balneare cu un rezultat terapeutic modest, pentru simplul motiv că durata curei a fost insuficientă. Ministerul Sănătății. Institutul de balneologie și fizioterapie, în colaborare cu specialiștii stațiunilor balneare au făcut studii care arată că numărul zilelor de incapacitate temporară de muncă s-a redus considerabil la salariații care au făcut cure balneare corespunzătoare. Acest fapt dovedește eficienta remarcabilă și importanța economică deosebită a tratamentelor de acest fel în refacerea stării de sănătate

în majoritatea stațiunilor balneare, între care se numără, și Felix, a crescut simțitor capacitatea de cazare prin construcții noi, reamenajarea unor clădiri existente, amenajări de cabane, corturi etc. Față de această creștere a capacității de cazare, bazele de tratament au rămas însă în urmă, ceea ce duce la aglomerarea excesivă a secțiilor de tratament balneo-fizical, la scăderea calității tratamentelor, care uneori sînt aplicate în fugă. Ș-a vorbit de multe ori despre necesitatea corelării capacității de cazare cu cea de tratament, dar ea nu s-a realizat. Mai mult decît atît, O.N.T. a contractat camere de închiriat în locuințe particulare, unde se cazează bolnavi ambulator!, fără a ține cont de posibilitățile noastre reale. Cetățeanul care a cumpărat bilet la agenția O.N.T. vine astfel în stațiune, unde are neplăcuta surpriză de a nu găsi loc la tratament. Asemenea greutăți și situații nedorite există și Ia băile Felix și sînt convins că se manifestă și în alte stațiuni. Cred că ar fi necesar să se stabilească și să se aplice obligatoriu. pentru fiecare profil, indicatori de corelare a capacilății de tratament cu capacitatea de cazare. în baza acestor indicatori s-ar putea coordona și dezvoltarea de viitor a bazelor de tratament, paralel cu cea a capacității de cazare. Din păcate, această corelare lipsește chiar la proiectarea noilor construcții de corn-
(Urmare din pag. I)

„Renovare"Conducerea T.A.P.L. București a ținut Berăria „Gambri- nus" închisă, pentru renovare, 54 de zile. Și acum, cînd au redeschis-o, n-o mai cunoști, în- tr-atîta este de renovată ! Prin plafon curge apă ; pe pereți se văd mari pete de umezeală ; pe uși, pe ferestre... dar ce să mai vorbim ! întrebarea e dacă și aceste „lucrări" intră în prețul de cost al renovării. Ni se spune că putem fi liniștiți. în cu- rînd localul va intra din nou în renovare. De nu l-ar dărîma de tot. încă o renovare din asta — și s-a dus „Gambrinus" !Rubrică redactată 
Ștefan ZIDĂRITĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
Scînteii"

da :

chiderea unor perspective 
asupra muncii viitoare, 
constituind și un stimulent 
în această direcție. Prin aceasta se creează un cîmp larg inițiativelor creatoare, promovîndu-se un sistem „deschis" și ascendent de valori, în care individul va găsi nesecate izvoare de autodepășire.O primă Concluzie, deci : nu se poate concepe funcționarea eficientă a pîrghii- lor cointeresării în afara strînsei interdependențe între latura recompensa- 
toare și cea stimulatoare. Dozarea echilibrată a acestor coeficienți reprezintă un element important al artei conducerii și organizării, element menit să ajute substantial la sudarea colectivului, la promoyarea valorilor autentice, la îndrumarea eforturilor spre obiectivele esențiale.
SE POATE OARE 
„FOTOGRAFIA” 
FIDEL SCARA VA
LORILOR?Am întîlnit următoarea situație într-una din secțiile Uzinei de utilaj chimic Ploiești : doi muncitori, aproape de aceeași vîrstă. cu același stagiu în'producție, avînd în urma lor aceleași școli și cursuri de ridicare a calificării,. încadrați în aceeași categorie, executau lucrări aparent de egală complexitate tehnică, dar din care una solicita exclusiv acuratețe profesională. în timp ce cealaltă pretindea și „ceva" în plus : migală, finețe, ultraprecizie.

— Există lucrări — ne Spunea inginerul șef Vasile Sîrbu — care nu pot fi încredințate decît unui număr de trei-patru muncitori din uzină, oameni care lucrează de mulți ani în specialitatea respectivă și care au nu numai cunoștințele profesionale necesare și o bogată experiență în meserie, dar și unele atribute care nu pot fi circumscrise decît în sfera noțiunii de talent. La plată însă se produce fenomenul egalizării automate a cîștiguri- lor: chiar dacă lucrarea

găsi oare vreun mijloc de „high fidelity" care să „imprime" întocmai pe o bandă ultrasensibilă scara valorilor autentice ale muncii ?— Idealul în această privință — precizează tov. Ion Stroescu, directorul direcției legislației muncii din Comitetul de stat pentru probleme de organizare și salarizare — e greu de atins, deoarece presupune corelarea unui număr foarte mare și divers de factori. De altminteri, importantă nu e crearea unor scheme ideale, ci elabora-

reflecta în salarizarea pe 
anul următor. în felul acesta, se va asigura și îm
pletirea organică a ideii de 
recompensă cu aceea de 
stimulent, deoarece apre
cierea asupra activității 
trecute va constitui, toto
dată, un fel de poliță acor
dată pentru activitatea vii
toare.— Mulți dintre cei cu care am stat de vorbă pe această temă au ridicat problema subiectivismului în aprecieri. Ce garanții există împotriva acestui pericol ?— Cea mai sigură garan-

sului pentru ridicarea con
tinuă a nivelului profesio
nal.

SENTIMENTUL 
DATORIEI ÎMPLI
NITE Șl AL RĂS- 
PLATEI MORALECercetările moderne de psihologie socială, cu aplicație la mediul industrial.

fost procentul celor ce s-au arătat nemulțumiți de recompensa morală decît al acelora care au manifestat insatisfacții față de cea materială. De altfel, la a- naliza motivației activității pe care o desfășoară pe tărîmul noului în tehnică, numeroși inovatori au tinut să menționeze — printre primele cinci motiva — „prestigiul personal".Aceleași constatări s-au desprins și din convorbirile noastre cu un număr însemnat de salariați din întreprinderile amintite la începutul anchetei. Fără a

gere de mînă, de acel gest 
pornit din adincul sufletu
lui care să umple omului 
inima de căldură. Directorii noștri — și în general conducătorii de întreprinderi, de secții sau de ateliere — ar trebui să-și facă mai mult simțită, în asemenea prilejuri, prezenta umană, aprecierea personală la adresa fiecărui om carea adus o contribuție cît de cît însemnată la bunul mers al treburilor.

respectivă e prevăzută cu o sumă mai mare în tariful actual de acord, nu trebuie să uităm că ea necesită și un răstimp mai îndelungat de lucru, răstimp în care alți muncitori, avînd aceeași încadrare, lucrează în serie un număr de piese de mai mică tehnicitate, dar care le aduc un cîștig egal (uneori se întîmplă să fie chiar mai mare !). Dacă nu se cîntăresc bine toate laturile muncii prestate, aceasta ponte provoca 
dezinteres față de perfec
ționarea profesională.O cvasiunanimitate' de păreri am găsit la interlocutorii noștri cînd le-am solicitat opinia despre criteriul fundamental care ar trebui să stea la baza oricărui sistem de stimulente. Acest criteriu trebuie să fie neapărat valoarea 
muncii efectuate. Se poate

rea unui angrenaj armonic 
și eficient care să permită 
aprecierea operativă și cît 
mai exactă a aportului fie
cărui salariat. în această privință, noul sistem de salarizare ce se definitivează în prezent oferă ' premise favorabile unei urmăriri cît mai precise a contribuției personale, punînd la loc de cinste nu numai latura can
titativă, ci și cea calitativă, căreia i se conferă o pondere specială. Cum se va traduce în practică acest principiu ? Mă voi limita la un aspect dintre cele mai caracteristice. La fiecare categorie de salarizare dor exista cîteva gradații 
bazate pe calificative — 
foarte bun, bun, satisfăcă
tor, slab — care se vor da la sfîrșitul fiecărui an pen
tru întreaga activitate des
fășurată în cursul celor 12 
luni încheiate și se vor

ție împotriva subiectivismului în aprecieri — e vorba de o părere strict personală — ar fi utilizarea unei mdtode extrem de eficiente. în spiritul democratismului nosțru socialist; caracterizarea publică. Tot în aplicarea acestui principiu al individualizării contribuției — ca, de altfel, și pentru asigurarea unei depline eficiente a pîrghii- lor cointeresării — s-a preconizat. după cum se știe, introducerea în noul sistem de salarizare a principiului 
răspunderii materiale. Intr-adevăr, nu se poate con
cepe apreciere premială 
fără reversul ei, sancțiunea 
penalizatoare. în fond, atît 
sporirea cîștigului pe teme
iul unor realizări deosebite, 
cît șt diminuarea lui ca 
urmare a unor deficiențe 
în muncă, reprezintă mij
loace ale stimulării intere-

au demonstrat convingător ce rol important joacă 
microclimatul psihic al sa- 
tisfacțlei — sentimentul datoriei împlinite, sentimentul că utilitatea muncii tale este înregistrată și prețuită la justa ei valoare — in 
sporirea interesului indivi
dual și colectiv pentru fie
care aspect al producției și, 
în ultimă instanță, în 
creșterea randamentului 
muncii.O investigație întreprinsă recent de un grup de cercetători (ale cărei rezultate s-au cristalizat în lucrarea 
,,Mișcarea inovatorilor" de Mihail Cernea, Maria Micu, Victoria Dumitrescu) â scos la iveală un fapt cu profunde semnificații : din cei 226 de inovatori chestionați — muncitori și tehnicieni dintr-o serie de mari întreprinderi bucures- tene. brașovene, clujene, timișorene — mai ridicat a

nega rolul pîrghiilor materiale, ba chiar subliniin- du-le apăsat însemnătatea, mulți au reflectat dorința unei întăriri continue a rolului factorului moral.— Este, fără îndoială, bine — ne spunea muncitorul Nicolae Necula de la Uzina de utilaj chimic din Ploiești, președinte de comitet sindical — că anul acesta treizeci de mii de fruntași în producție, care și-au menținut acest titlu vreme de cinci ani consecutiv. au fost decorați cu „Medalia Muncii". Acest fapt dă un spor de prestigiu titlului de fruntaș. Ar trebui însă ca și în întreprindere. la locul demuncă, să se creeze o
atmosferă mai caldă, de
mai mare bucurie ome
nească în jurul unor momente de recunoaștere și apreciere a unor merite. 
E vorba de acea strin-

Și în această privință — adăugăm noi — ar putea fi mai larg utilizat aportul psihologilor și al sociologi- I lor. în acea ramură a psi- B hologiei sociale moderne g care se ocupă de atmosfera ■ din cadrul colectivelor de K muncă, un capitol substan- ■ țial îl constituie problema H stimulentelor, a resorturi- | lor psihologice pe care a- 0 cestea le declanșează. Să B nu uităm că aprecierea | morală publică, larga — și calda — popularizare a celor merituoși acreditează 
un . model de comportare 
civică, de atitudine față de 
muncă, îndemnînd — mai ales pe cei tineri — să urmeze acest model și con- ferindu-i, astfel, o puternică rezonanță socială.

★Pornind de la premisa fundamentală a valorii, criteriu esențial într-un sistem rațional de cointeresare, ancheta de fată ne-a permis să constatăm că există suficiente posibilități de a transforma 
simbioza recompensei cu 
stimulentul. a factorilor 
materiali cu cei morali, 
într-un dinamizator al e- 
forturilor de autoperfecțio- 
nare, de punere a întregii 
energii șl capacități a fie
cărui membru al colectivi
tății în slujba înaltelor 
obiective economice, so
ciale, spirituale ale con
strucției socialiste.

plexe balneare. La Felix, de pildă, în complexul sa- natorial cu 950 de paturi pe care-1 construiește în prezent Uniunea Generală a Sindicatelor, s-au prevăzut, 
t drept, suficiente secții de tratament balnear, dar nu i-au stabilit destule cabinete de consultații, laboratoare si alte baze de investigație medicală.Aș vreâ să ridic însă o problemă și mai spinoasă, și anume cea a tratamentului și recuperării funcționale a bolnavilor aflați în incapacitate temporară de muncă. De ia bun început trebuie să accentuez faptul că o mare parte a bolnavilor din această categorie ar putea fi recuperați și redați producției și vieții pi’intr-un tratament adecvat, administrat pe o durată mai lungă. In acest fel, o serie de dependenți sociali ar putea deveni e- lemente productive, capabile să-și asigure existența lor și a familiilor lor. In domeniul recuperării funcționale există în momentul de față o bogată experiență mondială, care la noi nu este însă valorificată. Rețeaua balneară, căreia i-ar reveni în mod firesc principalul rol în recuperarea funcțională, este în prezent nedotată și neipstruită în această direcție, excepție făcînd unele sanatorii de copii deficienți motorii. Cred că rezolvarea asistenței medical-balneare a bolnavilor gravi și invalidați s-ar putea realiza în modul cel mai fericit prin crearea în stațiuni a unor spitale balneare. Soluția se află în atenția Ministerului Sănătății, dar realizarea* ei întîrzie.Cauza principală a majorității deficiențelor din activitatea stațiunilor balneare trebuie căutată, după părerea mea, în însăși structura organizatorică a acestora. începînd din 1960, în stațiunile balneoclimaterice de tratament funcționează, în paralel, două unități : o întreprindere economică balneară, care asigură masa și cazarea, și o instituție medico- sanitară bugetară, Pare a- cordă asistența mbcțicală. Aceste două unități au conduceri diferite, aparat administrativ propriu, care umflă în mod nefiresc numărul salariaților ce deservesc stațiunea, foruri tu telare diferite etc., iar - laborarea dintre toatf ceste verigi nu esie, K-i păcate, întotdeauna cea mai corespunzătoare. Medicul, Bunăoară, prescrie un anumit regim alimentar bolnavului, dar cantina, care aparține celeilalte u- nități, nu onorează această prescripție, fie pentru că nu poate, fie pentru că nu-și bate capul. într-o stațiune cu profil exclusiv terapeutic, existența a două unități diferite, care se o- cupă cu gospodărirea acesteia, reprezintă o falsă diviziune a muncii, un paralelism nejustificat și dăunător. Curios 'este că toată lumea cunoaște acest luci;u, că organele locale și ct-r. • trale de resort au discutat de multe ori despre necesitatea rezolvării problemei, dar situația se menține de 8 ani. Un organ de presă se întreba cu citva timp în urmă : cine se ocupă de stațiunile balneare ? Ministerul Sănătății, Comitetul pentru problemele administrației locale sau poate O.N.T.-ul ? Dacă am mai adăuga Uniunea Generală a Sindicatelor, Ministerul Muncii gi consiliile populare județene, am avea o listă (incompletă) a factorilor de răspundere care. în fapt, nu răspund de stațiunile balneare. Primul pas cred că ar trebui făcut deci în direcția definirii unui organ care să preia coordonarea totală a activității stațiunilor balneare de tratament. Iar al doilea pas trebuie făcut spre desființarea paralelismului administrativ.Evident, stațiunile balneare sînt entități geografice, localități pe teritoriul cărora, în afară de unități sanitare, mai există unități comerciale, hoteluri, unități de deservire social- culturale etc. Este firesc ca ele să aparțină acelor organe care se ocupă cu genul respectiv de activitate. Dar unitatea de bază dintr-o asemenea stațiune trebuie să rămînă instituția sanitară, serviciul medical balnear. Acestuia să i se atribuie : a) administrarea fondului balnear (factori naturali de tratament, izvoare minerale, instalații de tratament) ; b) acordarea asistenței medicale de tip policlinică acelor vizitatori care, in timpul concediului de odihnă, doresc să facă tratament balnear; ei vor fi cazați în hoteluri, sanatorii, case’ de odihnă, case particulare, vor lua masa la cantine, restaurante sau pensiuni ; c) acordarea asistenței medicale de tip spital bolnavilor internați în spitalul balnear, aflați în concediu de boală sau pensionați de boală ; d) cercetarea științifică a efectelor factorilor terapeutici balneo-fizicali, perfecționarea continuă a metodelor de tratament._ Am expus aici constatări și considerente nu numai personale, ci și ale unui întreg colectiv de lucrători din sectorul balnear al medicinei. Fiind rodul unei . practici și al unei activități de ansamblu, desfășurată ani de-a rîndul în stațiuni balneare, ar fi de dorit ca cele expuse mai. sus să devină obiectul unui studiu pentru organele vizate, și chemate să splice măsurile cele mai corespunzătoare pentru ca în viitor stațiunile balneoclimaterice să-și îndeplinească adevăratul rol in apărarea sănătății cetățenilor.

‘•Octavian POPOVICÎ, 
medic-șef al Serviciului 
medical balnear 
siajiunea Felix-Oradea
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Recent, meleagurile județului Harghita au fost vizitate de tovarășul Nicolae Ceaușescu, de alți conducători de partid și de stat. Aprecierile formulate cu acest prilej, îndemnurile în cuvintele calde rostite la a- dresa muncitorilor, tehnicienilor și inginerilor noștri ne umplu inima de bucurie și ne mobilizează să întărim eforturile pentru îndeplinirea planului, a prevederilor programului de înflorire a țării, elaborat de Congresul al IX-lea al P.C.R., de Conferința Națională a partidului. De un an și jumătate în întreprinderile industriale din județul nostru, la fel ca și în toate unitățile economice din țară, se desfășoară larga și complexa acțiune de așezare pe baze moderne a producției și a muncii, de atragere și fructificare a noi și importante resurse capabile să propulseze nive- eficienței economice pe trepte superioare. în contextul acestei vaste , și rodnice acțiuni, un accent deosebit se pune pe folosirea completă și cit mai productivă a timpului de muncă, care a fost și este privită ca un obiectiv de seamă al organizării științifice a producției și a muncii, o latură esențială a acesteia.Cum este cunoscut, pentru realizarea acestor sarcini, pentru a asigura un cadru propice valorificării în scop productiv a fiecărui minut și oră, în condițiile înlăturării abaterilor de la disciplina în muncă, în întreprinderile din județul nostru un mare ecou l-a avut elaborarea în anul trecut de către C.C. al P.C.R. și Consiliul de Miniștri a hotărîriî privind reglementarea programului de muncă Și întărirea disciplinei în întreprinderi și instituții. Aplicarea acestei hotărîri — întîmpinată cu vie satisfacție — a mobilizat colectivele din întreprinderi în activitatea lor intensă îndreptată spre creșterea în ritm susținut a producției și a productivității muncii. Ca urmare, re- > zultatele n-au întîrziat să apară. Ele se concretizează în cotele înalte ale indicatorilor economici și financiari înregistrate în 7 luni din acest an, , "cînd planul producției globale pe ansamblul județului a fost îndeplinit și depășit substanțial, obținîndu-se un spor de producție de circa 20 milioane lei.,De remarcat, că aproape în exclusivitate acest spor de producție s-a realizat pe seama creșterii productivității muncii.Succesele acestea, rezultatele do- bîndite pînă acum în activitatea economică îndeamnă pe oamenii muncii români și maghiari și de alte naționalități să înzecească și pe mai departe eforturile lor pentru îndeplinirea exemplară a tuturor sarcinilor de plan, pentru valorificarea inițiativei și competenței, a măsurilor preconizate în organizarea științifică a producției și a muncii. Deci, nu în- tîmplător, în fiecare întreprindere și sector de muncă se manifestă hotă- rîrea comună de a respecta disciplina, începînd cu cele mai elementare aspecte ale ei — prezenta la lucru — și pînă la grija permanentă ca nici un minut sau oră să nu fie irosite neproductiv.Dar,. să âdîncim analizele efectuate de biroul comitetului județean de. partid, asupra modului în care s-a acționat și se acționează în utilizarea timpului de lucru. Cele mai bune rezultate s-au obținut, în acest sens, în întreprinderile în care organizațiile de partid și comitetele de direcție nu s-au mărginit să stabilească doar unele măsuri, oricît de convingătoare și energice ar fi fost ele, ci au urmărit pas cu pas aplicarea lor. Pe această linie se înscriu eforturile colectivului de la întreprinderea minieră Bălan, unde prin îmbunătățirea transportului de la suprafață în subteran, la locurile de muncă și ridicarea gradului de me- canizare a lucrărilor s-a reușit să crească simțitor producția mai ales pe seama sporirii productivității muncii. Aici, prevederile planului la acest indicator au fost depășite cu 3,3 la sută. Iar la Uzina de fier Vlă- hița s-a înregistrat, în perioada care a trecut din acest an, unul din cei mai înalți indici de utilizare a fondului de timp maxim disponibil : a- proape 90 la sută — mult superior celui consemnat în perioada corespunzătoare a anului • trecut.Consider necesar să mă opresc mai mult la experiența uzinei din Vlăhița. Practic, ea se află într-un continuu proces de modernizare. Furnalul repus zilele trecute în funcțiune.— înainte de termen — are acum o capacitate dublă de producție. Se desfășoară ample lucrări de reprofilare și sistematizare a turnătoriei. Și teate acestea, în lupta cu timpul, cu realizarea sarcinilor de plan. Cunoscînd cauzele care mai înainte generau pierderi de timp și, deci, de producție s-a intervenit e- nergic pentru înlăturarea ~l°r- Așa s-au aplicat o serie de măsuri menite să asigure o mai bună organizare și aprovizionare a locurilor de B muncă, perfecționarea Sistemului de | reparații și întrețineri. Nu este de I mirare că în 7 Juni nu s-a înregis- I trat nici o oră stagnare sau între- J ruperi accidentale.Se cuvin remarcate șl alte între- B prinderi, cum ''sînt „Partizanul" J Gheorghieni, Fabrica de confecții 8 din Odorheiul Secuiesc, Salina S Praid, care nu s-au limitat să sta- 8 bilească doar cîteva măsuri pur ad- B ministrative referitoare la ora de i începere și de terminare a progra- I mului de lucru, la fixarea-pauzei de I masă, efectuarea pontajului. înțele- I

Iosif BURIAN 
secretar al Comitetului județean

Harghita al P.C.R.

gînd bine problemele-cheie, de a căror rezolvare depind nemijlocit gradul de ocupare a forței de muncă și randamentul folosirii timpului de lucru, în aceste întreprinderi comitetele de direcție au insistat asupra programării operative, aprovizionării judicioase a locurilor de muncă, funcționării cu indici superiori a utilajelor, respectării riguroase a disciplinei tehnologice.Accentuez asupra necesității extinderii experienței acestor unități, în- trucît mai sînt încă rezerve de timp mai în toate întreprinderile, care pot fi cîștigate în favoarea producției prin evitarea întreruperilor în procesul tehnologic, a învoirilor și concediilor fără plată, ca și a absențelor nemotivate. Peste tot se impune o mai mare atenție față de productivitatea medie orară, baza randamentelor superioare în folosirea potențialului tehnic și uman al întreprinderilor. Dacă așa stau lucrurile, ce probleme cer o rezolvare neîntîrziată ? Calculele arată că la productivitatea medie orară consemnată în 7 luni din acest an, dacă s-ar fi utilizat integral timpul de lucru, s-ar fi obținut un spor de producție de circa 3 la sută, pe ansamblul industriei județului.Resursele acestea potențiale se cer valorificate în practică prin organizarea judicioasă a locurilor de muncă și aprovizionarea ritmică cu materii prime și materiale a tuturor sectoarelor de fabricație, prin raționalizarea fluxurilor. . tehnologice. în acest sens, comitetele de direcție trebuie să înțeleagă că perfecționarea organizării intime a producției constituie un proces complex, continuu și sistematic, în pas cu cerințele progresului tehnic, că orice carențe în acest domeniu generează importante pierderi din timpul productiv. La C.I.L. Gălăuțași, de exemplu, sînt deosebit de stringente astfel de măsuri, întrucît investigațiile arată că aici mai există o serie de neajunsuri în cadrul organizării interne a producției și a muncii. Este vorba, în primul rînd, de modul încă imperfect de'amplasare a fluxului tehnologic, care creează „încrucișări" și timpi morți, îngreunînd buna coordonare a muncii în mai multe secții. Nu s-a soluționat definitiv și în condiții optime nici problema transportului intern uzinal. Din aceste cauze se prelungește în mod nejustificat ciclul de fabricație, secțiile de bază sînt uneori aglomerate cu materii prime, semifabricate și producție neterminată, iar alteori se află în „gol* și nu prea au ce lucra. Asemenea neajunsuri sînt de neînțeles, dacă ținem seama că C.I.L. Gălăuțași este o unitate tînără a economiei forestiere. Se vede treaba că forul 
(Urmare (lin pag. I)legînd, prin aceasta, suma articolelor, desenelor, modelelor și a pozițiilor coloristice — pe care industria ușoară le poate oferi cumpărătorilor, este de peste 72 000, dintre care a- proape jumătate au fost create în acest an. Să nu omitem, însă, că o contribuție esențială la aceste rezultate a adus-o și activitatea de cercetare, desfășurată în cele două institute specializate ale ministerului și în cele 17 laboratoare uzinale. Creio- nînd toate acestea, se impune o precizare : apreciind cum se cuvine rezultatele obținute pînă acum, trebuie însă spus că paleta sortimentală a bunurilor de larg consum nu se ridică încă în totalitate la nivelul cerințelor, că pe piață se mai găsesc articole cu însușiri calitative depășite sau nesolicitate de cumpărători, iar întreprinderile industriei ușoare au înregistrat — In primele opt luni ale anului — un volum de refuzuri pentru calitatea ne'corespunzătoare de mai multe zeci de milioane lei.Privind lucrurile prin .prisma adevărului se mai desprinde și o altă deficientă : în ce privește calitatea și gradul de adaptabilitate — printr-o largă diversificare sortimentală, ca și prin operativitatea cu care un produs sau altul, solicitat intens ce consumatori, este asimilat, introdus în fabricație și oferit cumpărătorilor, noi, cei din ramura industriei ușoare, mai avem de realizat multe, de soluționat nenumărate probleme. Dispunem însă de resurse și posibilități care, în cadrul acțiunii de organizare științifică a producției și a muncii, prin continuarea și permanentizarea acestei acțiuni, își vor găsi o valorificare deplină. Mă refer la aspectul estetic al produselor, uneori pe drept cuvînt reclamat de cumpărători. Rolul de a îmbina deplina utilitate a producției cu cerințele de estetică superioară revine celor peste 800 de creatori ce își desfășoară activitatea în 160 de unități de creație. Deși este bine dotat, a- cest sector de creație nu a obținut totdeauna rezultate satisfăcătoare care, prin întrunirea sufragiilor cumpărătorilor, să se impună categoric. Pentru a realiza produse la un înalt nivel calitativ și estetic, creatorii trebuie să întreprindă mult 

tutelar a cam neglijat-o, iar comitetul de direcție și comitetul de partid au tet amînat cele mai eficace măsuri care să contribuie la îmbunătățirea activității productive.Forța de muncă reprezintă un „tezaur" de valoare al fiecărei întreprinderi. De ea depinde, în esență, utilizarea cit mai productivă a mijloacelor tehnice. Insă, pentru a-ceasta, ea trebuie să dispună decondiții corespunzătoare. Altfel apar consecințe nefavorabile, cala Filatura de in din Gheor-ghieni, unde indicele de utilizare a fondului de timp maxim disponibil, de numai 88 la sută, este cel mai scăzut pe ansamblul județu- , lui. Oare, comitetul de direcție, forul de resort din Ministerul Industriei Ușoare consideră imposibil de rezolvat problema ventilației, care este necorespunzătoare ? Evident, muncitorilor și tehnicienilor li se asigură anual sute de mii de lei pentru alimentație de protecție, diferite sporuri și concedii suplimentare. Cu toate acestea, pe lîngă efectele negative ale utilizării insuficiente a mijloacelor tehnice, din cauza ventilației defectuoase se produc diferite pierderi din timpul de lucru.Prin natura lucrurilor, în economia județului o mare pondere o dețin cele 5 întreprinderi forestiere. Și în aceste unități, deși s-a făcut mult în vederea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață, nu s-a putut lichida încă fluctuația ridicată a forței de muncă, care influențează nefavorabil utilizarea timpului de lucru, a mașinilor și instalațiilor. Stabilitatea forței de muncă presupune grijă față de cei nou angajați, aflați prima oară în contact cu o activitate industrială. Ei trebuie otiișnuiți cu disciplina în muncă, cu programul, creîn- du-li-se condiții optime de muncă și de viață, legate de necesitatea luării unor măsuri practice, printre care soluționarea transportului muncitorilor, calificata lor și promovarea u- nui sistem de cointeresare judicios.Organele și organizațiile de partid din județ nici o clipă nu trebuie să ignore posibilitățile care să permită folosirea mai fructuoasă a timpului de lucru. Nici un moment nu trebuie să se piardă din vedere că timpul de lucru al fiecărui colectiv de întreprindere este o părticică din avuția societății. De aceea, acum — în momentul în care întreaga economie este puternic angrenată în suplimentarea producției industriale — obiectivele fixate de partid în domeniul disciplinei și utilizării timpului de lucru se cer realizate riguros, punîndu-se în aplicare toate măsurile preconizate in cadrul organizării științifice a producției și a muncii.
mai intens ca pînă acum o largă și permanentă acțiune de documentare, îmbogățindu-și sursele de inspirație, fiind la curent cu preferințele consumatorilor, cu realizările pe plan mondial. Este strict necesar ca fabricile să conlucreze îndeaproape cu artiștii plastici, să-i stimuleze și chiar să-i angajeze în secțiile lor de creație.Calitatea produselor și diversificarea sortimentelor trebuie privite și prin prisma înnoirii materiilor 

prime și tehnologiilor, ținind seama că linia modei se schimbă de la un sezon la altul, determinînd o permanentă adaptare a producției, o continuă metamorfoză în gama sortimentelor. Or, și în acest domeniu există unele neajunsuri. Uneori, insuficienta organizare a producției, alteori, tendința unor întreprinderi de a realiza producție... pentru producție, duc la scăderea gradului de adaptabilitate la cerințele, în continuă creștere, ale consumatorilor. Și această latură a activității industriei ușoare va trebui radical îmbunătățită. Contractarea și lansarea în fabricație numai a unor produse solicitate de către populație, organizarea riguros rațională a producției, asigurîndu-i-se totodată capacitatea unei adaptări rapide, determinate de preferințele existente la un moment dat, reprezintă direcții principale pe care le va urma producția bunurilor de larg consum.Aminteam de necesitatea ca toate întreprinderile să acorde o atenție deosebită cauzelor generatoare de refuzuri de mărfuri pentru calitate necorespunzătoare. Ele se referă la lipsa uneori a exigenței în efectuarea 

LUCRĂRI NOI 
DE VITICULTURĂ 
Șl VINIFICAȚIE

VrnCIILTURA

Congresul internațional al viei și vinului a fost precedat și de apariția unor lucrări de specialitate în domeniul respectiv.Viticultura, de T. Martin, lu- care de mare proporție, face un istoric al culturii viței de vie, iar apoi tratează, la un nivel științific înalt, principalii factori care determină sporirea producției de struguri, despre înființarea plantațiilor, producerea materialului săditor viticol, ctc.

Vinul — stabilizare — ameliorare, de ing. Constantin Stă- nescu, descrie îngrijirile, tratamentele de bază ale vinurilor, precum și metodele de îmbunătățire a calității prin cleiri, pasteurizări, refrigerări, filtrări etc, în vederea asigurării maturizării, învechirii, stabilizării și păstrării lor în cele mai bune

Lucrarea: Bolile și defectele vinului, de Georgcta Șcptilici, pune Ia îndemîna specialiștilor din domeniul vinificației o serie de metode deosebit de utile în vederea prevenirii alterării vinului, descriindu-se totodată și metodele care permit diagnosticarea alterărilor.

recepției materiilor prime și materialelor, nerespectarea prescripțiilor unei fabricații ireproșabile, plină de grijă, cu un finisaj superior, Ia clemența controlului tehnic de calitate, această activitate care ar trebui să asigure ieșirea pe poarta întreprinderilor numai ă produselor fără defecte, cu însușiri corespunzătoare. Și, în sfîrșit, la lipsa de gust, de simț estetic, de educație și pregătire în acest domeniu manifestate de numeroși creatori de modela exis- 

tenți în întreprinderile noastre. Cauzele acestea se impun înlăturate și bine ar fi dacă s-ar revizui și îmbunătăți actele normative care stabilesc condițiile de determinare a calității produselor — cum ar fi normele interne de sortare a țesăturilor, încălțămintei și altele.Cit privește activitatea de cercetare. ea trebuie să-și întărească eforturile spre îmbunătățirea rezistenței vopsirilor la țesăturile din bumbac și mătase destinate confecțiilor de rochii, cămăși și bluze, pențru obținerea unei străluciri mai accentuate și a unei superioare armonizări estetice a culorilor la toate tipurile de țesături. în același timp, se cer extinse procedeele de neșifo- nabilitate a articolelor din mătase artificială, de păstrare a caracteristicilor dimensionale ale produselor. Prin cercetări antropometrice asupra dimensiunilor la încălțămintea de copii și bărbați, se va îmbunătăți calitatea acesteia, sub aspectul confor- tabilității și comodității la purtare.în producția întreprinderilor Ministerului Industriei Ușoare o parte 
o constituie sortimentele — așa-nu-
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Prof. dr. Ion MAIER
Director al Institutului de cercetări pentru legumicultura și floriculture

Una din condițiile bunei aprovizionări a populației cu legume proaspete o constituie eșalonar.ea producției pe o perioadă cît mai lungă de timp în cursul anului. în această privință au fost obținute unele realizări. Ele se datoresc creșterii suprafețelor adăpostite, în primul rînd a solariilor și tunelurilor din polietilenă, care s-au extins, în acest an, pe circa 2 000 ha. De asemenea, s-au cultivat suprafețe mai mari cu legume semănate sau plantate mai devreme, asigurîndu-se, pe această cale, cantități sporite de legume timpurii și deci o mai bună eșalonare a producției.în acesțe zile se pune problema aplicării întregului complex de măsuri tehnice, care să permită sporirea recoltelor la culturile legumicole de sezon și să asigure prelungirea producției în lunile de toamnă. Ploile care au căzut, în ultima perioadă, .au contribuit la realizarea unui regim favorabil de umiditate în sol și aer. în acest fel, legumele din cultura a doua găsesc condiții favorabile pentru creștere și fructificare, ceea ce va duce la producții sporite în săptămînile care urmează. Există condiții pentru obținerea unor recolte bune de fasole păstăi, mazăre de grădină, castraveciori, varză tîrzie, gulii, conopidă și alte legume. Același lucru se poate spune și dgppre culturile de tomate la care recolta se poate prelungi pînă toamna tîrziu. Condițiile favorabile create ca urmare a ploilor abundente trebuie folosite din plin. De aceea, este necesar ca, în toate unitățile agricole, să se acorde cea mai mare atenție lucrărilor de întreținere a culturilor, întrucît umiditatea favorizează dezvoltarea buruienilor. Prășitul și plivitul trebuie să se execute, peste tot, fără întîr- ziere.în rîndurile de față vreau să inșișt; mai mult asupra măsurilor care trebuie aplicate în vederea prelungirii producției pentru consumul toamna tîrziu. Tinînd seama de cerințele populației, este necesar să se acorde atenție atît sortimentelor rezistente la frig, cît și celor mai sensibile cum sînt tomatele, care prin anumite metode pot da producții chiar pînă la venirea gerului.în primul rînd prelungirea recoltelor de legume pînă toamna tîrziu sau chiar pină la începutul iernii se poate realiza prin semănatul sau plantatul unor specii cu perioada de vegetație scurtă și, în același timp, rezistente la frig ; ridichi de lună, spanac, salată verde, ceapă și usturoi pentru stufat etc. Este de remarcat faptul că aceste specii, în primul rînd salata și ridichiile, se cultivă în tot cursul anului, în cele mai multe țări de pe glob. La noi, din păcate, ele lipsesc total în cursul verii și se cultivă în prea mică măsură pentru consumul de toamnă.în cele mai multe regiuni ale tării, în primul rînd în sud, timpul frumos și călduros se prelungește mult, deseori pînă în luna noiembrie. Numeroase specii de legume ca’varza, gu- 
mite clasice — la care se înregistrează o mai mare stabilitate, iar altă parte — sortimentele de modă — într-o continuă înlocuire și care sînt solicitate în serii mici. La această ultimă categorie de produse se cere scurtată cît mai mult posibil durata de realizare, din faza de creație pînă la consumator, eliminîndu-se verigile intermediare și asigurîndu-se astfel o „aliniere" a producției de bunuri de larg consum la cerințele pieței, în acest scop, standardele, care pînă de curînd au îngrădit dezvoltarea .diversificării sortimentelor, vor fi anulate și înlocuite cu norme interne, care permit o mai mare mobilitate în adaptabilitatea producției. Se vor introduce, de pildă, în producție ansambluri coordonate — cum ar fi: pantoful, poșeta, mănușile și cordonul, răspunzînd, în acest fel, unei cerințe a consumatorilor care se manifestă tot mai insistent.Dorința cumpărătorilor de a achiziționa sortimente care să se armonizeze între ele trebuie să-și găsească expresia în produsele noastre industriale, indiferent dacă ele pot fi realizate în aceeași întreprindere sau sector, industrial, ori în sectoare diferite. în acest sens, pentru a asigura corelarea fabricației de produse din diferitele. întreprinderi și sectoare din ramura industriei ușoare, în afară de aplicarea unor măsuri imediate — axate, în special, pe adîncirea cooperării și colaborării între unitățile M.I.U. — studiem posibilitatea înființării unui institut de estetică industrială. Acest nucleu va fi „laboratorul" de lansare a liniei unitare de creație pentru toate sectoarele industriei ușoare, precum și a prototipurilor de produse care se încadrează în această linie. El va fi forul care va veghea ,ca toate produsele industriei ușoare să întrunească condițiile de estetică pe care le impun cererile populației.înzecindu-ne eforturile pentru realizarea unui belșug de bunuri de larg consum fabricate. la un înalt nivel calitativ și în- tr-o mare diversitate sortimentală, transpunem în viață sarcinile trasate de partid privind creșterea continuă a nivelului de trai al oamenilor muncii, ne aducem’contribuția la îndeplinirea vastului program de dezvoltare multilaterală a țării. 

lia, spanacul, ridichea, ceapa etc. găsesc condiții prielnice, prelungin- du-și foarte mult perioada de vegetație. Dar timpul frumos este întrerupt uneori de brume timpurii, de scurtă durată, care distrug plantele sensibile la frig (tomate, ardei, castraveți, vinete ș.a.). Din această cauză, la culturile amintite se înregistrează pierderi mari. Iată pentru ce trebuie să luăm măsuri din timp pentru a le feri de aceste accidente climatice. Măsurile ce se pot lua împotriva brumelor din toamnă sînt, în general, cunoscute și ușor de aplicat de către oricare unitate agricolă : producerea perdelelor de fum. stropirea plantelor înspre ziuă cu un jet fin de apă, irigarea culturilor.O metodă mult mai eficace o constituie protejarea plantelor și în primul rînd a tomatelor. Ea se poate realiza mai sigur cu ajutorul tunelurilor din polietilenă. în acest scop, tomatele cu portul înalt se desprind de pe araci sau spalieri și se lasă pe pămînt pentru a putea fi adăpostite mai ușor de tunel. Pentru a se obține recolte cît mai bune, subliniez necesitatea de a aplica, în mod sistematic, toate îngrijirile, inclusiv irigarea pînă la desființarea culturii.O dată cu întețirea frigului, cînd în timpul brumelor se înregistrează temperaturi de minus 2—3 grade, măsurile amintite nu mai prezintă siguranță. în acest moment trebuie să se procedeze la recoltarea tomatelor (și a celor necoapte) ardeiului etc., pentru a le feri de îngheț. Așezate în straturi subțiri, în încăperi cu temperatura de peste 10 grade, ele se păstrează o perioadă bună de timp. Tomatele necoapte (gogonelele) își continuă procesul de maturare, cu condiția ca, în timpul păstrării, temperatura să nu scadă sub plus 10—11 grade. Coacerea fructelor poa- . tg fi,.grăbită prin ridicarea.t.tempera- turii în încăperea imeare- se păstrea- ză g:d'g6rielele sau prin trecerea aces-‘ tora în încăperi încălzite.Perioada de vegetație a salatei, spanacului și cepei pentru stufat’ poate fi scurtată în urma acoperirii culturilor, în timpul toamnei cu polietilenă ; se pot obține recolte, încă în acest an, din semănăturile sau plantările care se execută acum. Este necesar ca aceste semănături să se facă pe brazde ridicate pentru ca plantele să fie protejate și udate mai ușor.Cultivarea legumelor în solarii — adăposturi simple acoperite cu material plastic — constituie cea mai eficace metodă de prelungire, pînă toamna tîrziu, a producției de legume. Este foarte bună măsura luată de organele agricole de a se planta cu tomate și alte legume toate sola- riile care au fost folosite în primăvară. Prin această măsură nu numai că se obține o producție suplimentară de legume, necesară bunei aprovizionări a populației, ci se asigură șiirecuperarea mai repede a cheltuielilor făcute cu amenajarea solariilor. întrucît plantatul în solarii s-a terminat, este necesar să se acorde, în continuare, cea mai mare atenție lucrărilor de îngrijire ă culturilor, în această perioadă pot surveni călduri, ceea ce impune să se facă aerisirea cu regularitate pentru menținerea în interior a unei temperaturi optime. De asemenea, trebuie executate și celelalte lucrări de îngrijire pe oare specialiștii din agricultură le cunosc. Vreau să insist asupra unui aspect, care face să crească și mai mult eficienta economică a solariilor. Este vorba de plantarea, în aceste adăposturi, după ce se lichidează cultura a doua, a salatei din soiul Polul Nord și a cepei de stufat. Procedînd în acest fel, Stațiunea experimentală legumicolă Ișalnița a' •efectuat în solarii trei recolte de legume într-un an și, ceea ce este foarte important, a contribuit la o mai bună eșalonare a producției de legume.M-am referit, în cele de'mai sus, la unele măsuri care se mai pot lua pentru asigurarea cu legume proaspete încă în acest an. Dar în perioada care ne stă în față se hotărăște recolta de legume care urmează să se obțină în primăvară, devreme. Numeroase unități agricole cu legumicultura dezvoltată, mai a- les cele din regiunile din sudul și Vestul țării, au o bună experiență din acest punct de vedere. Ele au obținut producții foarte timpurii de salată, spanac, ceapă verde, usturoi verde etc. semănînd sau plantînd aceste legume încă din toamnă. în același timp au realizat o utilizare intensivă a terenului legumicol intro- ducînd speciile amintite în cadrul culturilor succesive. Pentru reușita acestor culturi este necesar ca toate semănăturile sau plantările din toamnă să se efectueze numai pe brazde ridicate pentru a se putea aplica udările la timp atît în perioada de toamnă, cît și primăvara. Modelarea terenului prezintă avantajul că plantele sînt ferite de băltirea apei în urma topirii zăpezii, care pricinu- iește pagube însemnate culturilor. Protejarea plantelor în timpul iernii, în. lipsa zăpezii, cu frunze, gunoi păios etc este o măsură bună, cu condiția ca aceste materiale să se adune prin greblare deîndată ce a trecut iarna.Prin aplicarea măsurilor amintite, care sînt destul de simple, se pot asigura producții de legume atît în > cursul toamnei, cît și la începutul • primăverii viitoare. “

n n n

Cu vrșo 2—3 ani în urmă, deși la întreprinderea „Industria cărnii" — Suceava treburile mergeau bine în ansamblu, devenea tot mai pregnant faptul că se ajunsese într-o zonă în care mersul înainte al producției și mai ales creșterea gradului ei de economicitate spre nivele superioare începuse să se desfășoare anevoios, extrem de lent. Intervenise, cumva, o plafonare ?— Nu este vorba de așa ceva — ne-a precizat tov. Emilian Petrescu, directorul acestei unități a industriei alimentare. Adevărul e că măsurile întreprinse în acea vreme, anemice, răzlețe, rupte una de alta, nu erau capabile să aducă acel suflu nou, să determine primenirea întregii noastre activități economice, ridica-» rea ei pe o treaptă calitativ superioară.Conducerea întreprinderii, colectivul ei și-au dat seama că această situație nu mai putea dăinui. De aceea, s-a trecut la întocmirea și aplicarea unui plan de acțiune desfășurat, cu un puternic caracter de permanență, în care rezolvarea treptată a problemelor de perspectivă a fost strîns împletită, cu găsirea celor mai judicioase soluții privind activitatea

curentă. KAxul director al eforturilor l-au constituit organizarea rațională a producției larg diversificată și specializată atît pentru consumul intern, cît și pentru export, pe această bază trainică urmărindu-se obținerea unei înalte rentabilități.Caracteristic pentru această „ofensivă" spre rezultate superioare este modul realist de abordare a fiecărei laturi a activității întreprinderii, soluționarea numeroaselor și diverselor probleme fiind localizată pe planul strict intern al unității și nu prin solicitarea sprijinului altor organe din afară. Pentru aceasta, ca o condiție a succesului, a fost puterpic Stimulată .inițiativa întregului- colec- ti^'''frddtiflcîrtdu-se larg experiența și capacitatea sa creatoare.S-a efectuat, mai întîi, o profundă muncă de cercetare, de stabilire a „punctelor nevralgice". Pe această bază s-a trecut apoi' la proiectarea și construirea unor noi utilaje, moderne și de mare randament — care au dus la echilibrarea capacităților de producție; concomitent au fost reorganizate anumite linii tehnologice, s-au adus îmbunătățiri fluxurilor tehnologice. Totul cu forțe proprii, fără a se apela la investiții. întreprinderea „Industria cărnii" — Suceava este un exemplu convingător de ceea ce se poate realiza cu credite de mică mecanizare și prin autouti- lare. Chiar în prezent, în întreprindere se execută, cu credite de mică mecanizare, 16 lucrări în valoare de 4 000 000 lei.La început rezultatele erau mai puțin concludente. Sfîrșitul anului trecut a marcat un prim succes : obținerea titlului și steagului de întreprindere fruntașă pe ramură.Lunile parcurse din acest an au însemnat un nou pas, o nouă cotă cucerită în lupta pentru realizarea unei producții mai mari cu costuri tot mai reduse. Rezultatele de pînă acum, substanțialul spor de producție — obținut numai prin creșterea productivității muncii — constituie o garanție că pînă la sfîrșitul anului se vor realiza produse finite în valoare de 15 milioane lei peste planul inițial stabilit. Este de remarcat că întreaga producție este realizată într-o mare diversitate de sortimente.Dar, la „Industria cărnii" — Suceava, aceste rezultate cantitative superioare s-au obținut în strînsă legătură și pe baza creșterii'economicității producției. în acest sens, nici un amănunt nu a fost neglijat, efectul nici unei măsuri cu posibilități imediate de aplicare nu a fost de prisos. O cifră : în semestrul I, comparativ cu prețul de cost planificat, s-a consemnat o economie de peste 2,6 milioane lei. Dar aceste milioahe nu reprezintă decît un su- mum, rezultat al eforturilor susținute pentru diminuarea continuă și substanțială a fiecărui component al sinteticului „preț de cost".în ce mod s-a acționat în scopul reducerii la nivele din ce în ce mai scăzute — fără a periclita cîtuși de puțin calitatea produselor — a fiecărui element de cost ? Să luăm, bunăoară, materia primă și materialele. Ponderea acestora, în totalul cheltuielilor de fabricație ale întreprinderii sucevene, reprezintă peste 90 la sută. Cum era și firesc, aici a fost „centrul de greutate" al căutărilor și soluțiilor menite să ducă la obținerea unor scăderi cît mai accentuate. Nu a lipsit din aria de preocupări nici o altă categorie de cheltuieli, sensibilă la o reducere deloc neglijabilă — și anume : cheltuielile aferente utilajelor. în sfîrșit, o atenție deosebită s-a a- cordat „cheltuielilor de regie". A- cestea sînt cîteva resoarte care au dinamizat activitatea economică a întreprinderii sucevene.Rezultatele obținute pînă acum sînt privite ca o cotă intermediară către un țel precis : prin continuarea căutărilor, prin eforturi mai susținute, cheltuielile de fabricație să, fie coborîte la nivele din ce în ce mai scăzute, în condițiile permanentei majorări a producției, diversificării și îmbunătățirii ei calitative. Sînt obiective care, prin perseverența și priceperea ce sînt proprii colectivului acestei întreprinderi, vor fi cu siguranță înfăptuite, ridicînd pe trepte și mai înalte nivelul eficienței economice.
Dan MATEE5CU ]
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PROGRAMUL II

Ministerulhi învă-

(Agerpres)

facilita crearea, la 
de actorie cinema-

fiecare cedru oferi un moment

chiar ace-Această rezolva- de con-

unde sînt lucrînd în- am înțeles oferi acto- în valoare

In continuare, interlocutorul s-a 
referit la deosebirile dintre creația 
actoricească în teatru ?i în film, in- 
sistînd asupra raporturilor dintre in
terpret și regizor.

Exteriorul noii școli generale nr. 200 din cartierul Titan din CapitalăFoto : Agerpres

de atletism între

20,00 — Post-scrlptum săptămînal. 20,10 — Program 
de circ înregistrat pe peliculă. 20,35 — Orchestre de 
muzică ușoară : formația Horia Ropcea. 21,00 — Tele
jurnal. 21,15 — Recitalul de sîmbătă seara. Balerina 
Alexa Mezincescu și violoncelistul Charles Reneau 
(Franța). 21,40 — Bis, pe 16 mm. Povestea canțonetei 
napolitane (partea I).

Cu artistul poporului GEORGE CALBOREANU despre

PROFESIONAL/

— Pînă în '60 nu m-a interesat cinematografia, decît ca'spectator. Socoteam că locul meu este exclusiv pe scenă,\că teatrul nu se lasă împărțit cu altă îndeletnicire artistică. S-a întîmplat ca regizorul Mircea Drăgan să-mi- ofere să joc rolul lui Gavrilă Ursu din „Setea" de Titus Popovici. Personajul m-a cucerit prin forța și complexitatea sa, astfel îneît propunerea m-a atras, cu atît mai mult cu cît filmul urma să se turneze la RășinaYi, fie originar. Si numai atunci, tr-o echipă de filmare, că cinematograful poate rului prilejul de a pune din plin întreaga gamă a însușirilor sale.
Evocîndu-ne astfel debutul său în 

cinematografie, artistul poporului 
GEORGE CALBOREANU a ținut să 
sublinieze faptul că experiența, prac
tica scenică nu constituie un balast, 
o piedică pentru creația actoricească 
în film, ci dimpotrivă. Opiniile in
terlocutorului npstru — avînd girul 
a peste cinci decenii de activitate 
scenică prestigioasă și al unor apari
ții revelatoare pe ecran, în „Setea", 
„Lupeni 29", „Neamul Șoimăreștilor" 
— pot aduce o contribuție substan
țială în cadrul actualei dezbateri
despre filmul artistic. In această
perspectivă l-am rugat să ne spună 
ce ar trebui întreprins, după păre
rea sa, pentru a «oi, a unei școli 
tografică.— Cred că ar trebui muncit mai mult, cu mai multă tragere de inimă, pentru crearea acestei școli, ne-a răspuns George Calboreanu. Posibilități există. Sînt nenumărați actori, din toate generațiile, care ar putea deveni buni actori de film. Dacă sînt piedici organizatorice, nu înțeleg de ce nu sînt înlăturate. La urma urmei, la noi teatrul și cinematografia au un scop comun, au lași „patron" : poporul, problemă ar putea fi tă cu o trăsătură ___dei» Insă condiția principală nu este aceea organizatorică. Ci una, aș spune, de ordin etic. Mi-aș permite să întreb : cum s-a format școala românească de actori dramatici,? A- ceastă școală s-a format și a început să strălucească cu decenii în urmă, cînd actorii nu aveau nici pe departe condițiile de studiu și de activitate pe cere le au acum. Se muncea din greu în anii aceia și se avansa încet, cu trudă, după o foarte îndelungată ucenicie. Actorul păstra cu grijă ceea ce a cîștigat ca popularitate, pentru că știa că insuccesul îl poate costa pîinea și că indisciplina nu îi era iertată, oricît ar fi fost de talentat. Eu cred că actorul are nevoie de un climat de muncă și de emulație, de o activitate care să-1 solicite din plin. Toate acestea par banalități, dar sînt convins că tocmai de aceste adevăruri banale depinde și formarea unei școli a actorului de film, căci ele includ și .studiul, șl pregătirea, și seriozitatea, și devoțiunea, fără de care în meseria noastră nu poți exista. Personal, am intrat în cinematografie cu disciplina strictă pe care am deprins-o în teatru. Mi s-a întîmplat să refuz roluri care socoteam că nu se potrivesc personalității mele. Consider însă că din c"na în care a acceptat un rol într-un film, actorul este dator să-1 considere nu ca o „colaborare" care nu-1 obligă la mare lucru, ci ca un moment important al vieții sale artistice, căci se știe că în existența unui actor, fiecare rol — independent de întinderea lui — este important și poate prilejui o mare creație sau. dimpotrivă, îl poate compromite. De aceea spun că o școală de actorie cinematografică este rezultatul spiritului de răspundere individual și colectiv al celor care o slujesc, este o problemă de etică profesională. Desigur că este necesară și o politică artistică a studioului în direcția punerii în valoare a forțelor actoricești. Aceasta înseamnă, pe de o parte, maximă exigentă și atenție în alcătuirea distribuțiilor, în baza unei bine gîndite colaborări cu teatrele (nu știu, de pildă, de ce, personal, am fost soli- nu atunci ci tocmai a- în tea-

sau mai vechi, ne plîngem de inexistența unui număr suficient de scenarii bune. Realitatea vremii noastre este ea însăși un vast subiect de film. în ce mă privește, îmi plac rolurile și filmele care nu ocolesc lirismul, pentru că eu mă bucur de lucrurile frumoase din viață și cred că poezia este caracteristică firii și realităților noastre, și de aceea aș dori s-o întîlnesc chiar în cele mai dramatice subiecte de film. Cerîn- du-mi scuze că mă refer la preferințele mele, aș vrea să observ că nu numai prezentul nostru atît de pasionant, dar și trecutul istoric al poporului român reprezintă un vast subiect de film, insuficient explorat. în teatru, eu sînt prin excelență interpret de roluri istorice și am întruchipat pe scenă eroi ca Ștefan cel Mare, Vlaicu Vodă, loan Vodă cel Cumplit, Avram Iancu. Dramaturgia noastră clasică cuprinde pagini viguroase, mărturii splendide ale e- roismului și ale patriotismului poporului român. Oare aceste pagini, oare marii1 eroi ai poporului n-ar merita să-i preocupe mai îndeaproape pe scenariști ? Cred că filmul patriotic ar trebui să constituie — alături de filmul de actualitate — un obiectiv principal al cinematografiei noastre, dată fiind atît forța lui educativă, cît și posibilitatea pe care o oferă cinematsgrafiel de a se impune în chip original pe plan internațional. Revenind acum la întrebarea dv., valoarea unui scenariu depinde, după părerea mea, de adevărul și de claritatea ideilor sale, de vigoarea eroilor pe care îi creează și, în egală măsură, de priceperea cu care e scris, din punctul de vedere al dramaturgiei cinematografice.

— Funcția regizorului de film, a precizat George Calboreanu, e fundamental diferită de funcția regizorului de teatru. Pe scenă, regizorul „asamblează" spectacolul, accentul principal căzînd pe pregătirea individuală a actorului. în film, regizorul e totul, el se interpune între text și actor, și de el depinde în cel mai înalt grad rezultatul de ansamblu. Răspunderea regizorului nu trebuie însă să-1 facă pe actor să se simtă degajat de răspundere. Aș spune chiar că în cinematograf eforturile actorului trebuie să fie mai mari și

mai continue, deoarece al filmului poate de artă și nu numai marile confruntări sau tirade, cum se întîmplă adesea pe scenă. O apariție fugară, un gest sau o simplă privire încărcată de semnificații poate dobîndi — dacă e prinsă cum trebuie de aparatul de filmat — o valoare deosebită. Acest avantaj al filmului, valoarea detaliilor nu scutește însă de studierea temeinică a rolului, cuvînt cu cuvînt, moment cu moment. Personal nu sînt de acord cu teoria improvizației, cu obsesia „spontaneității" care-și face loc uneori și în teatru, promovată de acei regizori care cred că pentru a juca firesc, „ca în viață", actorul nu trebuie să-și aprofundeze textul. Fără a-mi propune să dau lecții nimănui, socot, pe baza experienței mele, că învățarea replicilor, pînă la punctuație, firescul frazării, cultivarea vocii, constituie baza creației actoricești, stadiul absolut necesar și premergător identificării actorului cu personajul căruia îi va da viată pe scenă sau pe ecran, cu ideile piesei sau ale scenariului. în cinematografie se întîmplă însă ca, uneori, un moment actoricesc pe care l-ai pregătit cu minuțiozitate să fie ciopîrțit la montaj cu o ușurință nu întotdeauna justificată artisticește și în detrimentul filmului Cred că răspunderea regizorului ar trebui să se manifeste și în evitarea acestor ciuntiri regretabile. Fără îndoială însă că o piatră de încercare a responsabilității și a intuiției regizorale o constituie însăși fixarea distribuției. în această ordine de idei, cred că ar trebui renunțat la practica solicitării actorilor Cu popularitate numai pentru rezonanța numelor lor, independent de consistența rolului. Afișele „sunătoare", fără acoperire în creație, induc în e’-oare publicul și știrbesc prestigiul celor care figurează pe ele.Crearea unor filme la nivelul cerințelor actuale deninde de noi toți, de scenariști, de regizori, de operatori și de actori, de pasiunea și de dăruirea noastră — ne-a spus, în încheie
re, George Calboreanu. De la primul meu contact cu cinematografia am fost cucerit de posibilitățile acestei arte, de entuziasmul tineresc al celor mai mulți colaboratori de pe platou. Sînt convins că acest entuziasm, orientat spre atingerea unor obiective artistice de primă mărime, va duce — cu sprijinul responsabil al nostru, al tuturor celor care ne simțim legați de cinematografie, — la apariția unor filme cu care să ne mîndrim.

D. COSTIN

S-a încheiat consfătuirea de lucru a inspectorilor școlari de educație fizică din toate județele țării, care a avut loc în Capitală, sub egida Ministerului învățămîntului.Lucrările consfătuirii, conduse de prof. univ. Miron Constantinescu, adjunct al ministrului învățămîntu- lui — la care au mai participat reprezentanți ai Uniunii Tineretvlui Comunist, Consiliului Național al Organizației Pionierilor si ai Consiliului Național de Educație Fizică și Sport — au dezbătut noile programe de studii legate de procesul de modernizare a predării acestei discipline în școli, sistemul competițional al elevilor în anul de învățămînt 1968—1969, condițiile de acordare a insignei „cercurile olimpice", amenajarea de noi baze sportive, organiza-

ecranele Capitalei 
în această săptămînă ru
lează documentarele : Re
portaj de 23 August, La da
torie, Vizita conducătorilor 
de partid și de stat în zo
nele industriale ale muni
cipiului Pitești, Pe șantie
rele tineretului.

9 ;

21,

.(Urmare din pag. I)poate rîvni mai un intelectual ca luminile pe le aduce cu drag dă prinos tării partidului comu- să fie folosite, puse în va- obroc, co- în rețeaua socia-
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rea de întilniri elevi și studenți.La propunerea tămîntului s-a stabilit că noile programe de studii privind educația fizică și sportul în rîndurile școlarilor vor fi structurate diferențiat — pentru băieți și fete — șl vor avea prevederi speciale în funcție de baza materială și sportivă existentă în diferitele scoli : săli sau terenuri special amenajate, ca și de calificarea cadrelor didactice.în încheierea consfătuirii, printr-un ordin semnat de acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntului, inginerul Nica Nicolescu, secretar general în Ministerul învățămîntului, a fost numit președintele Comisiei pentru construirea de baze sportive pentru elevi.

de cinematografie eram mai liber, cînd eram foarte ocupatPe de altă parte, este hotărî- existența unor scenarii,
citat cînd tunel tru).toare roluri care s& solicite toate seîe actorilor. a unor resur-

— De ce depinde, după părerea dv., 
viabilitatea unui scenariu de film 7

PROGRAMUL I

16,00 — Transmisiuni sportive. Intîlnirea Internațio
nală de natațle București-Sofla. Transmisiune de la 
bazinul parcului sportiv Dlnamo. Fotbal : Progresul 
București-Jiul Petroșenl. Transmisiune de la sta
dionul Republicii. 18,15 — Stadion : Careul magic (o 
nouă serie). Meciul de box dintre ,Toe Louis șt Jim 
Braddock. 18,30 — Mult e dulce șl frumoasă. 19,09 — 
Pentru școlari. Acasă la... prof. dr. Ana. Aslan. 19,30 
— Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletinul meteoro
logic. Publicitate. 20,00 — Tele-enclclopedla. In cu
prins : o „Regizorul" — film realizat de redacția 
pentru tineret a Studioului de Televiziune București, 
cu concursul teatrului „Lucia Sturdza Bulandra" și 
participarea regizorului Liviu Ciulei o Angotee (viața 
unui băiat eschimos), o Jurnal filmat (secvențe din 
jurnale din anii 1925—1928). 21,00 — Studioul de poe
zie. 21,20 — Vom reveni peste șase luni. 21,30 Film serial 
„Răzbunătorii". 22,20 — Concert fără intrare. Ișl dau 
concursul : Magda Ianculescu, Anda Călugăreanu, 
Ira Stenkovskaia, Dumitru Furdui, Ion Stoian, Cris
tian Popescu. Jean Păunescu, Sergiu Stefanskl, Si- 
mion Stanciu, Mihal Dumbravă și formația instru
mentală condusă de Richard Oșanltzky. 23,20 —
Telejurnalul de noapte. 23,35 — închiderea emisiunii

Ce mult decît care și le sale, nist,prețuite, loare fără nectate mare a obștei liste, făcînd să strălucească tot mal mult aura spiritualității românești ? dori decît să fie folos, să prin zestrea lui înzestrarea și progresul întregului popor ? Ce se numește libertate decît această posibilitate de a contribui toate rfiijloacele, toate creatoare la patrimoniului și material al mului ?Socialismul e pildui-

Ce poate de sporească
prin prin manifestările sporirea moral socialis

tor și va fi pilduitor atîta vreme cît omul își va 'putea ridica glasul în îmbunătățirea treburilor obștei, va putea cerceta ne- stînjenit adevărul, va putea formula păreri animate de dragoste sinceră de progres, chiar dacă ele nu vor fi întotdeauna perfecțiunea întruchipată. Căci ce altceva îndreptățește. o părere dacă nu chibzuință profundă. cercetarea nepreconcepută, confruntarea cu realitatea ? Socialismul este pilduitor nu pentțu că ar C L.r'opinii, ci pentru dimpotrivă, a din domeniul lor private, hrăpărețe, în intereselor obștești. Există posibilitatea de a greși, provizoriu. într-o dispută. Dar cîți pot pretinde că nu greșesc nicio-

tor nu pentru fi abolit lupta de , ci pentru că, tras-o interese- deseori acela al publice,

dată ? Din înfruntare se desprind însă adevărul și soluțiile cele mai bune. Mă ridic și eu, cu firavul meu glas, alături de ceilalți și spun : da, tovarășe Ceaușescu, sîntem în- tr-o orînduire care țintește spre binele omului, spre valorificarea și potențarea calităților lui, snre înalte idealuri pilduitoare pentru întreaga lume. Să mergem astfel înainte. să muncim înzecit, să ne stringem și mai mult în jurul partidului, pentru că ceea ce partidul ne spune astăzi găsește în aspirațiile statornică ale intelectualității noastre un ecou entuziast: „Numai o cercetare liberă, numai o gîndire liberă pot asigura progresul în toate domeniile". Vă urmăm, pe acest drum, cu toată vigoarea noastră I

O Neînțelesul : PATRIA —
11.30 ; 14 ; 16,30 ; 19 ; 21,15.
o Vin cicliștii : REPUBLICA
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 ; 
GRĂDINA FESTIVAL — 20.
O Trei copii „minune” : CAPI
TOL — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16.15 ;
18.30 ; 20,45, la grădină — 19,20.
© Winnetou — seria a III-a: FESTI
VAL — 8,45 ; 11,15 ; 13,30,; 16 ;
18,30 ; 21, LUCEAFĂRUL — 8.30 ; 
10,45 ; 13 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, GRA
DINA DOINA — 19, STADIONUL 
DINAMO — 19,30.
O Bomba de la ora 10,10 : LUMINA 
8,45—16,30 în continuare ; 13,45 ;
20,45.
© Șapte oameni de aur : VICTO
RIA — 8,45 ; 11 ; 13,15 ; 15,45 ;
18,15 ; 20,45, GIULEȘTI — 10 ; 15.30 ;
13 ; 20,30.
© Minunile doamnei Venus : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ;
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
© Un bărbat șl o femele : CEN
TRAL — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16.
© Rebus miraculos : CENTRAL —
18.30 ; 21.
© Călușarii, Performanțele miș
cării, Timpul Brăilei, Noi unde 
ne jucăm 7 Aventura, Orizont ști
ințific nr. 7 : TIMPURI NOI — 
9—21 în continuare.
© Piramida zeului Soare : — DOI
NA — 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
MIORIȚA — 9,15 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30.
© Ea va ride : UNION — 15,30 ;
20.30 la 18 desene animate.
© Tarzan, omul maimuță : GLO
RIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 
20,30, MELODIA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
16 ; 18,30 ; 20,45, TOMIS —
9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină 19,30,

o Roata vieții : FEROVIAR — 8— 
15.45 în continuare ; 18,30 ; 21, EX
CELSIOR — 9; 11,15; -----
18.30 ; 21, MODERN -
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21,
LIBERTĂȚII — 19.45, 
HERĂSTRĂU — 19,30.
© Bela : ÎNFRĂȚIREA INTRE
POPOARE — 15,30 ; 17,45 ; 20.
<5 Aventurierii : DACIA — 8—16.30 
în continuare ; 18,45 ; 21, GRA
DINA PROGRESUL-PARC — 20. 
© Duelul lung : BUZEȘTI — 15,30 ; 
18, la grădină — 20.
O Valea : GRIVIȚA — 9,30 ; 12 ;
15.30 ; 18 ; 20.30.
A Viva Maria : BUCEGI — 9 ;
11.15 ; 13,30 ; 15,45 ; 18,15 ; 20,45, la 
grădină — 20, ARTA — 8,45 ; ’ 11 ;
13.15 ; 15,45 ; 18,15;.........................
dină — 19,30.
e> In orașul „S” :
15.30 ; 18 ; 20,30.
© Eu, eu, eu., și
REA — 15,30 ; 18, la grădină — 20. 
O O sută unu da’mațieni : VITAN 
— 15,30 ; 18 ; 20,30 , la grădină — 
19,30.
O Fremiere strict secrete : FLO- 
REASCA - 9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ;
18.15 ; 20,30, FLAMURA — 9 ; 11,15 ; 
13,39 ; 16 ; 18,15 ; 20,30.
O îlatari : AURORA — 9.30 ;
16.30 ; 20, la grădină — 20.

Studiu despre femei : POPU
LAR — 15,30 : 18 ; 20.30.
© Taffy și vînătorul :
9.30 ; 11.30 ; 13,30 ; 16 ;
<a Alegere de asasini :
15.30 ; 18 ; 20,30, la
19.30
W Judecata : VIITORUL — 15,30 ; 
13 ; 20,30.
© Eddie Chapman, agent secret : 
MUNCA — 15 ; 17,30 ; 20.
o între noi : RAHOVA — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
0 Dacii : iftRA — 15,30 ; 18. la 
grădină - 20..
© Falsa liră de aur : DRUMUL SĂ
RII — 15 ; 17,30 ; 20.
e Mesteacănul : COTROCENI —
15.30 ; 18 ; 20.30.
© Contele Boby, snaima vestului 
sălbatic : PROGRESUL — 15,30 ;
18 ; 20,30.
© Prin Kurdlstanul sălbatic : 
CRÎNGAȘI — 15;30 ; 18 ; 20,15.

întoarcc-te: FERENTARI —
15,30 ; 18 ; 20.30.
O Freddy, lovește tu întîi ! : PA
CEA — 15,30 ; 18 ; 20,30.

13,30 ; 16 ; 
9 ; 11,15 ; 

ARENELE 
PARCUL

- 1 iu » .»
20,30, la gră-

FLACĂRA

ceilalți : UNI.

13 ;

VOLGA — 
18,15 ; 20,30.

MOȘILOR 
grădină —

l
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Convorbire cu dr. Vjkram A, SARABHA! 
(India)

.  2

Săptămîna trecută, la Viena, s-au încheiat lucrările Conferinței Na
țiunilor Unite pentru explorarea și utiliza^e/i'pășnică a spațiului extra- 
ațmosferic. Timp de 14 zile, 600 da delegați din.74 de țări, între care și România, au examinat, așa cum recomanda hotărîrea celei de-a 21-a 
sesiuni a Adunării Generale a. O.N.U ^"privind- organizarea Conferin
ței, „avantajele practice ale programelor 'spațiale, pe bază realizărilor 
științifice și tehnice, precum și posibilitățile care se oferă puterilor 
nespațiale în ceea 
rîm, ținînd seama 
de dezvoltare".

ce privește cooperarea internațională pe acest ta
in mo'd deosebit de necesitățile țărilor în cursprezentateCele 198 de comunicări , în cadrul ședințelor tehnice au a- bordat principalele direcții de fructificare a rezultatelor explorării și u- tilizării pașnice a Cosmosului : telecomunicații ; meteorologie ; navigație ; alte tehnici spațiale prezen- tînd interes practic pentru agricultură, silvicultură, depistarea resurselor naturale, geodezie, oceanografie, aplicații Ie tehnologiei spațiale etc.) ;

— în primul rînd, cred că scenariul trebuie să contureze personaje reale, nu inventate, să descrie oamenii în culori nuanțate, conflictele să fie cele din viață și nu scornite, artificiale. Turnînd, recent, în filmul „Legenda" al regizorului Andrei Blaier și scenaristului Constantin Stoiciu. am făcut un popas la Turnu .Severin, printre constructorii giganticei hidrocentrale. Am fost profund impresionat de această epocală lucrare, i-am admirat , pe oamenii care au concenut-o și pe cei care o realizează. Cîtă energie, cîtă inteligentă, cită măiestrie în această operă a geniului uman ! Și cîte subiecte de film, cîți eroi, cîte destine capabile .să-i inspire pe artiști. Mi se pare de neînțeles că în pofida acestei bogății a vieții noastre, în pofida și a bogăției literaturii românești mai noi

partea maesfru- 
colegul rneu la 
publicație. Sub 

■II
I

ta Teatrul
de

O Teatrul Ciulești 
Evreiesc) : Visul unei nopți 
iarnă — 19,30.
© Teatrul „Ion Creangă" (la 
trul de Vară „Herăstrău)" : gele cerb — 20.

A Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20, (la 
Sala Savoy) : Comici vestiți ai re
vistei : N.’stroe — 19,30.

O Ansamblul „Perinița" (la Muzeul 
„Dr. M. Mlnovici") : Spectacol <le 
sunet șl lumină „La vila cu clo
poțel" — 19,30 șl 20,15.

Tea- 
Re-

Am primit ieri din 
lui Jora, prietenul și 
Academie, ultima sa 
modestul titlu de „Momente Muzicale 
sînt strinse împreună numeroasele sale 
articole publicate în diferite ziare sau 
reviste, cu privire la evenimentele 
zicale la care fusese martor, mai 
începînd din 1937 pînă la 1941. 
deci notele și impresiile pe 
le-au provocat, într-un om atît de 
țitor la orice manifestație muzicală și 
atît de competent spre a o judeca în 
toate amănuntele ei, concertele la 
care asistase, cărțile cu privire la mu
zică pe care le citise, dar poate mai 
ales evenimente în legătură cu orga
nizarea învățămîntului muzical, pe cară 
le cunoștea în perfecțiune, ca fost di
rector al Conservatorului în țara noas- 
tră, sau privind instituțiile și cultura 
noastră muzicală. Totul era văzut cu 
cea mai adîncă pricepere, și în a ju
deca faptele muzicale și consecințele 
lor asupra publicului și valoarea reală 
comparativ chiar cu ceea ce se pro- 

de un specialist 
Toate aceste ar- 

primisem căpătau 
importanță corisi-

mu- 
ales 
Sint 
care 
sim-

constituia o noutate. N-am 
ca in ultimul timp Jora să fi 
cum o făcea atunci, articole 

asupra evenimentelor muzicale, il au
zisem însă vorbind în seefia noastră a 
Academiei și la Institutul de istoria ar
tei, pe care-l conduc, unde ne da 
adesea un ajutor prețios, și rămăse
sem profund impresionat de modul 
pătrunzător și serios al percepțiilor

tru mine 
impresia 
publicat,

Intr-o pagină și jumătate, rareori 
două pagini, cu o claritate și o cu
noaștere a subiectului adevărat rare, 
dacă ne gîndim la ceea ce ne oferă 
în genere cronica muzicală din ziarele 
și revistele noastre, într-o limbă admi
rabilă, variată, adesea pitorească, în 
care vocabularul îi. venea din locul de 
bașt’nă al domniei sale, cu unele zicale 
atît de potrivite și de sugestive ale

prea strici profesional, luminează pe 
cititor, îneîi articole cum sînt cele din 
„Momente Muzicale" constituie o ade
vărată revelație în literatura noastră 
de specialitate. Mă voi opri numai la 
două dintre ele, care pe mine m-au 
interesat în chip deosebit ; cel despre 
Ravel, caracterizare admirabilă 
relui compozitor, după moartea 
cel despre fazele prin care a
marele dirijor Weingartner, de la repu
tația lui imensă și, după cum ne spu
nea Jora, posibilitățile lui 
unice, la faza finală a vieții sale, cu 
mult inferioară. Asemenea analize ră- 
mîn de neuitat pentru cei care au 
avut norocul să studieze evoluția răs-

a i 
lungă, cum

a ma- 
lui, și 
trecut

ducea in străinătate, 
cum era Mihail Jora. 
ticole și cartea ce 
deci pentru mine o 
derabilă.

Mă întîlnisem în tinerețe cu bunul 
meu prieten de azi, Mihail Jora, în 
cercul strîns în jurul profesorului Ion 
Cantacuzino, in care se găseau la un 
loc poate cei mai 
autentici oameni de cultură .din acea 
vreme1 din |ara noastră. 11 auzisem cîn- 
find la pian în mijlocul acelui cerc 
condus și însuflețit de marele spirit al 
profesorului Cantacuzino, dar îi igno
ram articolele.

Vizitîndu-I în ultimele zile, 
mit de la dînsul culegerea, 
a tuturor articolelor publicate între da
tele citate mai sus, culegere care pen-

însemnaji și mai

am pri- 
presupun

Acad. G. OPRESCU

sale, în ceea ce priveșie chestiunile 
ce-i constituiau profesia, ca și altele 
analoge. Totuși, primind volumul, a- 
caste „Momente Muzicale", am fost 
puțin surprins, căci a redacta 300 de 
pagini numai în scurtul interval dintre 
1937 și 1941, presupunea o activitate 
de critic muzical enorm de bogată, de 
intensă și de regulată. Mărturisesc 
plăcere că primui meu contact 
proza domniei sale a fost una 
marile bucurii din ultima vreme, 
ce am citit, evident o parte numai
volum, mi-a dat o satisfacție completă.

cu 
cu 

din 
Tot 
din

moldovenilor, cu un curaj
ales asupra acestei însușiri aș dori să 
insist 
fră, 
ce 
cer 
pe 
me, 
execuția muzicală.

Numai răsfoind volumul și citind ici 
și colo, la înîîmplare, 25 sau 30 de 
pagini, orice cititor este izbit de opi
niile atît de juste, atît de documen
tate și înlr-un limbaj care, fără să fie

— aproape unic în presa noasr 
domnia sa analiza și diseca, lăuda 

era bun și critica tot atît de sin- 
ceea ce nu-i plăcea, punea degetul 
defe'ctele numeroase în acea vre- 
care îngreuiau și creația dar și

aproape

pîndirii în țara noastră 
o perioadă atît de 
fost eu.

Fiecare bucată din 
zicale", luată cam la 
care am citit-o, mi 
puține cuvinte — căci, după cum am 
șpus, articolele erau rareori de două 
pagin> — constituie un model de cum 
ar trebui să se scrie articolele atît da 
numeroase din ziarele și revistele 
noastre, acele dări de seama ale unor 
evenimente din domeniul artei sub 
toate formele ei. Cit de mult ar fo
losi celor care fac astăzi critica pe 
care o citim în unele ziare despre 
concertele la care au asistat, sau ce
lor care prin meseria lor sînt obligați 
să conducă partea administrativă a ori
cărui spectacol muzical, dacă ar ana
liza amănunțit ideile exprimate, vasta 
experiență și maniera în care maestrul 
Jora s-a achitat de încrederea pe care 
revistele și ziarele timpului o pusese
ră în el, pentru 
petenf și mai 
publicul nostru 
muzicală în țara

muzicii pe
am

Mu- 
pe

„Momente 
înfîmplare, 
s-a părut că in

a instrui cinstit, com- 
ales sincer și curajos 
interesat de mișcarea 
noastră.

etc. ; biologie și medicină ; nespațiale (în industrie, administrație învățămînt și formarea specialiștilor ; probleme economice, juridice și sociale ale explorării și utilizării spațiului extraatmosferic etc. De un deosebit interes s-au bucurat și discuțiile în grup, inițiate cu scopul de a oferi un teren de dezbatere liberă a problemelor legate de participarea țărilor în curs de dezvoltare la programele spațiale și de realizarea unei cooperări internaționale eficiente. în sfîrșit, savanți de prestigiu au împărtășit roadele experienței lor și a țărilor lor în cadrul conferințelor de seară.Fără să fie incluse în mod expres în programul de lucru, contactele directe între reprezentanții color 74 de țări au contribuit substanțial la Schimbul de confruntarea unor trainice prietenești vor aduce, fără îndoială, o contribuție la rezolvarea pidă a problemelor puse în spre binele întregii omeniri.Pentru a oferi cititorilor părere autorizată aswora lucrărilor și rezultatelor conferinței, ne-am adresat eminentului om de știință 
dr. Vibram A. Sarabhai, președinte al Comisiei indiene pentru energia atomică și al Comitetului național indian pentru cercetarea spațială, numit de secretarul general al O.N.U. vicepreședinte și președinte științific 
al conferinței.— Stimate domnule președinte, voi începe cu întrebarea clasică în astfel de împrejurări : considerați împlinite obiectivele conferinței, așa cum au fost ele definite în hotărîrea Adunării Generale a O.N.U. ?— După cum știți, aceste obiective erau limitate. O limitare judicioasă, care a îngăduit conferinței să se concentreze asupra unor probleme acute. Cred, într-adevăr, că multe dintre utilizările spațiului extraatmosferic pot avea o importanță uriașă pentru țările în curs de dezvoltare. care doresc să progreseze din punct de vedere xeconomic și social. E greu de conceput cum ar putea ele să se mențină altfel în lumea de azi. Răspunzînd întrebării dumneavoastră, voi spune că însăși afirmarea și explicarea acestui punct de vedere constituie un succes al conferinței.Am impresia că vă gîndiți la noțiunea de participare fost des vehiculată, discuțiile în grup.— Exact.. Sînt unit în numele bunăstării economice a țărilor în curs de dezvoltare, că ele trebuie să parcurgă etapele prin care au trecut țările avansate. Se spune adesea că cutare sau cutare lucru este prea complicat pentru a fi aplicabil. Acest punct de vedere omite ceea ce ar trebui să pară evident și anume că, pentru a rezolva o problemă mare, trebuie să ai la disnoziție mijloacele necesare. Trecînd la domeniul spațial, părerea mea este că deplina realizare a beneficiilor practice presupune ca aplicațiile să fie conjugate cu acțiuni mergînd mai' departe de instalarea stațiilor de urmărire a sateliților. Este necesară activitatea și angajarea savanților țărilor respective în științele fundamentale și a- plicate conexe, ca șl în întreprinderile corespunzătoare, de înaltă specialitate.

reușitaidei șide opinii. închegarea legături științifice șiconferinței, de ipoteze,
mai ra- discutienoștri o

activă, care a mai ales încare predică

— Credeți că acest deziderat ar fi atins mai repede și în condiții mai b-he prin crearea unei agenții spațiale a O.N.U., preconizată în ședința de grup consacrată roluțui agențiilor internaționale ?— Chiar în ședința la care vă referiți s-au ridicat destule obiecții împotriva creării unui asemenea organism. Si, după internaționale elastice și de meat, ar fi întărim organismele existente O.N.U. : Comitetul pentru utilizările pașnice ale spațiului extraatmosferic și Serviciul pentru spațiul extraatmosferic.— Mi-amlntesc, totuși, că șl dumneavoastră ați propus înființarea unei noi forme organizatorice.— E vorba despre altceva : o comisie compusă din zece sau doisprezece specialiști, care să se întrunească periodic pentru a examina situația și a propune măsuri în vederea dezvoltării utilizării sateliților de comunicații sincronizați. Comisia ar sugera totodată măsurile de reglementare a umor aplicații, cum ar fi comunicațiile între , două puncte, meteorologia, navigația.în dorice caz. indiferent de formele organizatorice concrete, sînt convins că explorarea și utilizarea spațiului extraatmosferic nu pot rodi deplin decît dacă va fi posibil să se instaureze o cultură adecvată, națională și internațională. Națiunile ar trebui să se obișnuiască să trăiască în contact strîns și să înlăture rele artificiale în materie d@ mare.— Mu!țumindu-vă pentru precizări, mă adresez acum, cu îngăduința dumneavoastră, nu președintelui științific, ci șefului delegației indiene Ia conferință. Care sînt perspectivele țării dv. în domeniul spațial ?— Am construit la Thu-mba, cu cooperarea activă a Statelor Unite, Uniunii Sovietice și Franței, o bază de lansare a rachetelor de explorare ecuatorială. Această instalație este un exemplu de antrepriză in care națiuni urmînd căi politice diferite își unesc resursele pentru a promova utilizarea pașnică a spațiului extraatmosferic. Oricît de modestă ar fi această experiență, ea oferă, cred, un model important pentru viitor. Această apreciere mi se pare valabilă și în ceea ce privește stația terestră experimentală de comunicații prin sateliți de la Ahmedabad. care a primit sprijin din fondul pentru dezvoltare al O.N.U. și din partea U- niunii internaționale de telecomunicații. Acum sîntem în curs de construire a unei stații terminale terestre de comunicații comerciale prin sateliți, responsabilitatea, pentru sistemul și execuția proiectului revenind compatrioților mei. care au căpătat competență și încredere în forțele lor. prin participarea la proiectul anterior. Cîntărim, de asemenea avantajele pe care ni le-ar putea a- duce un satelit sincron destinat comunicațiilor între diferite puncte, informării cu ajutorul teledifuziunii în direct, precum și observațiilor meteorologice. acoperind vastul Ocean Indian, și serviciului de navigație, Referindu-mă la u>na dintre aceste aplicații, sistemul de comunicații, permițînd recepția emisiilor de televiziune într-o jumătate de milion de centre și localități, s-a calculat ca el ar cere doar aproximativ o treime din investițiile la care ne-ar obliga tehnicile „clasice". Iar urmarea ar fi că s-ar naște o puternică infrastructură industrială în electronică și s-ar crea cam 120 000 de posturi pentru specialiști. Nădăjduiesc că acest deziderat se va împlini cît mai curînd.

părerea mea, agențiile nu sînt încă destui de eficiente. Pentru mo- poate mai bine să ale

barie- infor-aceste

Ion HOBANA
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Și totuși sc invirtește acest pămint rotund 
Gîndește sfera aceasta rotitoare !
Am auzit șoptindu-mi din străfund 
Bărbații mari ai oștii proletare, 
Gîndește sfera aceasta rotitoare !

Cînd oameni sînt ca voi care răspund, 
în ceasurile de întrebări amare, 
Cu tot ce-i omenesc și mai profund 
Legat de socialism ca unic soare, 
Gîndește sfera aceasta rotitoare.

Ca aurul ce luminează în profund 
Ard ochii tăi de limpezimi stelare 
O, tara mea cu numele rotund 
Tu boltă-a frunții veacului prin care 
Gîndește sfera aceasta rotitoare.

Ion CRINGULEANU

Grigore HAGIU

Lăsat de străbuni drept cărare, 
dintr-o vreme apusă, de taină, străbună, 
firul de sînge sclipește mai tare, 
la ceasuri de noapte, pe lună.

Cînd ocliiu-n tăcere pierde-mprejurul 
și liniștea-n roțile capului bate, 
limpede-și scapără firul conturul, 
mă poartă pe căi neumblate.

Pe cîmpuri mă duce, la grîie, în lanul 
potopului galben și dulce, 
fruntea mea, laolaltă cu anul, 
greul mișcării în valuri să-și culce.

Laudă zveltelor, vegetalelor ape, 
laudă griului, spicului aspru-nstelat, 
laudă laptelui spornic din boabe, 
laudă mîinii care și-acum ni l-a dat.

Fămîntul nostru spune țărmuri, fluviu 
Și pîini și păsări și copii;
Se nasc din adîncimi atîtea aripi 
încît planeta dă lumină ;

încît ni-s palmele purtate adîncit
Pe trupul creșterilor pure —
E patria deplină și fecundă 
în orice sens ori în grăunte,
Iar lucrul cu ideea fac, îmbrățișîndu-se, 
Mereu alt arc și altă punte.

Istorie-i acest prezent ce bate
Ca seva cînd aleargă, albă, în stejari; 
E timpul tînăr, zilnic, în Cetate — 
Pămîntul nostru spune lumii, ore mari.

Ilie CONSTANTIN

Cînd tu rămîi cu mîinile-adunate 
pe fruntea mea ca pe un vas de foc, 
mă micșorez dinspre maturitate 
spre neștiința vîrstelor de joc. 
E poate fericirea tăiată pe cristale 
netulburată-n adîncimea ei 
închipuind în coasta vieții tale 
un diamant pe arcuri de seîntei. . 
Neclătinat eu sufăr să dureze 
oprirea, suspendarea, amînarea 
ca unghiul bun al unei după-amieze 
ce și-1 dispută soarele și marea.

PAGINA 5

Reșița s-a clădit dintr-o necesitate : a fierului și a cărbunelui și, în acest sens, întreaga viață a orașului e legată de uzină și viața uzinei, de oraș.Peste trei ani, industria noastră va putea celebra două secole de siderurgie românească re- șițeană. Chiar dacă mineritul și prelucrarea fierului au o vechime, în aceste locuri, de două mii de ani, încă de pe timpul romanilor, sfîrșitul deceniului al șaptelea al secolului optsprezece a precizat o ramură în domeniul industriei metalurgice. Abatele italian Francisco Griselini, călător prin Banat, nota în 1775 cîteva observații privind munca și îndemî- narea muncitorilor reșițeni. Destoinicia și experiența metalurgistului reșițean transpar, șl după două veacuri, din aprecierile acestui abate, ea și măreția simplă a foștilor iobagi și țărani deveniți primii siderurgiști ai țării. Reșița a fost printre primele centre industriale din Europa care a trecut la fabricarea oțelului Bessemer, a laminat, în 1851, cele dintîi șine de cale ferată și a creat prima locomotivă în 1872. Transilvania, Muntenia, Oltenia au beneficiat de cele dintîi căi ferate datorită laminoarelor reșițene. Istoria orașului se confundă cu istoria uzinei, iar istoria uzinei cu formarea și dezvoltarea muncitorimii reșițene, în rîndurile căreia muncesc înfrățiți români, maghiari, germani și alte naționalități.Cine pășește astăzi la ceasuri mici de noapte pe teritoriul furnalelor reșițene, sau în halele cuptoarelor Siemmens-Mar- tin, la oțelărie, trăiește o dublă emoție : pe lingă aceea cauzată de gigantismul și asprimea acestei munci îl încearcă și e- moția contururilor și proporțiilor inedite, aproape fantastice, pe care uzina le primește sub vraja nopții.Sub furnalul numărul unu. doar cîțiva oameni. Lucrează goi pînă la brîu și pielea lor lucește sub reflexele luminilor din hală. Au mari pălării pe cap, de sub care răsar ochi tinerești și curioși la trecerea mea. Din felul activității lor ghicesc că „aranjează" vatra canalului de scurgere a fontei. Lucrează în preajma unei temperaturi care mie îmi pîrjolește obrazul.O șarjă este o minune nu numai din punctul de vedere al unei admirabile imagini vizuale, dar și din acela al tehnicii la care s-a ajuns azi în privința plămădirii fontei. Acest efort u- man este dirijat, în fond, încă de la începuturi, pe întreg lanțul elaborării fontei, de un altul, fundamental, al unor mecanisme subtile, al unor automate, al a- cestor creiere electronice care dirijează un proces complex si delicat ca nașterea fontei. De fapt, azi, singurul efort uman este acela de la creuzet. Restul, încărcarea furnalului, un proces uluitor de complicat înainte vreme, ca și închiderea furnalului, ca "și procesul de turnare a fontei, greoi și dificil, ca și controlul eroziunii căptușelii refractare, toate aceste procese și încă multe altele, care ar încărca aceste relații cu detalii tehnice, presupun un grad de automatizare și mecanizare a muncii care nu putea fi nici măcar bănuit cîndva.Furnaliștii au conștiința clară, ca și oțelarii, de altfel, că în asprimea muncii lor rezidă și un interes pentru meserie pe care l-am putea numi dragoste. Orth Maier, după 17 ani de activitate la furnal, azi maistru de schimb, cu o tradiție de : siderurgiști în familie, nu uită să noteze că „aici, la furnale, cu toată automatizarea perfectă, o mare importanță o^ are factorul om". Factorul' om-: adică topitori ca Aurel Bojincă, Ion Murdeală, Ilie Bălăceanu sau Ilie Rusei, un furnalist cu douăzeci de ani

trecuți pe platoul furnalelor, și mulți alții. Faptul că fonta devine primul produs al oțelăriei, că ea devine veriga principală în obținerea unui oțel de calitate, duce la sentimentul că întreg a- cest proces din hala furnalelor cere o practică îndelungată, fiindcă chiar dacă aparatajul „a- rată" și propune, practica umană, în schimb, dispune și calitatea unei fonte ține de însăși calitatea meseriei însușite aici, a „rutinei", după expresia maistrului de schimb al furnalului II, Căpornay Ladislau. Și în privința calității fontei, Reșița a fost întotdeauna superioară altor combinate. De cincisprezece ani la furnal, de douăzeci de ani la furnal, iată vîrste impresionante pentru niște oameni care își petrec opt ore pe zi în ambianța unor asemenea temperaturi. Nu mă trage inima să mă duc în altă parte, spune acest tînăr maistru de schimb a4 furnalului doi — și am puterea să-1 cred. Omul ca- re-și 'schimbă prea des calul nu ajunge departe, conchide tot el, ascultînd cu atenție clopotul din hală care anunță șarja și-l cheamă la datorie.Zaica Macu, plecat în 1961 ca lăcătuș la Metalurgie, s-a reîntors în 1966, ca inginer, tot aici. Se pot face încă cercetări inte-

prin părțile Ilfovului), îmi relatează cu un umor special : „Aici la noi la oțelărie se vede munca în tone. Atît ai de făcut, atîta se vede, ca la zugrav". Sau Vasile Mo- cea, venit ca un țăran simplu, de pe meleagurile» Bihorului, ca să ajungă azi, la oțelărie. după 18 ani, topitor-șef.Maiștrii Al. Trăilescu și Mihai Waga, ambii cu aproape douăzeci de ani de activitate pe platoul oțelăriei, sînt „fac- totumul" aici, în schimbul de noapte. Cinci cuptoare (unul e în reparație) care duduie și clocotesc după „prescripțiile" lor. Porniți amîndoi de la o școală profesională, ei au început ca simpli oțelari și au urcat, an de an, treptele ierarhiei tehnice, ajungînd azi niște ași ai oțelului reșițean.Ajungem tot mai aproape de ideea că în multe uzine de pe geografia țării noastre, și cu a- tît mai intens la un gigant ca Reșița, „gîndirea inginerească a creat un cadru de desfășurare a energiilor latente". A suplinit munca fizică, dificilă, printr-un plus de gîndire, a eliberat idei tehnice elevate, a revoluționat întregul proces al producției și l-a organizat, în același timp.Dacă azi turbina românească

lei pare o uriașă floare de fier, un caliciu deschis, din care vor urma să răsară pistilul și stami- nele ce vor vibra cu delicatețe. Poate că toate aceste agregate, toate aceste mașini, construite cu ajutorul mașinilor, sub raza lucidă a gîndirii inginerești, pot fi socotite, toate, simbolic, veritabilele flori de fier ale Reșiței, născute și create aici.Biroul tehnic al inginerului. Simplu : pereți de sticlă. O masă, o bancă și miros de seîn- dură udă. Un birou tehnic care se poate umple oricînd de oamenii halei, din care se telefonează, se dau și se primesc ordine și dispoziții. Omul tehnicii nu caută să 'îneînte și să se incinte.Roman Ursulescu a fost cîndva muncitor în secție și el s-a întors aici, lîngă aceiași oameni cunoscuți, familiari. Pe acea vreme se construia turbina hidraulică de o mică putere, care în acel timp a reprezentat pentru el descoperirea unui nou continent. Astăzi, secția inginerului Ursulescu produce pentru Porțile de Fier cele mai mari hidroagregate, de tip Kaplan, din lume, de 178 megawați. A- ceste impresionante turbine pun problema dificilă a pieselor de mare tonaj lucrate, în același timp, la limitele unei precizii

unei vechi fabrici de tendere, muncitorii și tehnicienii cu mîini de aur ai Reșiței au știut să aducă în hala lor tehnica modernă.— Reșița este, așadar, și o bună școală a tehnicii noi... ne adresăm tînărului inginer Iosif Gurămare, adjunct de șef la secția Diesel.— Se pot învăța multe aici, la Reșița, secția, oamenii, izbîn- zile, problemele dificile, din toate se poate învăța cite ceva.Ploaia țîrîie peste oraș. Și pădurile din preajmă și întreaga așezare par că înoată prin fum. Prin biroul directorului I.P.E.E. (Institutul de proiectări echipament electric), Alexandru Bi- tang, perspectiva asupra unei părți a Reșiței pare atrăgătoare, cu toată ploaia statornică și cu tot cerul coborît. Dînsul a avut amabilitatea să expună ideile pe care le redau mai jos.Fără îndoială, azi pretențiile în tehnică s-au cam modificat. Tehnica nu se mai mulțumește să ceară ca o mașină să meargă, să se învîrteas- că. Ceea ce se cere sînt performanțele superioare ale mașinii. Este o fază a tehnicii în care pretențiile devin infinit mai mari și mai nobile. Revoluțiile actuale în știință, dezagregarea atomului sau altele identice ar
a

resante, apreciază acest tînăr inginer, în întregul proces de descompunere pentru obținerea fontei, proces care, practic, are încă atîtea necunoscute. Ceea ce mă surprinde aici, mai mult decît oriunde, este această unitate a oamenilor noștri. Topitori vechi, topitori tineri, o singură familie unită. Oameni de la țară, veniți și calificați aici, la furnal, ca și tineri cu școli profesionale sau tehnice. O familie care m-a primit și pe mine, încă de la început, cu dragoste, primind și întregul ajutor din partea ei...— Nu vă trece greu noaptea ?— Nu, fiindcă de obicei, noaptea, în schimb, e liniște și se poate lucra foarte bine...Hala oțelăriei, ca și hala topitoriei îmbină în același raport, de muncă manuală și automatizare, întreg procesul petrecut aici. Importanța maistrului de schimb, aici, pare însă primordială. Oțelul obținut și finețea formulei sale țin absolut de dozajul respectiv al elementelor componente. Fonta primită, probele reci pot fi deduse și după metode empirice, evidente, după care le deduceau și „bătrî- nii". Insă de abia de aici urmează un întreg proces complex, dozajul de minereu, fontă, calcarul, varul, și în funcție de cantitatea de carbon, se lucrează în acest fel cu șarja, pînă la obținerea finală a oțelului dorit, oțeluri simple sau mai dificile, aliaje de molibden, vanadiu, titan, oțeluri pentru viitoarele palete ale turbinei românești de 178 megawați, sau pentru arborele cotit al motorului de 2 100 H.P. al Dieselului electric.în mica și fierbintea săliță a tabloului de comandă stau de vorbă cu cîțiva oțelari. Vasile Achim, un colos cu pieptul gol, transpirat (îmi spune că e de
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hidraulică există și furnizează energie electrică la cîteva hidrocentrale de pe Bistrița, aceasta se datorează și tehnicii, gîndirii tehnice a inginerilor și eroismului cotidian al unor oameni care n-au putut să rămînă „în afară de timp". Aproape nu a existat mașină fabricată în acești douăzeci de ani în România, ca ea să nu fi fost discutată sau concepută de gîndirea tehnică inginerească. Ei, toți, n-au putut să rămînă în afară de timp. Așa cum nici șeful de secție de la mecanică grea, inginerul Roman Ursulescu, nu a rămas.'Prin 1956 am cunoscut la Facultatea de mecanică a Institutului politehnic din Timișoara un tînăr student, foarte suplu și cam tăcut. Călătorea zilnic, făcea „naveta", ca student, pînă la Cărpiniș, la părinți. Tînărul se numea Ursulescu Roman, venise mai întîi la Reșița ca elev, la profesională, apoi urmase seralul' și după că primise o diplomă de > merit,Ha absolvirea liceului, continuase studiile superioare la Facultatea de mecanică de Ia Timișoara, pe care o și absolvise în 1956.Pe acest student de atunci îl găsesc acum inginer, șef al secției. Trecem prin secție tăcuți. Ne oprim lingă un gigantic strung Carusel, la care este prins statorul viitoarei turbine de 178 megawați, prima din cele pe pare secția le va realiza în acești ani pentru hidrocentrala de la Porțile de Fier. E o carcasă de oțel impresionantă, pe 'care o judeci după înseși proporțiile gigantice ale hidrocentralei. O piesă care, în ambianta, în întregime metalică, a ha

de milimicroni. Statorul de 14,5 m în diametru, cu o greutate de 240 tone, poate avea doar un plus sau un minus de milimetru peste limitele prescrise. Asemenea agregate . unicate au pus, evident, ca și la hala Diesel, de altfel, problema ridicării unei calificări excepționale a oamenilor din secție.Cel care intră în halele mecanică grea, în hala nouă sau în hala Diesel rămîne uimit de activitatea de aici, de atmosfera cu adevărat creatoare. însuși cadrul, curățenia aproape farmaceutică, aerisirea halei, dotarea ei cu cele mai moderne strunguri și raboteze semnifică saltul calitativ uriaș al U.C.M.R.- ului, de la perimatele fabrici de poduri, aparataj petrolier sau vechi locomotive. Motorul de 2 100 H.P. realizat la Reșița pentru Dieselul electric românesc a necesitat, în imensa hală, o disciplină de fier a muncii colectivului, supus, unei în,al-: te probe de destoinicie și tehnică. Azi, secția Diesel a ajuns la cel de-al 650-lea. Un entuziasm general. O ambiție de bun augur, iată sentimentele care au animat pe oamenii halei Diesel. Și nu numai pe ei.— Omul, iată factorul determinant, spune tînărul inginer- șef al secției, Ion Tudora, absolvent și el al Institutului politehnic timișorean. îndemî- narea lui se îmbină cu performantele mașinii. în toate primează însă omul. De ,el depind și mașina, și valoarea pe care ea 
o poate da. ‘Crearea motorului Diesel a reprezentat. pentru industria re- șițeană și română, un salt sigur »pre tehnica mondială. Pe locul

deveni imposibile fără dezvoltarea ca atare a științei în ramurile ei componente. Ea a pus temelia descoperirii fenomenelor, a relațiilor și utilizarea lor practică. Progresul tehnic nu are suficiente elemente necesare fără dezvoltarea științei. Azi, relația știință-tehnică presupune un sistem informațional de o importanță deosebită și primul element care se cuvine să ne preocupe trebuie să pornească de la întrebarea : ce s-a făcut înaintea mea ? Altfel riști să inventezi lucruri gata inventate.Presupun că o creație strict individuală se face mereu mai puțin astăzi,- luîndu-i locul categoric una colectivă. Idei individuale, idei personale, da, există. Dar chiar și ideea ajunge tot mai greu să aparțină unui singur individ. Realizările tehnice, azi, nu le consider decît rezultatul unui colectiv, al unor creiere colective. Nici un agregat din uzina noastră nu este realizarea unui om, ci a unui număr de creiere. însuși institutul nostru se bazează pe o asemenea muncă deplin colectivă.Mulți din acești oameni de la I.P.E.E. trăiesc cu ăd_e- vărat creația. Și o văd și în perspectivă. în acest sens ei devin niște „idealiști" incoruptibili, niște romantici învederați, dornici să dovedească de ce este capabilă gîndirea românească.Reșița oferă un peisaj uimitor, de neuitat, și semnificativ, de pe înălțimea pe care se ridică și turnul de televiziune al orașului. Spre nord zărești împrăștiate prin mari zone de verdeață micile case ale cartierului Stavila, care se continuă cu Calea Văliugului. Venind încoace. spre sud, orașul continuă cu Reșița montană și română, care au constituit și constituie încă vechiul centru al orașului, ora- șul-uzină. Aici, în privința ar

hitectonicii, edilii nu mai pot face transformări radicale pe verticală sau pe suprafață. însuși peisajul, valea îngustă, pietroasă împiedică dezvoltarea u- nor asemenea ansambluri arhitecturale. în schimb, toate aceste vechi case de la 1878 sînt și vor fi dotate în interior cu apă și canalizare, iar în exterior liniile vetuste arhitectonice vor fi suplinite prin fațade puse la punct, carosabile, moderne, prin zone verzi care vor înainta dinspre Calea Văliugului înspre centru. De altfel, chiar și numai cu atît spațiu, cît are în această parte densă a orașului, Reșița numără azi 3 licee, o școală tehnică, o școală tehnică de maiștri, două școli profesionale, o școală de artă, iar orașul care în urmă cu 24 de ani nu visa la o stagiune permanentă teatrală, acum ridică permanent cortina unui teatru de stat, care aduce în acest an un bilanț de peste 120 de premiere, într-o sală ca o bijuterie.Cealaltă parte a orașului ar constitui-o „orașul de legătură", Lunca Pomostului, Moroasa, o zonă de trecere, de la arhitectura greoaie a anilor 1950, la cea nouă, mai aerată, cu soluții moderne de prefabricate sau semifabricate. Desigur, un element hibrid mai există în tonul general al acestei arhitecturi, însă zonele verzi presărate în acest prim cartier nou al orașului — care acum douăzeci de ani, sufocat între uzină și pereții de piatra ai rocii, cătita soluții urbanistice — întreaga atmosferă de cartier muncitoresc bine pus la punct și înzestrat cu complexe unități comerciale sau sociale fac din această zonă de „trecere" a orașului un cartier îndrăgit al reșițeanului.Ceea ce rămîne să se completeze în această zonă și mai departe, să se extindă spre Moroasa II, Moroasa I și Găvăn- dari. este tocmai arhitectura nouă, o arhitectură a soluțiilor moderne, a marilor spatii verzi, a unor centuri de legătură de netăgăduită frumusețe, așa cum Reșița le visează și le poate realiza. Perspectiva unor asemenea construcții se va extinde și spre construcții social-cultu- rale. Reșița va fi dotată cu o școală de subingineri, cu o construcție a Institutului de proiectări echipament electric, iar în perspectivă cu o facultate de construcții.în Reșița, „vechiul cu noul" poate fi minunat surprins chiar de-a lungul acestei artere descrise de noi. intrînd nrin Calea Văliugului și ieșind ne cea a Caransebeșului. Snunea cu o m'ndrie demnă de laudă actualul primar al orașului, tovarășul Petru Sfercoci : „Anroane nu există colectiv industrial din această tară la care Reșița să nu-și ti spus cuvîntul. Craiova, Hunedoara, Galați, uzinele ..23 August", toate au primit din s’ngele tînăr al Reșiței experiența și muncitorii ei. Ba mal mult, nu există produs important creat în industria românească în care să nu-și fi spus și Reșița cuvîntul".Ce poate constitui un titlu da mîndrie umană, pentru un oraș- uzină. decît o asemenea dăruire dezinteresată. în oameni și fapte, întru slava rinei patrii socialiste ? De pe înălțimea amintită, reșiteanul viitorului, așa cum nota arhitectul Gheorghe Avram, va putea încerca o dublă nostalgie : aceea de a călători prin inima unui oraș ce respiră de sute de ani prin plă» mînii săi vechi, în imediata a- propiere a unei uzine-gigant. șl prin aceea a unui al doilea oraș, distinct, un oraș al zonelor verzi, al grădinilor și parcurilor, al spațiilor libere, degajate de centrul vibrației industriale și al fumului zilnic, al furnalelor, un oraș cu adevărat al viitorului, care prinde contur încă de pe acum. ,
efigia Gor-Dacă ar fi să alcătuim jului de astăzi, a noului Gorj, socialist —• care anume imagini-simbol, din atîtea posioile, ar trecui să alegem ? Fără îndoială că o reprezentare a cadrului natural — cu dealuri acoperite de vii și livezi, cu văi cultivate cu grîu, cu păduri ur- cînd pe munții ce se profilează pe orizont — ar trebui să figureze nu numai pentru culoare locală specifică, dar și pentru importanța lor economică în plină dezvoltare. Un arbore simbolic — fagul sau gorunul — ar reprezenta industria lemnului (trei întreprinderi forestiere, marele complex de prelucrare de la Tirgu Jiu). La loc de cinste, ca și pe stema republicii, ar trebui să fie înfățișată și o sondă, văzută pe un răsărit ce soare, ca dovadă că aceste meleaguri au intrat in rîndul importantelor zone petrolifere. Un semn simbolic și pentru a reprezenta munca minerilor de la Motru și Rovinari, precum și marile resurse de lignit care sînt cuprinse aici. Și, în fine, un alt semn simbolic pentru resursele de piatră calcaroasă care au determinat amplasarea în apropiere de Tîrgu Jiu a unei moderne fabrici de ciment.Desigur, am selectat numai imaginile cele mai pregnante — dar ele sînt suficiente pentru a reda profilul Gorjului de astăzi, ridicat pe o treaptă mai înaltă de civilizație datorită energiilor puse în mișcare de revoluția socialistă. Gorjul vechi, Gorjul iubit pentru doinele și scoarțele sale, era, ca și vechea Tară a Moților, un simbol al mizeriei. Deși locuia în preajma atîtor bogății, populația subnutrită lua calea exodului către marile orașe pentru a în- groșa rîndurile angajaților în munci necalificate ori rudimentar calificate. Și asta în ciuda unui potențial uman cu o mare înzestrare psihică, care presupune dăruire în muncă, talent, putere de organizare, eroism, dacă ne gîndim că printre fiii Gorjului se numără personalități ca Arghezi sau Brâncuși, Tudor Vladimirescu sau Ecaterina Teodoroiu.în perspectiva ultimelor decenii ne este limpede că ridicarea la putere a resurselor gorjehe s-a datorat faptului că schimbările de structură, create de socialism, au realizat sinteza — pe baza unor noi relații sociale, pe baza științei și’ tehnicii avansate — între resursele materiale latente — cărbune, lemn, petrol etc. și potențialul uman. Acest proces ne obligă la o continuă revalorificare a imaginii Gorjului în plină schimbare și ascensiune. Păstrez în mine, în acest sens, două momente de neuitat.Primul, cu 10 ani în urmă, cînd, vizitînd Ticlenii, în plină frenezie a începutului, am fost impresionat de amploarea bătăliei ce se desfășura

aici pentru cucerirea prin foraj, prin zeci de sonde în foraj lucrînd simultan, a straturilor subterane de petrol. Era imaginea unei munci febrile, dar și a unei ample prefaceri sociale pe care industrializarea o a- ducea pe aceste meleaguri. Al doilea moment de neuitat l-am trăit recent, înainte de a scrie aceste rîn- duri. Am vizitat exploatarea Cicani, din cadrul bazinului carbonifer Ro- vinari. Gîndiți-vă că aveți în față o mină imensă, descoperită, fără galerii, în mijlocul căreia distingeți siluete gigantice de metal, excavatoare pășitoare, adevărate uzine pe șenile, din dreptul cărora curg într-o parte

vesc se face prin radio. Pe un alt platou, din aceeași zonă, am văzut o suprafață defrișată pentru pregătirile de șantier în vederea construirii unei puternice termocentrale, termocentrala Bogojelu, de două ori mai mare decît cea de la Craiova. Cărbunii extrași prin gigantice excavatoare vor sosi pe benzi rulante.Astfel, Gorjul se afirmă ca o nouă și importantă sursă energetică, dacă luăm în considerație și potențialul petrolier. în viitorii ani. fabrica de ciment își va dubla capacitatea, iar complexul de .industrializare a lemnului din Tîrgu Jiu se va extinde.In vederea dirijării Ia un înalt

teritorial-administrativaa structuriia țării, în urma căreia a luat naștere și noul județ Gorj. Cadrele de activiști și specialiști, concentrate în forurile de conducere și concepție ale județului, și-au putut coordona mai bine activitatea, în strînsă legătură cu realitățile locale. Studiile inițiate de comitetul județean de partid în colaborare cu consiliul județean au scos la iveală noi resurse.Unele din aceste studii privesc valorificarea resurselor pe plan republican, cum ar fi intensificarea extracției de antracit la Schela, sau necesitatea elaborării de pe acum a unui proiect privind extragerea alu-

și în alta, benzi transportoare. -Stratul răscolit de cupe imense este împărțit în piatră și cărbune. Sute și mii de tone pe zi. La fiecare excavator, doar cinci-șase. oameni. „Minerii" (dacă-i puiem numi astfel) sînt de fapt lăcătuși, electricieni, exca- vatoriști. Dar ce fel de excavato- riști ? Nicolae Vulpe lucra acum 14 ani pe un excavator obișnuit, cu o capacitate de 30 litri/cupă. Astăzi, șirul de cupe rotative pe care-1 mînu- iește are o capacitate de 50—60 de ori mai mare.Pentru a-1 înțelege e necesar să aruncăm o privire asupra unei noi dimensiuni gorjene, cea a viitorului. Ea se configurează de pe acum, chiar în fata ochilor noștri. Nu departe de exploatarea Cicani am văzut, în faza ultimă de montaj, silueta unei noi uzine pășitoare pentru excavat cărbune, de trei ori mai puternică decît cea descrisă mai sus. Măsoară în lungime 140 de metri. Legătura între oamenii care o deser-
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randamenc economic a tuturor acestor activități complexe se creează potențialul uman corespunzător, sînt elaborate noi forme de organizare, perfecționate. Peste tot, în echipele de muncă, ca șl în verigile de conducere — comitetele de direcție recent create — se cristalizează, prin contribuția și gîndirea colectivă, noi metode, mai simple, mai directe, mai eficiente. Iată de ce valorificarea în viitor a resurselor gorjene, „ridicarea lor la putere", ca și într-o seamă de alte domenii—cum ar fi agricultura, industria locală, sistematizarea orașelor și a satelor etc. — scoate în evidentă necesitatea perfecționării pîr- ghiilor de conducere și organizare. Un impuls hotărîtor în acest sens l-a constituit recenta ■ îmbunătățire

S-a ajuns, tot printr-o studiere temeinică, și la o apreciere mai realistă, mai adecvată a condițiilor locale în ceea ce privește dezvoltarea agriculturii. Județul se caracterizează printr-o mare diversitate a formelor de relief, care trebuie luate în considerație cu suplețe și discer- nămînt în planificarea producției a- gricole. Dealurile cu pante dulci sînt recomandabile pentru cultura cerealelor. Coastele abrupte, prin terasa- re, vor deveni propice viticulturii. Pentru a satisface nevoile centrelor industriale în creștere se vor dezvolta cultura cartofului, .legumicultura.Forurile județene au elaborat, în perspectivă, un plan ambițios în ceea ce privește turismul, văzut ca o activitate economică care poate contribui la înflorirea localităților. S-a prevăzut crearea unei rețele hoteliere care include Tîrgu Jiu, Novaci, Tis- mana etc., punerea în valoare a unor frumuseți naturale de mare interes turistic (Peștera Muierii, Peștera Po- lovraci), a unor lăcașuri istorice (Tis- mana), a originalității arhitectonice a unor localități (Curtișoara). Un loc important în acest proiect revine ansamblului de artă brâncușian din Tîrgu Jiu, de interes internațional.Rapiditatea și competența cu care forurile județene s-au adaptat multiplelor aspecte ale realității locale atestă viabilitatea noilor forme ad- ministrativ-teritoriale. Totul este — așa cum ne încredințează tovarășii din conducerea organelor de partid și de stat județene — ca aceste posibilități, mai eficiente și mai suple, să coincidă cu un stil de muncă operativ și totodată orientat într-o largă perspectivă, spre obiective de ordin major. Ni se arată, pe baza experienței gorjene, rezerve existente pentru efectuarea unor raționalizări administrative, prin eliminarea unor verigi, cum ar fi direcția județeană de industrie locală. E mai eficient și mai rațional dacă în locul acestui for administrativ întreaga activitate e încredințată unei unități economice, care e întreprinderea de industrie locală. Am eliminat multe dintre circularele adresate organelor în subordine — ne-au spus tovarășii de la forurile județene — dar primim încă o adevărată avalanșă de adrese din partea unor organisme centrale, care dau astfel dovadă de încetineală în ceea ce privește raționalizarea propriei activități administrative.Gorjul văzut astăzi — în contextul activității creatoare ce pulsează în toate județele — ne apare ca un șantier dinamic de construcție și perfecționare a activității economice șl sociale, sub semnul înfăptuirii importantelor obiective stabilite de partid.

minei din cenușa ce va rezulta din arderea cărbunelui în termocentrale. Alte studii se referă la valorificarea unor resurse pe plan local (extinderea producției de cărămidă, extragerea de balast etc.). Printre aceste resurse au fost luate în considerație și cele umane, determinate de tradiție, cum ar fi, de pildă, lucratul covoarelor, sculptura în lemn, tăbăcirea pieilor. Studiile au indicat și căile de urmat pentru înlăturarea unor anomalii. Iată una din ele : deși județul e un mare producător de carne și lapte, în cuprinsul său nu se găsesc unități care să prelucreze aceste produse. De aceea, materiile prime erau trimise în’ localități îndepărtate pentru a fi readuse sub formă de unt sau mezeluri. Or, acest considerent, al simplificării transporturilor, cît și faptul că, prin industrializare, cererea de produse alimentare e în creștere, arată că e judicios să fie create și unități de prelucrare corespunzătoare.
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Roma are forma unei flori, cu mănunchiul ei compact de clădiri de culoarea ocru, care au sfidat praful secolelor. Dar este o floare tropicală, o eflorescentă care crește și se umflă fără încetare, ca o obsesie. Sub lentilele unui microscop, celulele ei par anormale, se extind și se umflă cu asemenea mișcări încît dau impresia unei alunecări.Roma suferă de gigantism. Dacă ar fi posibil să se fixeze un aparat de filmat de un balon oprit în aer, care să scoată de la înălțime, de deasupra orașului, cîte o fotogramă la fiecare 60 de minute, ni s-ar înfățișa un film halucinant. I- maginile cinematografice ar scoate la iveală prin obiectivitatea lor rece palpitațiile acestui organism urban de 2 700 000 de • persoane, care crește cu ritmul de 7 locuitori și 9 camere pe oră.Masa compactă de 800 000 de vehicule motorizate, care duc pe străzi o luptă disperată pentru spațiu, crește din oră în oră cu cîte 12 unități — automobile, camioane, autobuze, motociclete, fără - a mai număra motoretele care scapă oricărei statistici. Ar fi greu să distingem, în acest turn-ba- bel modern, pe locuitorii permanenți amorașului de_ cei ocazionali : 310 turiști pe oră, o avalanșă neîntreruptă care vine din gări, coboară din avioane, sosește pe autostrăzi și se revarsă în oraș, unde fiecare dintre acești oaspeți temporari rămîn între 3 și 4 zile.Filmul făcut de la o asemenea înălțime — 
o fotogramă pe oră — ar putea reda dimensiunile „problemei Roma", dar nu ne-ar putea spune totul. Nu ne-a.r putea spune, de pildă, că datoriile Romei sînt o fîntînă fără fund, în care au dispărut o mie de miliarde de lire. Odată cu exercițiul financiar 1968 încasările satisfac cu greu plata salariului funcționarilor municipali și ratele datoriilor. Dar dezvoltarea frenetică și costisitoare a orașului nu se va opri din aceste motive. Roma va continua să crească cu 7 locuitori, 9 camere și 12 vehicule cu motor pe oră. Și vechilor ei probleme li se vor adăuga altele noi. Ucenicul vrăjitor a chemat geniul gigantismului și acum nu mai știe cum să-l o- prească. Din cînd în cînd se descoperă ceea ce nu este în ordine. în preajma unei sărbători toate cele 800 000 de vehicule din capitală și-au dat în- tîlnire, în ’aceleași zile, în aceleași ore, pe străzile comerciale pentru a cumpăra cadourile impuse de tradiție și de hipnoza consumului.Străzile, din centrul istoric pînă în suburbii, au fost blocate de o embolie dezastruoasă. O coagulare de automobile s-a îngrămădit timp de o oră pe Muro Torto, „artera de viteză" — pupila ochilor urbei — legată cu o serie de pasaje subterane de Corso d’Italia, capabile să înghită și traficul unui oraș nord-american.Pe rețeaua de străduțe unde se cuibărește glo- ”f~ i 4. <• _i -• - creatăde iede tot calmă multe _____  __ automobile nemișcate cu motorul în funcțiune, cu radiatorul înfierbîntat și clacsonul răgușit și gî-

se acu- s-au es-
riosul trecut al Romei și capcana modernă de învălmășeala mașinilor fără posibilitate șire, o mulțime de automobile s-au oprit timp de o jumătate de zi. în atmosfera din preajma sărbătorii au putut fi auzite înjurături, venite din masa defiind după ce a fluierat îndelung, inutil, disperat, nervos, revendicîndu-și cale liberă.„Dați-mi un punct de sprijin ca să răstorn pă- mîntul“. Se părea că un plan bun de sistematizare ar fi fost deajuns pentru a da orașului o nouă infuzie de prospețime și vitalitate. Ei bine, de cinci ani Roma are un plan al său de sistematizare. Dar a rămas un deziderat.• între realitatea care a continuat să evolueze în mod irjexorabil și planul care a rămas în urmă s-a creat un gol. Si aceasta este drama Romei: nu există speranțe pentru că de fiecare dată ne lo- .. vim de aviditatea unei burghezii speculante gata . să sfărîme; în -bucățele tot ceea ce este public, adică al comunității, al tuturor cetățenilor.Zonele semicentrale și periferice în care maî era posibil să se construiască fără a compromite realizarea planului de sistematizare sînt deja saturate de mai mult de un an : s-au eliberat toate licențele de construcție. Dar, cum se întîmplă de obicei în asemenea cazuri, mulți proprietari și-au băgat licența în buzunar pentru a vinde terenul. Fără grabă, doar prețurile nu pot decît să crească.Si astfel au fost stimulate micile și marile abuzuri. Acest mod de speculații sporește prețul locuințelor pînă la nivele intolerabile pentru cea mai mare majoritate a cetățenilor și îi provoacă pe aceștia să acționeze așa cum știu ei, să dea asaltul asupra terenurilor care aparțin statului și asupra ținutului din împrejurimile Romei, sporind astfel numărul suburbiilor mai mari sau mai mici.Ca urmare, zonele unde se putea construi potrivit prevederilor planului sînt acum suprasaturate. La Primavalle, densitatea este de 218 la sută față de cea prevăzută, la Tor Sapienza și la Torre Maura este de 210 la sută, la Borgata Ales- sandrina este de 233 la sută, adică aproape de două ori și jumătate mai mare decît cea prevăzută. Și, în acest timp, flin 1964 pînă acum, au fost parcelate în mod abuziv 350 de hectare cu prețuri variabile, de la 2 la 10 mii de lire pe metrul pătrat. Borgata Alessandrina este un oraș nou, cu 50—100 de mii de locuitori. Un oraș fără servicii publice, fără străzi, fără canalizare, fără

bogăția de fațadă

Interviu cu prof. M. FLORKIN
președintele Consiliului organizațiilor internaționale de științe medicale

In ziua de 3 decembrie 1967 omenirea a aflat, cu o justificată emoție, 
că un om ce se afla în pragul morții — Louis Washkansky — a fost „înviat", 
grație unei grefe de inimă executate de prof. Christian Barnard din Cape
town. Operația a eșuat, dar o a doua intervenție, executată de prof. Barnard 
asupra muribundului dr. Blaiberg, pare a se bucura de perspective mai 
optimiste.

După grefa din pragul lui decembrie trecut, dr. Norman Schumway din 
Stanford (S.U.A.). a efectuat la rîndu-i o transplantare cardiacă, dar cu ace
lași insucces. Au urmat, asemeni unei reacții în lanț, un număr impresionant 
de grefe, în Statele Unite, în Marea Britanie, în Franța, în Brazilia, care 
au adus problema pe primul plan al actualității. Spectaculoasă, acțiunea a 
umbrit amintirea celor dinții tentative de transplantare a organelor, situate 
încă la începutul secolului nostru. Interesul viu suscitat de grefele de inimă 
practicate asupra oamenilor a determinat Consiliul organizațiilor interna
ționale de științe medicale (C.I.O.M.S.) să organizeze la Geneva, cu concursul 
Organizației Mondiale a Sănătății și. al U.N.E.S.C.Oi, o conferință asupra 
multiplelor aspecte ridicate de aceste operații. Au participat 24 de persona
lități ale lumii științifice medicale — cardiologi, chirurgi, neurologi, imuno- 
logi etc. — ca și reprezentanți ai O.M.S., U.N.E.S.C.O. etc.

Conferința a avut un caracter secret și a elaborat o declarație publică 
extrem de prudentă, ținînd seama de controversele existente. O convorbire 
cu președintele C.I.O.M.S., prof. Marcel Florkin, este însă de natură să 
lumineze mai bine tabloul preocupărilor oamenilor de știință cu privire la 
grefa inimii.— Personalitatea participanților, ne spune prof. Florkin, constituie o garanție că concluziile noastre sînt judicioase. Aș enumera numai cîțiva dintre ei, de incontestabilă valoare : prot. Charles Dubost, de la Clinica chirurgicală cardio-vasculară a spitalului Broussais din Paris, care a efectuat grefe de inimă, prof. Daus- set și Fischgold, de asemenea din Paris, dr. L. Brettschneider din Denver (Colorado), dr. J. J. Van Rood de la Leiden (Olanda), prof. E. Zander de la Academia elvețiană de științe medicale, prof. G. M. Soloviev din Moscova. S-au discutat probleme imunologice, clinice, morale și legale legate de grefele de inimă. Cum C.I.O.M.S. este organizația medicilor din întreaga lume, declarația noastră are ca scop să-i informeze pe membrii noștri asupra concluziilor la care am ajuns. Printre cei care au participat la reuniunea noastră, dr. Dubost a practicat, după cum am spus, grefe de inimă, dar cel

nurile, o sumă totală de ordinul zecilor de miliarde.Problema s-a complicai. Atîta timp cit centura suburbiilor era constituită din nuclee de barăci din carton și bucăți de tablă, speranța de a le putea însănătoși avea o bază concretă. Dacă ar fi fost posibil ca dezmoșteniții din „bidonville“-uri să fie primiți în case decente, aceste suburbii ar fi putut fi distruse, eliberîndu-se terenurile. Dar astăzi nu mai este posibil acest lucru. Periferiile orașului sînt acum aglomerate cu căsuțe, barăci, clădiri din cărămidă, beton, de puțuri și de garduri. Fără nick o ordine, fără nici o logică. Restructurarea lor este o problemă care ar face să sară chiar și butoanele unui creier electronic.Cînd loteria distribuie premiile, un val de curiozitate se dezlănțuie pentru a cunoaște numele și a-i vedea la față pe fericiții cîștigători. La loterie se cîștigă cel mult 150 de milioane. Dar cu parcelarea terenurilor se poate cîștiga mult mai mult. Astfel, Carlo Francisci a cîștigat cel puțin 500 de milioane. Dar nimeni nu s-a dus să-1 fotografieze. Despre el nu se dau știri. Poate pentru că țipi ca el sînt prea multi...Roma este capitala politică a țării — aici guvernul, ministerele, parlamentul — dar
»
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are putere economică. Pîrghia de comandă se află în altă parte, la Milano și la Torino. Roma are aproape 3 milioane de locuitori, dar organismul său gigantic nu are coloană vertebrală, o structură economică puternică care să o susțină. Faptul că acest lucru ne este evident tuturor nu schimbă situația. Concentrărilor economice din nord Roma le este folositoare așa cum e ; dacă n-ar fi existat, ar fi inventat-o : lor Ie este absolut necesară o capitală care le furnizează anumite servicii, care constituie o mare piață de consum.Vechiul și noul se împletesc în economia Romei, ca pretutindeni în Italia. Dar aici prevalează în mod absolut vechiul. Condiția umană a celor ce muncesc continuă să aibă aspecte dramatice. Fenomenul celor care „pendulează" este încă de proporții vaste. Mii de muncitori sînt constrînși la o viață vegetativă. Trei-patru ore de drum la ducere, trei-patru ore de drum la întoarcere. Ziua de muncă se dublează, abia le mai rămîne timp să mănînce și să doarmă.Potrivit statisticilor ofifciale, 855 200 de persoane au un loc de muncă stabil. Cea mai mare parte, 586 000, respectiv 68 la sută, lucrează în sectorul administrației publice și în sectorul terț; 248 800 în industrie, inclusiv sectorul construcțiilor, gaz și electricitate ; restul de 20 400 sînt ocupați în agricultură. La Roma sînt în mod aparent numai 45 000 de șomeri. Dar acestea sînt date iluzorii. Pentru că sute de mii de persoane și-au pierdut chiar și speranța de a găsi de lucru.Femeile plătesc cel mai scump preț pentru a- ceastă situație. Dintr-o populație feminină care depășește cu mult 2 milioane de persoane, în La- țium — regiunea Romei — numai 340 000 sînt în. producție. Iar numărul lor s-a redus în ultimii ani considerabil. Singura meserie pe care o oferă femeilor capitala și regiunea din jur este

puțin alți zece specialiști au participat la asemenea operații sau și-au dat avizul. Așadar, opinia lor are o pondere indiscutabilă.
.— Oamenii de știință afirmă că, 

dacă creierul nu poate rezista decît 
trei minute întreruperii alimentării 
cu singe, inima subzistă între patru 
și cinci ore. Profesorul Barnard a 
susținut chiar că corpul omenesc, 
ca întreg, încetează de a mai ființa 
abia la 6—7 zile după încetarea 
funcțiilor inimii. Care sînt crite
riile după care medicul poate con
stata că această unitate de viață, 
care este organismul omenesc, s-a 
stins 7 Cînd poate semna el certifi
catul de deces 7— într-adevăr, moartea este un fenomen progresiv. Creierul poate fi distrus, dar unele organe mai prezintă reacții. Manifestările lor nu mai sînt însă semnificative. Pierderea u- nității biologice conduse de creier este momentul cînd moartea poate 

fi considerată drept reală. Dar abolirea totală și ireversibilă a funcțiilor cerebrale nu poate fi determinată decît dacă se constată încetarea totală a funcționării unui sistem.Toate aceste probleme ne impun o anume prudență. Tehnica reanimării este, fără îndoială, foarte a- vansată, dar nu infailibilă. Posedăm puține detalii cu privire la experiențele efectuate pînă acum și, deci, nu putem aprecia dacă toate normele au fost cu strictețe respectate. După părerea noastră, ar trebui să se practice sistemul controlului efectuat de două echipe ; cea care constată decesul clinic și cea care practică grefa. Nu știm dacă pînă acum s-a ținut seama de această necesitate, dar am dori ca pe viitor ea să nu fie ignorată. în orice caz, asemenea operații nu pot fi concepute decît în instituții dispunînd de specialiști cardiologi, chirurgi, imunoiogi și neurologi cu o bogată experiență practică și coope- rînd foarte strîns. Este cazul operațiilor efectuate de profesorii Cabrol și Dubost, unde știm că au participat cîte două echipe.— Ce condiții trebuie să îndepli
nească un pacient receptor al unei 
inimi prelevate de la un alt om 7— Actualmente nu se poate considera realizarea unei transplantări de

aceea de soție și casnica. Este spiritual să faci ironii asupra matriarhatului „casnic" din Roma, asupra copiilor prea alintați și a bărbaților „monștri" ca și a poziției subalterne a femeii. Dar iată consecințele : există prea puține mașini de spălat rufe și prea puține frigidere pentru că soția este acasă și poate spăla singură rufele sau poate merge la piață mereu...Zidarii continuă să constituie partea cea mai consistentă a proletariatului roman : administrațiile care s-au perindat de un secol încoace au considerat oportun să evite ca în capitala italiană să se formeze o clasă muncitoare numeroasă. Scopul era foarte clar: să nu se producă sindicale sub balcoanele autorităților sau ticanului.Funcționarii, care alcătuiesc în mare măsură populația Romei, dau „tonul" telectualii, cineaștii, cîntăreții une și turiștii nu fac decît să-i ofere un surplus de culoare, reprezentînd, într-un anumit sens, folclorul roman. însă la periferia Romei, în barăcile și căscioarele fără lumină, trăiește o omenire dezmoștenită de proletari, măturători, pungași, prostituate, oameni fără căpătîi, mulți fără un dram de speranță. De aceea, este foarte greu să dai o definiție a Romei : orașul are mii de fețe contradictorii, este renascentistă și barocă, romantică și cinică. Cu toate acestea, în 1943 a știut să se opună invaziei fasciste, cu toată pasiunea populară, purtînd o bătălie glorioasă și fără speranță la Porta San Paolo.La Roma, apariția manifestărilor de conștiință sînt fulgere neprevăzute și imprevizibile. Să luăm exemplul universității. O frecventează copii ai burgheziei. Fiii muncitorilor reprezintă un procent atît de mic încît statisticile nu îl menționează. Totuși mișcarea studențească a găsit tocmai la Roma curajul și forța pentru a duce una din cele mai violente bătălii pentru democratizarea învăță- mîntului, ocupînd facultățile și respingînd atacurile poliției.în nici un oraș ca la Roma contradicția între salariatul care-și plătește taxele pînă la ultima centimă și marele bogătaș căre reușește să se eschiveze nu este atît de acută : casele municipiului nu au încasat cel puțin 60 de miliarde de lire din sumele datorate de particulari ca impozite din care unele trebuiau plătite încă cu 20 de ani în urmă. Cum a putut să muleze acest credit? Tehnica celor care chivat a fost foarte simplă : respectarea formală dar încăpățînată a legii. Iată cum se face. Se prezintă declarația obișnuită pentru impozitul de familie, cu cifre cu mult inferioare realității propriei condiții economice. Fiscul Comunei desigur nu crede, se fac cercetări, cifra impusă pentru a fi plătită urcă cu viteza unei rachete : de exemplu, de la 10 milioane declarate, să zicem la 50 milioane confirmate. Pus în fața cererii Comunei, contribuabilul se indignează, protestează, se consultă cu un expert fiscal, ia o foaie de hîrtie timbrată și își face „brava" sa contestație. în acest moment jocurile sînt făcute. Anii trec, recursul lui doarme într-un sertar și el plătește exact cifra declarată 4a început. De exemplu," firma lui Alessandro Torlonia, ale cărei recursuri, neana'i- zate încă din 1948, au scutit-o pînă acum de plata a 448 de milioane de lire. Faima Romei, a celei antice și a c.elei moderne, este cunoscută în Europa și în lume. Am schițat aici cîteva din fațetele ei pe care nu le surprinde ochiul neavizat, fascinat de eleganța și acestei mari metropole.

agitații ale Va-orașului : înde la televizi-

a

inimă decît în cazul unei persoane suferind de o caj-diopatie gravă, fără posibilitatea de a fi tratată și evo- luînd rapid spre»un deznodămînt fatal. Se poate spune însă că, în orice caz, este vorba de operații avînd un 
caracter experimental. Expresia a- ceasta nu apare în declarația de principiu a conferinței noastre,. întrucît într-un număr de țări, cum ar fi de pildă țările scandinave, experiențele pe oameni sînt interzise.

— Ați vorbit despre criteriile 
care determină stabilirea caracte
rului ireversibil al pierderii func
țiilor cerebrale la donator. Alegerea 
donatorului depinde și de alte ele
mente 7— Desigur, în primul rînd este necesar să se constate perfecta condiție a inimii donatorului, în momentul prelevării ei. în al doilea rînd, trebuie să existe o perfectă compatibilitate între donator și receptor. Organismul celui din urmă nu tolerează grefarea unui organ care să nu fie identic din punct de vedere imuno- logic, adică în constituția lui chimică.

— In legătură cu selecționarea 
donatorilor și a receptorilor, ăre- 
dem că se impune o întrebare : de 
ce, dacă principiile selecționării 
sînt cunoscute, peste 80 la sută din 
grefele de inimă au eșuat 7 Dimpo-

Am cunoscut România în zilele cînd poporul român sărbătorea un secol de la nașterea poetului său național George Coșbuc. Am avut șansa de a avea ca însoțitor permanent pe prietenosul, amabilul și profund îndrăgostitul de patria sa Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor.Am vizitat multe meleaguri ale republicii și, laolaltă cu însoțitorul meu, am admirat minunatele orașe ale României, siluetele svelte ale noilor construcții, apele scînteietoare ale Dunării, farmecul inexprimabil al naturii transilvănene. Mi-am plecat urechea la sunetele viguroase ale creației și muncii — glasurile României industriale. Am auzit cîntece la care vibrează coardele cele mai sensibile ale sufletului omenesc, am simțit pe obraz suflarea caldă a vîn- tului purtînd foșnetul pădurilor de stejar și prospețimea dealurilor subcarpatice.Am părăsit țara purtînd în inimă sentimente de dragoste profundă, a- mintirea unui cer de un albastru jilav. străbătut de caravana de nori fără număr.în Turkmenia cerul este însă cu totul transparent, aproape fără culoare sub loviturile nemiloase ale soarelui. Și nici un nor pe el, iar vîntul poartă dogoarea incandescentă a pustiului.Apa, apa... Din timpurile cele mai străvechi ea a constituit sensul vieții și totodată amarnica nenorocire a turkmenului. Se zice că lipsa ei este o calamitate pentru regiunile centrale ale Australiei, că invocarea ploii face parte din ritualul permanent al vieții în Africa Neagră. Mie mi se pare însă că trebuie să te naști turkmen pentru a înțelege pe de-a-ntregul valoarea și puterea apei. Cîte încăierări pe viață și pe moarte s-au iscat lîngă rezervoarele de unde apa era lăsată să curgă pe pămînturile țăranilor numai cîteva minute 1 Cîte tragedii au adus căsătoriile contractate între copii de zece ani, pentru că' numai un om însurat avea drept la o cotă de apă ! Realitatea înfricoșătoare și nu fantezia stă la baza apariției unor denumiri ca „Izvorul sîngeros", „Fîntîna sin- geroasă", „rezervorul sîngeros".Ca teritoriu, Turkmenia depășește de mai bine de două ori suprafața României, dar ca populație este de aproape 9 ori mai mică. Pămîntul. ei este bogat și fertil dar forțele productive sînt încătușate aici de lipsa de apă. Aceasta face ca populația să fie concentrată doar pe fîșii înguste de pămînt sau în oaze.Lipsa apei nu înseamnă că în Turkmenia nu există rîuri. Dar unele, ca de pildă, Murgab și Tedjen, răsfirîndu-se pe zeci de brațe, se pierd fără urmă în imensitatea nc- păsătoare a deșertului. Altele, ca Atrek, se varsă în Marea Caspică. Și numai impetuoasa Amu Daria, luptînd împotriva vitregiei Kara-Ku- mului, »își mînă apele spre Marea Arai. Ele poartă o cantitate de aluviuni de trei ori mai mare decît apele binefăcătoare ale Nilului, dar aproape toate ajung în Marea Arai. Pînă în ultima vreme doar douăzeci la sută din apa Amu Dariei era folosită la irigarea ogoarelor.Visul milenar al poporului despre apă a trăit în cîntece, în mituri și legende. Nu întîmplător vechii arabi au dat Amu Dariei numele Djeihun, adică Turbata : capricioasă, ea își schimbă albia la voia întîmplării, Oamenii simpli și-au pus însă întotdeauna nădejdea în ea. Istoria ne-a păstrat numele căpeteniei turkmene Hodji Nepes care a făcut drum lung pînă la tarul rus Petru I ca să-i transmită rugămintea tuturor turk- menilor : să le dea o mînă de ajutor ca să readucă apel^Amu Dariei în vechea albie a Uzboiului. A fost trimisă o expediție cu porunca : „dacă se poate,' sus-numita apă să fie întoarsă pe făgaș".Istoria a păstrat zeci de proiecte de modificare a cursului Amu Dariei, printre care și unele prezentate de cîțiva ingineri ruși la Expoziția universală de la Chicago. Proiectele rămîneau însă proiecte, în timp ce fluviul continua să-și poarte apele spre Arai iar roata fîntînli,
B E O B B Q
trivă, grefele renale nu mai consti
tuie o problemă, dacă ținem seama 
de rezultatele obținute pînă acum.— Este adevărat că putem număra aproximativ 1 200 de grefe de rinichi practicate pînă azi. Dacă în acest domeniu avem, aș zice, o tradiție, primele tentative de transplantare a inimii datează abia din 1959. Se pare, pe de altă parte, că în constituția chimică a rinichilor aparținînd unor indivizi din aceeași specie este o mai mare omogenitate decît în aceea a altor organe. în cazul rinichilor, diferențele chimice sînt mai mici decît în cazul inimii și, deci, fenomenul respingerii este mai slab. Totuși, și aici s-a constatat că succesul depinde foarte mult de gradul de compatibilitate, de identitate dintre donator și receptor: membrii aceleiași familii, cum ar fi frații gemeni, tatăl și fiica etc. în cazul operațiilor de inimă, asemenea date lipsesc, pînă acum. Tehnica grefelor de inimă este, în 

principiu, soluționată. De la transplantarea cardiacă pînă la supraviețuire însă este un drum care încă n-'a fost parcurs. De pildă, se știe că șansele sînt excluse, dacă transplantarea se efectuează asupra unui bolnav bătrîn, cu o stare generală deficientă și anomalii cardio-vascu- lare generalizate. S-au făcut abia primii pași în cercetarea biologică pură, care ridică o seamă de probleme fundamentale. De pildă, reacțiile imuni- tare care determină respingerea transplantelor neomogene, încă nu pot fi dominate. Mă refer la reacția de apărare a organismului împotriva unui corp străin, reacție care trebuie neutralizată. Cel puțin un sfert din numărul celor operați — cum ar fi Louis Washkansky și Mike Kasperak, de pildă — au supraviețuit prima săptămînă dar n-au depășit-o pe cea de-a treia, tocmai datorită stadiului critic al fenomenului de respingere, în sfîrșit, o altă dificultate constă în faptul că nu există încă posibilitatea 
de a stabili gradul de omogenitate 
imunologică între organul donatoru
lui și cel al receptorului. Cînd această problemă va fi determinabilă, ea va deveni implicit determinantă pentru reușita oricărei grefe.

— Sînteți optimist în ceea ce 
privește perspectivele 7 

trasă de o bătrînă cămilă oarbă, continua să scîrțîie din greu.„Unde este apă acolo e și viață", spune un vechi proverb turkmen. Nu este de mirare, deci, că lupta pentru Apa mare, o luntă grea și planificată, care cere eforturi susținute și investiții mari, a început în Turkmenia chiar din primele zile ale puterii sovietice, cînd prin hotărîrea lui V. I. Lenin au fost alocate 500 milioane ruble pentru lucrările de irigație în Turkestan. Au fost construite multe și mari sisteme inginerești, rezervoare de apă, baraje, canale magistrale. Este suficient să arătăm că în cadrul sistemelor de irigație ale republicii au fost ridicate peste 5 000 de diverse construcții hidrotehnice, că numai-rețeaua de colectare și deservire măsoară o lungime totală de peste 6 500 kilometri.Toate acestea nu acopereau însă necesitățile agriculturii și industriei în plină dezvoltare, a republicii. Apa mare era însă o problemă a viito-
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rului pe care trebuia s-o rezolve canalul Kara-Kum.A fost o veritabilă ofensivă generală împotriva deșertului, cum n-a mai cunoscut omenirea, o apoteoză a înfrățirii și muncii. Peste 30 de naționalități ale Uniunii Sovietice au luat parte la construirea canalului, 200 de orașe au trimis aici mașini și utilaje de prim rang.Unui om neversat îi este greu să-și imagineze ce reprezintă o construcție în deșert, unde pămîntul se încinge pînă la 70 grade Celsius, unde nu există nici un copăcel la umbra căruia să te adăpostești, unde o înghițitură de apă caldă, adusă de la mari depărtări reprezintă culmea tuturor dorințelor. Este aproape imposibil de zugrăvit toate dificultățile pe care constructorii le-au a- vut de învins, eroismul de care au dat dovadă. Am călătorit de-a lungul traseului canalului împreună cu scriitorul K. Simonov, venit de la Moscova, și am văzut cu ochii noștri cum inima de oțel a mașinilor se oprea, metalul se sfărîma neputînd rezista la solicitările prea mari. Oamenii mergeau însă înainte un kilometru, doi, zece, o sută, trei sute...Și nu mergeau pur și simplu (n-ar fi fost nici asta ușor), ci înfăptuind o muncă gigantică. Construcția canalului Kara-Kum este bogată în cifre record. Putem spune, fără a e- xagera cîtuși de puțin, că aici a- proape fiecare cifră reprezintă un record. De aceea este greu să te o- prești la vreuna și să spui : aceasta este cea mai impresionantă. Pentru a Vă da măcar o idee generală despre volumul lucrărilor de construcție la canal voi cita următoarele cifre : numai în anii 1963—1967 au fost dislocați 100 milioane metri cubi de pămînt, iar constructorii au turnat lunar 15—20 de mii de metri cubi de beton.Amenajarea marilor construcții hidrotehnice este o muncă grea și a- nevoioasă. Este suficient să amintim istoria creării canalului Suez sau Panama. Lungimea celui dintîi es’e de 160 kilometri și s-a construit în zece ani. Canalul Panama a fost construit de țări înaintate din punctul de vedere al înzestrării tehnice, ca Franța și Statele Unite ; totuși • cei 80 de kilometri ai traseului au fost săpați în circa patru decenii.Ce să mai vorbim despre traseul de 140 kilometri, al celei de-a doua părți a canalului Kara-Kum, străbătut de constructori în 8 luni ! Ce să mai spui în genere despre acest fluviu artificial, unic în lume, care, unind apele Amu Dariei și Murga- bului, traversează republica de la eșt la vest aidoma unei artere a vieții lungă de 840 de kilometri ! Nu • ti se mai pare ciudat să vezi lacrimi de fericire pe obrajii ca de pergament ai bătrînului Aksakal. venit să
□ 0 □ O O B— Conferința noastră a ajuns la anumite concluzii de ordin tehnic. Ea recomandă, pentru viitoarele transplantări cardiace, determinarea prealabilă a grupurilor de țesuturi și a relației donator-receptor. Stabilirea unei asemenea relații a fost facilitată, în Statele Unite, prin folosirea unui ordinator central. Era vorba de o transplantare de rinichi. In Europa, ordinatorul este utilizat de dr. J. J. Van Rood, la „Afdeling Immunohaematologie" din Leiden, în •Olanda. Dar echipament pentru grefele de inimă încă nu avem pe continentul nostru.— Se vorbește mult și controver

sat despre problemele morale pe 
care le ridică transplantările car
diace. Care este opinia participan
ților la conferința dv 7— Aspectul moral nu este numai controversat, ci și extrem de complex. Unii spun că donatorul trebuie să declare, înainte de a muri, că este pe punctul de a muri și că, în consecință, acceptă să i se ia inima pentru a fi grefată în corpul altui om. Noi nu ne putem pune de acord cu acest punct de vedere. Omul care face o asemenea declarație trăiește și nu știe dacă mai poate fi salvat. Noi credem că numai un mort, adică un om ale cărui activități-cerebrale au încetat, poate fi folosit pentru asemenea experiențe. Tocmai de aceea considerăm indispensabilă existenta celor două echipe despre care am Vorbit, una dintre ele trebuind să constate moartea clinică înainte de a se trece la operația grefei. Unele operații efectuate pînă acum au fost criticate. Ca oameni de știință, însă, nu ne putem pronunța asupra lor, cîtă vreme n-am asistat la aceste experiențe și nu dispunem de date precise asupra lor.
Concluziile conferinței de la Ge

neva, ne-a informat în încheiere prof. 
Florkin, vor fi aduse la cunoștința 
tuturor gtivernelor și societăților ști
ințifice din întreaga lume. Asimila
rea lor le va conferi caracterul uni
versal pe care înseși legile care co
mandă existența umanității ar tre
bui să le aibă.

Horia LIMAN 

vadă minunea minunilor — fluviul vieții în inima „nisipurilor negre", nu ți se pare ciudat că duce la gură o mînă de apă ca pe o sfîntă a sfintelor 1Da, despre marea luptă a oamenilor împotriva deșertului Kara-Kum nu este ușor să vorbești. Canalul ațî- ță imaginația multora. Nu există oaspete străin care, vizitînd republica noastră, să nu se simtă dator să arunce o privire asupra acestui miracol al muncii omenești — fluviul Kara-Kum. înțeleg foarte bine simțămintele unuia dintre aceștia, care, stînd pe malul canalului, mi-a spus : „Socoteam că-mi imaginez bine acest canal. M-am convins însă că imaginația rămîne mult în urma realității. Trebuie să vezi toate a- cestea cu propriii tăi ochi pentru a înțelege pe deplin frumusețea si măreția muncii omenești, ca și marea forță a năzuințelor omului".Apa Amu Dariei clipocește la Aș- habad. Este drept că Așhabadul nu a devenit încă port, dar nu va trece mult pînă cînd numai partea navigabilă de la Amu pînă la capitala republicii va depăși lungimea canalelor Suez, Panama, Kilsk, Volga- Don, Marea Albă — Baltica și Moscova — Volga laolaltă. Pe cheiurile Așhabadului nu se aud încă sirenele navelor oceanice, în schimb a- pele canalului irigă circa 200 000 de hectare, printre care 120 000 hectare de pă.mînturi desțelenite ; 5 milioane hectare de pășuni au primit apă, 120 de colhozuri și-au extins suprafețele cultivate, 8 sovhozuri noi valorifică pămînturi înțelenite. Investițiile pentru construcția primei și celei de-a doua părți a canalului au fost amortizate încă acum trei ani, peste 40 la sută din recolta "de bumbac a republicii obținîndu-se datorită canalului, iar eficiența marii magistrale de apă crește mereu.Nu vom exagera deloc spunînd că ritmul dezvoltării continue a agriculturii și industriei republicii este legat de acest canal. în viitorul deceniu se prevede irigarel.-'unui sfert de milion de hectare de noi pămînturi ! Fără canalul Kara-Kum rezolvarea acestei sarcini ar fi cu desăvîrșire imposibilă.Trebuie să ținem seama că,.iriga- rea înseamnă nu numai noi' upra- fețe cultivate cu bumbac, c‘ , ori- mUl rînd sporirea consider 51 a recoltei la hectar a acestei importante culturi tehnice pe care turk- menii o cultivă de mai bine de trei milenii. Importanța apei pentru sporirea recoltei la hectar o dovedește exemplul unuia din raioanele noastre cultivatoare de bumbac. Cu patru ani în urmă recoltele nu depășeau acolo 900 kilograme la hectar. Anul acesta s-au obținut 2 640 kilograme bumbac brut la hectar.în prezent a început construcția celei de-a treia părți a canalului. Simultan se va lărgi albia existentă. Constructorii intenționează să diz- loce peste 200 milioane metri cubi de pămint, să efectueze 246 000 metri cubi. de lucrări de beton și beton armat, să monteze 1 600 kilometri de țevi, să mărească aproape de două ori capacitatea rezervorului db apă de la Hauzhan. Aceasta va permite irigarea a încă 50 000 hectare de pămint.Important este că cea <L-a treia parte a canalului începe să rezolve problema aprovizionării cu apă potabilă a NeDit Dagului — orașul petroliștilor turkmeni și în genere a raioanelor din estul republicii. Ca importanță, petrolul esțe a doua ramură a economiei Turkmeniei. Turlele de foraj au împinzit toată coasta Caspicei și au intrat chiar în mare, . scormonind tot mai adine în nisip. O dată cu extracția petrolului se dezvoltă impetuos în această regiune industria de gaze, extracția și prelucrarea acestei materii prime pentru chimie. O sarcină de importanță primordială este industrializarea republicii care în trecut nu avea nici un fel de întreprinderi. în această privință multe au și fost realizate. Este suficient să arătăm că producția industriei turkmene se bucură azi de cerere nu numai în Uniunea Sovietică, ci și în 40 de alte țări, că ventilatoare .fabricate aici la nivelul tehnicii mondiale se livrează în numeroase state, printre care și in Romania.issce lesne de înțeles ce însemnătate are aici apa potabilă pe care inaustria moderna o-consumă in cantitate tot mai mare, roiul neprețuit ai canatului pentru raioanele am vestul republicii.isu mai puțin important este ca- naiUl pentru creșterea ammaieior in Kara-Rumul centrai. Liana ae Karakul, aenumita pe drept cuvînt „aurul moale",■ se bucura de o cerere foarte mare. Daca in ce privește extracția de petrol Turkmenia ocupă deocamdată locul al treilea in Uniunea Sovietică, la producția de karakul ea se situează mult mai sus. Anul acesta crescătorii de oi karakul au predat statului 1250 000 de pieli- cele, iar ia tirgul de blănuri din Leningrad republica a prezentat 40 la sum um producția de karakul , a țui'xi.'Sporirea considerabilă a numărului de oi kâiar.ui nu este lucru ușor, lunu legam in prunul rmd de pășuni și locuri bune de adăpat. Ca- ' nărui va ajuta la irigarea a încă 7,5 milioane hectare de pășuni, la a- menajarea a 4uu nm puncte de adăpare,ceea ce va avea nrește un efect umeiucator asupra dezvoltării continue a creșterii animalelor în Turkmenia.Despre canalul Kara-Kum se poate vorbi mult. Construirea lui este un eveniment de • o mare însemnătate istorică și socială, in istoria irigațiilor se numără nu puține exemple de construire a ,,uuor mari canale, dar nici unul nu reprezintă o magistrală care să străbată un deșert nisipos atît de mare ca Kara- Kum și nici unul nu a fost construit într-o perioadă atît de scurtă.Această construcție a ajutat Turkmeniei să readucă la viață sute de mii de hectare de pămînturi pustii secole de-a rindul, să educe numeroase cadre naționale de hidrocon- structori calificați. Această funcție, ca și cea de mizab — distribuitor de apă în vechea Turkmenie — este și astăzi cea mai importantă, cea mai de răspundere și mai necesară pentru republică, întrucit balanța de apă a Turkmeniei este piatra unghiulară a dezvoltării ei în viitor pe calea construcției comuniste.Canalul prieteniei — fluviul Kara-Kum — își poartă apele tot mai mult spre apus, tot mai mult se retrage în fața omului tăcerea nemărginită a deșertului. Viața este în plină ofensivă.
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TELEGRAME Șl SCRISORI ADRESATE C. C. AL P. C. R„
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUSESCU

■» 1

(Urmare din pag. I)tetului Central al Partidului Comu- l -hist Român, cu Declarația Marii A- dunări Naționale, cu ideile nobile cuprinse în cuvîntările dumneavoastră. scumpe tovarășe Nicolae Ceaușescp. Vă asigurăm că vom urma neabătut Partidul Comunist Român și statul nostru, strîngîndu-ne și mai mult rîndurile în jurul dumneavoastră, vajnic conducător al destinelor 'poporului nostru. Ne angajăm în fața Comitetului Central, în fața dumneavoastră, că ne vom înzeci e- forturile pentru îndeplinirea sarcinilor care ne stau acum în față“.Margareta Stoicescu, din București, a trimis pe numele secretarului general al C.C. al P.C.R. o poezie însoțită de o scrisoare, în care se arată : „V-am dedicat aceste versuri, scrise din inimă, prin care încerc să exprim respectul, recunoștința și încrederea poporului în Partidul Comunist Român, în Comitețul său Central în frunte cu dv., încrederea în înalta învățătură a marxismului, după care se conduce țara noastră".General maior în rezervă Petrini Dimitrie, din București, relevînd unitatea poporului român în jurul C.C. al P.C.Rr/dragostea și încrederea lui în partid și guvern, arată în telegrama sa :„îndeplinesc o înaltă datorie de

conștiință exprimîndu-mi adeziunea deplină la politica internă și externă a C.C. al P.C.R. și a guvernului, exprimată ferm de dumneavoastră, atît la adunarea populară din fața sediului C.C. cît și în cadrul lucrării sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale — în scopul desăvîrșirii în pace și în libertate a socialismului în țara noastră, al luptei pentru întărirea sistemului socialist, a mișcării comuniste în lume. Trăiască Republica Socialistă România !“„Neuitate vor rămîne în mintea și inimile noastre putinele ceasuri ce le-am petrecut în preajma dumneavoastră — scrie din Cluj Popa Xenia. Dumneavoastră, tovarășe Ceaușescu, și întreaga noastră conducere de partid și de stat doriți sincer să știți ce gîndesc, ce simt și ce spun oamenii muncii de pe întreg cuprinsul patriei. De aceea, găsesc de datoria mea, ca om și comunist, în acest moment să vă scriu. După ce v-am întîmpinat pe Calea Turzii, am putut vedea și auzi multe : entuziasmul oamenilor muncii era de ne- descris. Credeți-mă, au venit cu toții din propria lor pornire, cu florile recunoștinței, cu lacrimi de bucurie că pot să vă vadă, să vă audă, să asculte ce-ați mai hotărit, ca să vă urmeze fără nici o șovăire. Oameni de toate categoriile sociale, de toate vîrs-
înalta principialitate 

marxist - leninistă 
a politicii partiduluiînțeleaptă orientare și îndrumare dată de conducerea partidului și guvernului nostru politicii externe a României asigură țării boastre un loc de frunte printre forțele iubitoare de pace și, progres. -. ..In. felul -.acesta, se'transpu'ne 'în•'-viață dorința fierbinte a poporului nostru de ja‘vpăși neabătut înainte pe calea^progresului, prin realizări zilnic împlinite, ca și voința sa de a contribui cu toate puterile la promovarea ideilor marxism-leninis- mului, a ideilor de libertate și pace. In acest context, politica P.C.R., a statului român de întărire și dezvoltare continuă a prieteniei, alianței și colaborării cu toate țările socialiste, de întărire a unității tuturor forțelor mișcării comu-

niste, a întregului front anfiimpe- rialist, are o valoare atît principială cît și practică pentru realizarea nobilelor țeluri amintite.Adeziunea întregului nostru popor la politica internă ..și externă a partidului și guvernului-nostru, la principiile de politică externă definite de Marea Adunare Națională și expuse cu atîta claritate în cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, constituie chezășia sigură atît a succeselor în opera de construire a socialismului în țara noastră, cît și o contribuție la întărirea prieteniei și colaborării frățești cu toate țările socialiste, cu popoarele iubitoare de pace din întreaga lume.
Acad. Al. ROSETT1

‘ STRÎNS UNIȚI ÎN JURUL 
PARTIDULUI, ÎN LUPTA PENTRU 
ÎNFLORIREA PATRIEI SOCIALISTE

tele și ocupațiile înțeleg tot ceea ce ne spuneți ; toată lumea simte că inima, cugetul și voința dv. reprezintă partidul și patria, și aceasta umple de mîndrie și curaj întregul nostru popor. N-aș putea discerne care este hotărîrea precumpănitoare ce-ați luat-o, căci totul, totul este așa cum își doresc oamenii de la noi. Ne entuziasmează în primul rînd cuvintele de „libertate" și „prietenie". Două noțiuni adînc săpate în conștiința noastră. Prietenia este apoi un atribut al caracterului nostru, alături de ospitalitatea proverbială. Iar unitatea care s-a sudat și mai puternic în aceste zile în jurul conducerii noastre de partid și de stat ne insuflă încredere în viitor și forță de muncă ! Cele mai calde urări de bine și sănătate, din partea locuitorilor Clujului, întregii noastre conduceri și dumneavoastră personal, tovarășe Ceaușescu. Să fiți convins că aici, la Cluj, nu vă uităm nici o clipă 1“„Vă rog să-mi permiteți ca, pe această cale, să-mi pot exprima sentimentele mele de încredere și atașament deplin față de politica partidului nostru, față de activitatea laborioasă, creatoare, pătrunsă de un fierbinte patriotism pe care o desfășu- rați dumneavoastră, conducător iubit/ al poporului, în fruntea partidului nostru — scrie prof. Ion Negreanu, director al liceului din Balș, județul Olt. Din cuvîntările pe care dumneavoastră le-ați ținut in ultima perioadă, ca și din întreaga dumneavoastră activitate, am reținut deosebita grijă și preocuparea plină de răspundere a partidului nostru pentru cauza prieteniei și colaborării dintre statele socialiste, a unității sistemului socialist și a întăririi coeziunii mișcării comuniste și muncitorești internaționale. Cu profund respect față de idealurile mărețe ale socialismului, cu gîndul curat, pornit din adîncul inimii, noi, cadrele didactice de la liceul din Balș, în frunte cu comuniștii, susținem și aprobăm, alături de întregul nostru popor, ultimele documente ale partidului și statului nostru socialist, cuvîntările dumneavoastră, tovarășe Nicolae Ceaușescu. Ne alăturăm, in felul acesta, și noi adeziunii unanime.' ă bopbtului nostru față de pb'li’tica1 internă și externă a partidului și guvernului, față de activitatea dumneavoastră înțeleaptă, izvorită din inima înflăcărată a unui mare patriot și internaționalist. Totodată ne angajăm să nu cruțăm nici un efort pentru a da viață minunatelor idei și principii ale partidului, pentru înfăptuirea idealurilor de veacuri ale poporului nostru, pentru propășirea și proșperarea patriei".„Cu emoție vă transmit, dumneavoastră personal, sentimentele mele, ca membru de partid — serie Constantin Brîndușan din Reșița. în vocea dumneavoastră s-a recunoscut întregul nostru popor. Sînt alături de dumneavoastră, a- prob pe deplin ideile din ultimele documente ale partidului, toate acțiunile lui pătrunse de ideile mar- xism-leninismului. Vă urez sănătate și multă putere de muncă, spre binele țării, al socialismului".
Am citit cu cel mai viu interes De

clarația Marii Adunări Naționale a 
Republicii Socialiste România cu pri
vire la principiile de bază ale politi
cii externe a României, precum și 
Declarația Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R. ; am ascultat cu toată aten
ția cuvîntările tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, ținute atît în Capitală, cît 
și cu prilejul vizitelor( făcute la Bra
șov, Covasna, Harghita, Cluj Fiecare 
din ele a oglindit propriile mele gîn- 
duri. De aceea vreau să-mi exprim și 
sub această formă totala adeziune față 
de politica internă și externă a parti
dului și guvernului nostru, expresie a in
tereselor vitale ale poporului român, 
ale tuturor celor ce trăim pe pămîntul 
României socialiste.

Toți cetățenii patriei noastre, indife
rent de naționalitate, văd în politica 
partidului nostru propria lor politică, 
pe care o sprijină cu toate forțele. 
Acest lucru s-a văzut limpede și în ulti
mele zile, cînd întregul nostru popor, 
ca un singur om, și-a exprimat atașa
mentul său față de partid, față de con

ducerea sa încercată, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu.

Este un adevăr bine cunoscut că po
litica externă a partidului nostru se con
cretizează prin eforturi perseverente 
pentru dezvoltarea relațiilor de priete
nie și colaborare cu toate țările socia
liste, pentru întărirea unității sistemului 
socialist mondial. In orientarea sa prin- 
cioială și în toate manifestările sale con
crete, această politică este pătrunsă de 
spirit internaționalist, de grijă pentru 
interesele întregii mișcări comuniste și 
muncitorești.

Răspunzind chemării partidului, eu și 
tovarășii mei din uzină — români, ma
ghiari, germani — nu ne vom precupeți 
eforturile spre a ne îndeplini toate 
îndatoririle noastre în cadrul sarcinilor 
de plan, convinși că prin munca noas
tră, pusă în slujba înfloririi patriei so
cialiste, contribuim la întărirea sistemu
lui socialist, la creșterea forței de atrac
ție a ideilor socialismului în lume.

Iosif IMREH
matrițer, Uzina nr. 2 Brașov

Legături trainice 
de prietenie cu 
tarile socialisteAm urmărit cu vie atenție și explicabil interes evenimentele internaționale din ultimele săptămîrii și îmi exprim pe această cale totaia adeziune față de poziția profund patriotică și internaționalistă a partidului și guvernului nostru. Cuvîntările tovarășului Nicolae Ceaușescu, Declarația din 22 august a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România, celelalte documente oficiale apărute în ultima vreme reprezintă o expresie concretă și clară a gînd urilor, și sentimentelor noastre, ale tuturor, indiferent de sectorul nostru de activitate.Salut din toată inima eforturile pe care le depune partidul nostru în direcția dezvoltării prieteniei

frățești dintre toate popoarele țărilor socialiste, a încetățenirii unor relații de încredere și de respect reciproc între ele. Consider că aplicarea principiului potrivit căruia fiecare popor este stăpîn pe soarta sa, are dreptul suveran de a hotărî singur drumul spre socialism conform condițiilor specifice și tradițiilor sale istorice trebuie să constituie piatra de temelie a reia-1 țiilor dintre țările socialiste. îmi exprim convingerea că, pe o asemenea bază, relațiile de tip nou dintre țările socialiste vor deveni tot mai trainice, corespunzător intereselor fiecăreia dintre ele, socialismului în lume
Aurel CIUPE
maestru emerit al artei ii

Colocviul internațional 
cu tema „Sursele 
arheologice ale 

civilizației europene"
CONSTANTA. — La Mamaia au continuat lucrările colocviului internațional cu tema „Sursele arheologice ale civilizației europene". Specialiști români și oaspeți de peste hotare au prezentat numeroase comunicări științifice și au făcut o excursie de studii la cetatea Histria.Vorbind despre lucrările colocviului, Amalia Mozsolics, șeful colecției preistorice de la Muzeul național din Budapesta, a declarat corespondentului „Agerpres" la Constanța : „Cooperarea internațională în domeniul științei este, după părerea mea, una dintre căile înțelegerii între popoare. Consider că asemenea manifestări ca aceea la care particip contribuie în- tr-o mare măsură la dezvoltarea a- cestei înțelegeri. Sprijinind cooperarea cultural-științifică între națiuni, U.N.E.S.C.O. are meritul de a sluji un nobil scop, căci dacă există înțelegere pe plan științific și cultural, ea este posibilă și pe plan uman. în ce ne privește, întreținem relații din cele mai bune cu specialiștii români, a căror activitate o cunoaștem foarte bine. în anul 1956 am făcut de altfel și o călătorie de studii în România, în plus fac schimburi de cărți, lucrări științifice șl reviste de specialitate cu multi dintre arheologii români. Apreciez în mod deosebit metodele aplicate, precizia de lucru și entuziasmul arheologilor din România".Prof. Witold Hensel, directorul Institutului de istorie a culturii materiale din Varșovia, a declarat : „Consider că o reuniune științifică internațională de tipul celei la care am plăcerea să particip are meritul de a prilejui o foarte utilă dezbatere, care elucidează multe dintre controversele noastre. Discutînd pentru prima oară, sursele arheologice ale civilizației europene, ne aflăm în fața unei pasionante teme de studiu și de colaborare între specialiști. Trebuie să spun că toate comunicările și discuțiile purtate pînă acum au un nivel științific ridicat și aduc informații noi, care ne interesează pe toți.(Agerpres)

A

CARE VA FACE 0 VIZITĂ IU ȚĂRILE
AMERICII LATINEînsărcinații cu afaceri ad-interim la București. Rolando Stein (Republica Chile). Rafael A. Leon Morales (Venezuela) și dr. Juan Carlos Nadal Jaume (Republica Orientală a Uruguayului) au oferit vineri în saloanele restaurantului Athenee Palace un dejun în cinstea mem-

brilor delegației guvernamentale române, condusă de tovarășul Gheor- vicepreședinte Miniștri, o vizită în alteghe Rădulescu, Consiliului de mează să facă țări, precum și America Latină.
alcare ur- în aceste state din(Agerpres)

I

Plecarea delegației de activiști
ai P. C din Cuba

cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a creării Republicii 
Populare Democrate Coreene

Vineri a părăsit Capitala, plecînd spre Havana, delegația de activiști ai Partidului Comunist din Cuba formată din Andres Diaz, organizației de partid de la fabrica constructoare de mașini „Cubans de Acero" din Havana, și Rolando Fer- . nandez Diaz, secretarul organizației de partid din întreprinderea agricolă de giunea Villas, P.C.R., de experiență în țara noastră.La plecare, pe aeroportul Bă- neasa. delegația a fost condusă de Ion Catrinescu, adjunct de șef de

secretarul
stat „Yaguaramas" din re- Cienfuegos, provincia Las care, la invitația C.C. al a făcut o vizită în schimb

secție la C.C. al P.C.R., de activiști de partid.A fost de față Zenen Buergo, însărcinatul cu afaceri ad-interim ai Cubei la București.
★în cursul vizitei, delegația a fost primită la C.C. al P.C.R., a luat cunoștință de munca organelor și organizațiilor de partid ale piilor București și Brașov, dețele Arad, Cluj, Timiș și vizitat unități industrialecole, obiective social-culturale, precum și șantiere de construcții Capitală și din țară.

munici- din ju- Ilfov. a si agri-

Colectivul Teatrului „Thalia"

Un important grup de artiști ai cunoscutului teatru .,Thalia" din Budapesta, condus de laureatul premiului „Kossuth", Emil Keres, a sosit ieri la amiază în Capitală în vederea unui turneu de mai multe zile în țara noastră.Artiștii^ maghiari vor prezenta la București și Cluj piesele „Puișor" de scriitorul clasic maghiar Moricz Zsigmond și „Familia Toth" de scriitorul contemporan Orkeny Istvân. Acest turneu — care va prilejui publicului nostru amator de teatru întîlnirea cu unul dintre colectivele de prestigiu ale artei dramatice din tara prietenă — se desfășoară în cadrul planului de colaborare culturală dintre Republica So-

din

și Republica Popu-cialistă RomâniaIară Ungară.Printre artiștiiscenele noastre _________ ___ ___Margit. artistă emerită, laureată a premiului „Kossuth", Karoly Kovăcs, Juci Komlos și Lăszlo Keleti, artiști emeriți. Regia i spectacolelor este semnată de Karoly Kazimir, laureat al premiului „Kossuth".La sosire, pe peronul Gării de . Nord, artiștii din Budapesta au fost întîmpinați de reprezentanți ai C.S.C.A., directori, artiști și regizori ai unor teatre din Capitală.Au fost de' față Sandor Argyelan, însărcinat cu afaceri ad-interim al R. P. Ungare la București, și membri ai ambasadei.
Colocviul

care vor evolua pe se numără Dajka

în cadrul manifestărilor consacrate celei de-a 20-a aniversări de la crearea Republicii Populare Democrate Coreene, vineri după-amiază a avut loc la Șantierul Naval Oltenița o adunare festivă. Au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai organelor locale de partid și de stat și un mare număr de muncitori, ingineri, tehnicieni și funcționari din cadrul șantierului. Au fost de față Kim The Hi, ambasadorul R. P. D. Coreene în România, și membrii ambasadei.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit tovarășul loan Cris- tea, directorul Șantierului Naval Oltenița. Vorbitorul a relevat succesele obținute în dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămîntu- lui, științei, culturii-și artei, în ridicarea nivelului de viață al oamenilor muncii, lupta poporului coreean pentru unificarea pașnică și democratică a țării. „Cu prilejul celei de-a 20-a aniversări a întemeierii R. P. D. Coreene, a încheiat vorbitorul. transmitem încă o dată felicitările noastre călduroase poporului frate coreean și ne exprimăm convingerea că prietenia dintre tăvile noastre se va dezvolta continuu pe baza principiilor marxism-leni- nismului. spre binele ambelor noastre popoare, al întregului front ant'- imperialist, al cauzei socialismului și a păcii în întreaga lume".A luat apoi cuvîntul Kim The Hi, ambasadorul R. P. D. Coreene la București, care a arătat că întemeierea R.P.D. Coreene acum 20 de ani a contribuit la înfăptuirea năzuințelor seculare naționale ale poporului coreean, dornic să-și făurească statul său independent.„Poporul coreean și poporul român. a continuat ambasadorul, se află departe unul de altul, dar datorită telurilor și năzuințelor comune sînt legate printr-o strînsă prietenie, între cele două țări și popoare ale noastre se dezvoltă relații de prietenie și de colaborare în lupta pentru victoria cauzei socialismului,
Vizitele delegației 

parlamentare 
olandeze

„Teoria probabilitățilorîn cea de-a 5-a zi a colocviului „Teoria probabilităților" de la Brașov au fost prezentate numeroase comunicări, expuneri și referate științifice de cercetători români și de peste hotare. Corespondentul A- gerpres din Brașov. Traian Catin- cescu, a avut o convorbire cu parti- cipanți la colocviu în legătură cu desfășurarea acestuia : „Expunerile și comunicările făcute de specialiștii români și străini, a declarat prof. T. Narayana (Canada), au fost de un înalt nivel științific. De altfel, în timpul vizitei mele în România m-am putut convinge că activitatea științifică se dezvoltă impetuos în țara dumnevoastră. Această călătorie mi-a dat posibilitatea să cunosc și monumente vechi, cultura contemporană, arhitectura modernă a construcțiilor, arta poporului român. Voi păstra pentru totdeauna în inimă frumusețile României, amabilitatea și voia bună a poporului ei".Reierindu-se la faptul că țara noastră colaborează în diferite domenii cu R. P. Bulgaria și că între cele două țări există vechi legături de prietenie, dr. Apostol Bretenov (R. P. Bulgaria) a spus : „Ne exprimăm convingerea că și în domeniul științelor matematice vom colabora mai mult cu oamenii de știință români. Voi părăsi frumoasa Românie cu impresii excelente. Românii, oameni deschiși și prietenoși, nu și-au dezmințit nici de această dată faima de a fi un popor deosebit de ospitalier". Dr. I. Molnar (S.U.A.) a arătat : „Sînt îneîntat că pot să-i gunosc mai îndeaproape pe colegii noștri din România. Asemenea întîlniri sînt necesare și folositoare ; s-a văzut de altfel la acest colocviu că oamenii de știință din Cehoslovacia, Canada, Ungaria, Danemarca, Polonia, Japonia, Bulgaria și din alte țări au un limbaj comun. Aș dori ca asemenea contacte științifice internaționale să fie cît mai frecvente, deoarece ne ajută să stabilim puncte comune de cunoștințe, în interesul științei mondiale". Dr. Tareusz Gestenkorn (Polonia) a declarat : „Am rămas profund impresionat de primirea deosebită ce mi s-a făcut. Toate cele văzute aici mă fac să cred că perspectivele de colaborare dintre oamenii de știință sînt deosebit de favorabile. Apreciez că teoria probabilităților este o disciplină matematică amplu dezvoltată în țara dv. Am convingerea că între țările noastre se va dez-
Cronica zilei

Vineri a plecat la Cairo Octav Livezeanu, membru în conducerea Ligii române de prietenie cu popoarele din Asia și Africa, pentru a participa, între 7 și 9 septembrie, la Conferința extraordinară de sprijin și solidaritate a poporului vietnamez în lupta sa împotriva agresiunii imperialiste.
★O delegație a concernului austriac Voest, condusă de președintele Consiliului de Administrație, dr. Othmar Seefeldner și director general dr. Herbert Koller, a făcut între 4 și 6 septembrip 1968 o vizită în țara noastră.Oamenii de afaceri austrieci au avut întrevederi cu ing. Ion Marinescu, ministrul Industriei Metalurgice, la Ministerul Comerțului Exterior, cu ing. Nicolae Nicolae, adjunct al ministrului, precum și la o serie de întreprinderi de comerț exterior, unde au purtat discuții comerciale și tehnice. (Agerpres)

volta colaborarea și în acest domeniu de cercetare". Prof. D. G. Kendall (Anglia), referindu-se la școala românească de matematici., care s-a bucurat întotdeauna de stimă în cercurile de specialitate din întreaga lume, a spus : „N-am fost surprins găsind lucrări valoroase în această manifestare științifică, dar am fost plăcut impresionat că s-au adîncit și în alte aspecte, cum au fost aplicațiile în biometrie, cercetările operaționale și aplicațiile legate de calculul de mare viteză. Colocviul a avut, de asemenea, meritul că a dat posibilitate unor străluciți matematicieni din lume de a sta de vorbă și de a stabili relații de prietenie între ei“.
✓ (Agerpres)

Continuîndu-și călătoria în țară, delegația parlamentară olandeză condusă de G. M. Nederhorst, vicepreședinte al celei de-a doua camere a Statelor Generale, a făcut vineri dimineața o vizită la Consiliul popu- lor județean Dolj. Aici, președintele consiliului, Gheorghe Petrescu, a prezentat oaspeților aspecte privind dezvoltarea economico-socială și organizarea adminjstrativ-teritorială a acestui județ.După-amiază, parlamentarii olandezi au vizitat mai multe unități -industriale din localitate. La Combinatul chimic — Craiova, directorul general al combinatului, ing. Gheotghe Manolescu, a înfățișat oaspeților procesele de producție. La uzinele „E- lectroputere", directorul general, ing. Alexandru Heinrich, a făcut un scurt istoric- privind activitatea și perspectivele' de dezvoltare ale întreprinderii.în timpul călătoriei, membrii delegației parlamentare olandeze au fost însoțiți de prof. univ. Tudor Io- nescu și C. Paraschivescu-Bălăceanu, deputați în M.A.N., precum și de Jonkheer Dirk van Eysinga, ambasadorul Olandei la București. (Agerpres)

„Turul ciclist al României"

Vasile Selejan

CB

cîștigăforul
etapei a VI-a

f

împotriva imperialismului. Cresc schimburile economice, tehnice și culturale, și aceasta contribuie la dezvoltarea economiei și la ridicarea nivelului de trai al popoarelor din țările noastre. Poporul coreean nu uită sprijinul material și moral acordat de. poporul român în lupta sa pe viață și pe moarte împotriva agresiunii înarmate a imperialismului american și apoi în perioada grea de după război. România frățească sprijină lupta poporului coreean pentru unificarea patriei. Astfel de relații frățești bazate pe principiile internaționalismului proletar corespund pe deplin intereselor ambelor noastre popoare și in- tereselbr întregului lagăr socialist".Adunarea a fost urmată de un frumos spectacol artistic - formația folclorică de șantierului. susținut de amatori a*Cu prilejul sărbătorii R.P.D. Coreene, Comitetul de pentru Cultură și Artă a organizat vineri seara îh sala cinematografului „Republica" din Capitală un spectacol de gală cu filmul coreean „Drumul pe care l-am ales".Au participat Vasile Gliga, adjunct ai ministrului afacerilor externe, Vasile Dinu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă. Traian Pop, adjunct al ministrului învățămîntului, Alecu Cos- tică, vicepreședinte al Institutului român pentru relațiile culturale cu străinătatea, regizori, actori de film și alți reprezentanți ai vieții culturale și artistice bucureștene, precum și un numeros public.Au fost de față Kim The Hi, ambasadorul R.P.D. Coreene la București, șefi ai unor misiuni diplomatice și alți reprezentanți ai corpului diplomatic acreditați în țara noastră.Despre semnificația acestui eveniment a vorbit regizorul Geo Saizescu.

naționale aStat

(Agerpres)
Recepție cu prilejul

proclamării
independenței BrazilieiMinistrul Republicii Federative a Braziliei la București, Marcos Antonio de Salvo Coimbra, a oferit vineri seara o recepție cu prilejul a- niversării proclamării independentei țării sale.Printre invitați se aflau Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de S.tat pentru Cultură și Artă, Petru Burlacu, adjunct al ministrului afacerilor externe. Valentin adjunct al ministrului exterior, oameni de artă ziariști.Erau prezent! șefi ai diplomatice acreditați la și alți membri ai corpului diplomatic.

Steriopol, comerțului si cultură.misiunilorBucurești(Agerpres)
Numirea noului ambasador

ol Republicii Socialiste
f Remania

in Belgia și LuxemburgPrin Decret al Consiliului de Stat. tovarășul Alexandru Lăză- reanu a fost, numit în calitatea de ambasador extraordinar și plenipotențiar al mânia în reședința varășului rechemat Afacerilor Externe.
Republicii Socialiste Ro- Belgia și Luxemburg, cu la Bruxelles,Ion Oancea, în centrala în locul to- care a fost Ministerului(Agerpres)

LACUL ROȘU. (Prin telefon). — Etapa de ieri, a 6-a, n-a surat decît 110 Scurtă și totuși destul de grea. în special în partea ei finală, pe ultimii 20 km, pe Valea Bicazului către Lacul Roșu, șoseaua urcă pieptiș, în numeroase serpentine, ajun- gînd de la altitudinea de 600 la 1 100 metri. Interesant este, însă, că marea majoritate a cicliștilor au urcat relativ bine pantele respective. Firește, grimperii și-au luat rolul în serios și totodată „partea leului".Vasile Selejan, venit cu plutonul pînă Ia numai 10 km înainte de sosire, a pornit la un moment dat de unul singur pe serpentinele din Cheile Bicazului. Cu o ușurință impresionantă, el și-a lăsat serios în urmă colegii de pluton și. după ce i-a

mă- km. depășit pe I. Selejan (fratele său), pe Cosma II, pe Gh. Neagoe și pe bulgarul Manolov — e- vadați la ieșirea din Bicaz — a ajuns cel dinții la capătul etapei cu un avans de circa 150 metri asupra lui Emil Rusu, Tudor Vasile, N. Ciumeti, Grigo- re, Ardeleanu, Cernea, Ziegler etc.Pe prima ei parte, cursa a decurs destul de anost. Doar evadarea lui A. Suciu, Constantin Ciobanu și I. Bocev, ca și sprinturile de la Buhuși și Piatra Neamț, disputate în a- plauzele unei asistențe numeroase și entuziaste, pot fi consemnate ca momente oarecum a- parte.La încheierea etapei de ieri, juriul competiției, întrunit special, a fost nevoit să ia o decizie foarte drastică, întrucît la controlul făcut înainte de start , a-

supra alergătorilor Tudor Vasile (din echipa România-tineret I), I. Cosma II (România II) și I. Rădăcină (Petrolul) au fost găsite substanțe dopante, a hotă- rît eliminarea acestora din concurs. Măsura respectivă a produs firește „unele modificări în clasament. Liderul după 6 etape este tot dinamovistul Walter Ziegler, în urma căruia se află acum V. Selejan — la 19 sec., I. Arde- leanu la 25 sec., C. Gri- gore la 1’01”, N. Ciu- meti la 1’34”, C. Ciocan la 1’38”, Gh. Moldovea- nu la 1'44” etc.în cursul după-amie- zii de astăzi se desfășoară etapa a 7-a, între Toplița Tîrgu 1 de la vana face Pînă cursul dimineții.
I. DUMITRIU

Reghin — Mureș. De aici, Lacul Roșu, cara- alergătorilor va o transbordare la Toplița — în

în perioada 3—6 septembrie a avut loc la București cea de-a Vl-a ședință a Grupei permanente C.A.E.R. pentru mecanizarea și automatizarea proceselor tehnologice din industria alimentară, acest prilej au fost, examinate rințele tehnice actuale pentru ■ nele linii tehnologice necesarecestei ramuri. Lucrările ședinței s-au desfășurat într-o atmosferă de înțelegere reciprocă.
Cu ce- u- a-

(Agerpres)
cite rin uriCampionatele internaționale de tenis ale României au continuat la Mamaia cu disputarea semifinalelor probelor de dublu.Iată rezultatele tehnice înregistrate : dublu bărbați : Tiriac, Năstase (România) — Kerekeș, Bosch (România) 6—3, 6—2 ; Alexander, Dent(Australia) — Dron. V. Marcu (România) 6—4, 9—7; dublu feminin : Eleonora Dumitrescu, Mariana Ciogolea (România) ronica Koch 6—1 ; Lesley (Australia)— Rado (România) 6—0.mixt ; Lesley Hunt (Australia), Ion

— Betina Borckert, Ve- (R. D. Germană) 6—3, Hunt. Kathy Harris Ecaterina Horșa, Vera 6—1 ; dublu

Tiriac (România)-Mariana Ciogolea, Viorel Marcu (România) 6—4, 6—3 ; Kathy Harris, Bob Giltinan (Austra- lia)-Betina Borckert, Bernd Dobme- yer (R. D. Germană) 6—1, 6—3.
*După ce a traversat o mare parte din teritoriul Spaniei, fiind purtată de numeroase ștafete, flacăra olimpică a ajuns la Madrid. într-un cadru festiv ea a fost așezată pe un soclu special amenajat în piața Cris- tofor Columb. Sîmbătă dimineața ea va părăsi teritoriul Spaniei, la bordul vasului „Princesa", cu direcția Insulelor Bahamas.

vremea

(Agerpres)

Timpul probabil pentru zilele de 8, 9 
și 10 septembrie a.c. In țară : Vreme 
In general frumoasă, cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperaturile minime vor fi cuprinse 
între 10—18 grade, iar maximele între 
20—28 grade, izolat mai ridicate. In Bu
curești : Vreme în general frumoasă, cu 
cerul variabil. Vînt slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.
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înfăptuirea dezarmării 
nucleare - deziderat

ȘEDINȚĂ GUVERNULU 
CEHOSLOVAC ...

fundamentai al popoarelor
Cuvântarea șefului delegației române la Conferința

PHENIAN 6 (Agerpres). — La 5 septembrie a sosit la Phenian delegația guvernamentală a Republicii Socialiste România, condusă de tovarășul Emil Drăgănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, care participă la sărbătorirea celei de-a XX-a aniversări a întemeierii Republicii Populare Democrate Coreene.La sosirea pe aeroportul Su-

nan, delegația a fost salutată de tovarășul Țoi En Din, vicepreședinte al Cabinetului de Miniștri al Republicii Populare Democrate Coreene, și de alte personalități oficiale coreene.Au fost prezenți Nicolae Popa, ambasadorul Republicii Socialiste România la Phenian, și membri ai ambasadei române.

PRAGA 6. — Corespondentul A- gerpres, Eugen Ionescu, transmite : La Praga a avut loc joi o ședință a guvernului cehoslovac. în comunicatul cu privire la ședință se relevă că punctul principal al dezbaterii l-a constituit pregătirea , declarației guvernamentale care urmdază să fie prezentată zilele . următoare, în Adunarea Națională.Guvernul a dat o înaltă apreciere unității și chibzuinței tuturor cetățenilor, eforturilor lor pentru

învingerea greutăților create de întreruperea temporară a producției și transportului și pentru micșorarea altor pierderi. Guvernul a subliniat, de asemenea, că, bazîn- du-se pe această activitate, va realiza treptat scopul principal al declarației programatice din aprilie, care urmărește dezvoltarea ulterioară a societății socialiste și față de care poporul și-a manifestat în mod spontan adeziunea.
statelor neposesoare de arme nucleare,GENEVA 6 (Agerpres), — în ședința de vineri a Conferinței statelor neposesoare de arme nucleare a luat cuvintul șeful delegației române, George Macovescu, prim-adjunct al ministrului afacerilor externe. După ce a asigurat conferința că delegația română „va acționa astfel îneît conferința, prin rezultatele obținute, să-și dovedească pe deplin necesitatea și utilitatea ei", GEORGE MA

COVESCU a spus :Conștient de marile avantaje ale păcii și de imensele pericole prezentate de războaie, poporul român și guvernul său se situează ferm pe poziția construirii păcii prin așezarea la baza relațiilor dintre state și popoare a unor principii acceptate de toată lumea : principiul independenței, al suveranității, al egalității în drepturi, al neamestecului în treburile interne, al respectului reciproc, al Avantajului reciproc. Noi sîntem absolut conștienți că numai dacă vom face să triumfe complet și definitiv aceste principii în viața internațională vom garanta pacea și securitatea tuturor popoarelor, vom îndepărta pericolul conflictelor armate, și, pînă la urmă, îl vom lichida definitiv.„Numai respectarea acestor principii care constituie norme fundamentale ale dreptului internațional — se spune în recenta declarație a Marii Adunări Naționale a Republicii Socialiste România — poate asigura afirmarea spiritului de legalitate și justiție în raporturile între state, poate, asigura dreptul inalienabil al fiecărui popor de a-și decide singur soarta. Promovarea lor consecventă, înrădăcinarea lor trâinică în viața internațională este o cerință de însemnătate hotărîtoare pentru dezvoltarea unor raporturi de încredere între state, pentru apropierea între popoare și întărirea prieteniei lor, pentru dezvoltarea colaborării și consolidării păcii în lume".România consideră că tocmai în împrejurările actuale, cînd deasupra omenirii planează pericolul generat de. existența armelor nucleare, . cînd pacea lumii este amenințată . de â- ceste arme, toate statele au datoria esențială de a promova între ele relații bazate pe principiile enunțate. Este absolut necesar ca fiecare guvern să depună eforturi neobosite pentru instaurarea acestor principii în viața internațională, mijloc sigur de apropiere a popoarelor, de garantare a păcii și securității.Atașată profund cauzei păcii și securității generale, acționînd pentru colaborare și cooperare internațională, pentrp prietenie cu toate popoarele, România se pronunță cu fermitate și consecvență pentru excluderea forței și a amenințării cu forța ca mijloc de soluționare a diferendelor internaționale, considerînd lupta împotriva războiului și a forței ca o responsabilitate primordială a tuturor statelor, a întregii umanități. 'Această atitudine izvorăște din interesul vital al poporului român pentru instaurarea unui climat internațional guvernat nu de dreptul forței, ci de forța dreptului.Președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, a declarat nu de multă vreme că „țara noastră este hotărîtă să militeze cu toată fermitatea pentru înfăptuirea idealurilor de pace, prietenie și înțelegere între popoare, să-și aducă întreaga contribuție la soluționarea problemelor politice, economice și sociale cu care se confruntă astăzi comunitatea internațională".„Mai mult ca oricînd — președintele Consiliulu' de României — este necesară eforturilor pentru înfăptuirea dezar- rînd, a celei fundamental al
spunea Stat al unireamării și, în primul nucleare — deziderat popoarelor".Conferința statelor loc după încheierea neproliferare a armelor nucleare, în perioada cînd o parte din state și-au depus semnătura pe acest acord internațional.Tratatul de neproliferare a fost conceput și apreciat de către numeroase țări ca un pas spre înfăptuirea dezarmării, spre întărirea securității tuturor /țărilor, mari’ și mici,- spre înlesnirea și promovarea cooperării internaționale în domeniul folosirii energiei nucleare în scopuri pașnice. El este un "începutț și nu un sfîrșit. Este un punct de plecare, și nu o limită.Prin urmare, este o necesitate ca tratatul să fie urmat de noi eforturi, de măsuri concrete în aceste trei domenii, pentru a dezvolta într-o direcție pozitivă ceea ce s-a obținut deja. Pentru statele neposesoare de arme nucleare, care ade- rînd la tratat se angajează să nu producă și să nu dobîndească pe altă cale asemenea arme, devine o consecință firească și o obligație ca în mod perseverent să urmărească și să grăbească evoluția acestui proces esențial pentru pacea lumii, pentru viitorul omenirii".Referindu-se la principalele probleme care sînt înscrise pe ordinea de zi a conferinței — garanții de securitate pentru statele nenucleare, măsuri de dezarmare nucleară, asistență și cooperare internațională pentru folosirea în scopuri pașnice a energiei nucleare — George Maco- vescu a spus :„O primă constatare pe care trebuie să o facem este aceea că ele se condiționează reciproc, și nu putem să discutăm una, fără a le lua în considerare pe celelalte.Aderînd Ia Tratatul de neproliferare, statele nenucleare au nu numai dreptul, dar și o înaltă datorie

nenucleare are Tratatului de

față de propriile lor popoare să vegheze ca angajamentul de neînar- mare atomică, astfel asumat, să nu aibă ca efect diminuarea securității lor, ci, dimpotrivă, întărirea acesteia.Apare, de aceea, pe deplin justifi-, cată cerința ca — pînă la lichidarea totală a armelor nucleare existente și, deci, pînă la înlăturarea completă a amenințării nucleare — aceste state să se bucure de garanții sporite de securitate.Această reclamă, înainte de toate, asumarea de către puterile nucleare a obligației solemne, pe de o parte, de a nu utiliza niciodată și în nici o împrejurare armele nucleare împotriva statelor care nu le posedă, iar, pe de altă parte, de a nu amenința aceste state în nici un caz și în nici o circumstanță cu folosirea lor.Interzicerea recurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței este un principiu care, după o îndelungată experiență a omenirii, s-a impus printre postulatele fundamentale ale legalității internaționale. O învederează obligația ce revine statelor în virtutea Cartei O.N.U. de a se abține «să recurgă la folosirea forței fie împotriva integrității teritoriale sau independenței politice a oricărui stat, fie în orice alt mod incompatibil cu scopurile Națiunilor Unite». Totodată, acceptarea de către puterile nucleare a angajamentului de a nu recurge la amenințarea cu folosirea și la utilizarea armelor nucleare contra țărilor ce nu dețin asemenea arme ar fi într-o perfectă concordanță cu stipulațiile Declarației cu privire la interzicerea folosirii armelor nucleare și termonucleare adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 24 noiembrie 1961. Statul care folosește aceste arme, se arată în declarație, «trebuie să fie considerat ca violînd Carta Națiunilor Unite, ca acționînd în disprețul legilor umanității și comițînd., o crimă împotriva umanității și civilizației».De la tribuna acestei conferințe, căreia îi atribuie o deosebită importanță, guvernul român declară, că în spiritul constructiv care l-a animat în tot cursul negocierilor Tratatului de neproliferare va continua să militeze pentru construirea unui sistem de garanții conforme cu interesele, aspirațiile tuturor popoarelor și apoi pentru aplicarea lui. Guvernul român apreciază că această conferință ne oferă nu numai ocazia de a ne exprima punctele de vedere, dar și posibilitatea ca, printr-un larg schimb de idei, să ajungem la formularea unor soluții concrete, care să fie luate în considerare de puterile nucleare.Noi credem in forța de gîndire și acțiune a colectivității și această conferință largă reprezintă aici imensa majoritate a popoarelor, reprezintă un număr impresionant de țări de a căror voință, de ale căror interese și aspirații trebuie să se țină seama".In legătură cu problema dezarmării, George Macovescu a spus :„O dată cu încheierea Tratatului de neproliferare a armelor nucleare, eforturile în direcția dezarmării si negocierile în vederea realizării de noi acorduri în acest domeniu se află într-o etapă nouă’, sensibil deosebită de perioadele anterioare. Legătura organică ■ între -Tratatul de neproliferare și efectuarea altor măsuri de dezarmare este consfințită de ’ un ansamblu de clauze, care, ca rezultat al stăruințelor continue ale unui mare număr de state, între care și România, au fost inserate în textul . tratatului.Conferința oferă un cadru potrivit pentru o dezbatere multilaterală a tematicii dezarmării nucleare, o ocazie ca statele neposesoare de arme-atomice să-și expună punctele lor de vedere față de aceste chestiuni.. Sprijinind constant eforturile tin-

George Macovescuzînd la înfăptuirea dezarmării generale și efectuarea cu prioritate a unor măsuri efective de dezarmare nucleară, România s-a pronunțat și se pronunță neabătut pentru interzicerea folosirii armelor nucleare. încetarea experiențelor cu arma atomică, sistarea ment nuclear, timă instanță, nalele statelor nucleare și a portare aDelegația română consideră că o măsură ce vine în întîmpinarea cerinței popoarelor de a se găsi căi de evitare a pericolului folosirii armelor atomice o constituie crearea de zone denuclearizate, însoțită de angajamentul statelor nucleare de a nu folosi armele1 atomice, de a acorda în acest sens garanții țărilor nenucleare.Pornind de la aceste considerații. România a salutat încheierea Tratatului de interzicere a armelor nucleare în America Latină, sprijină în mod consecvent inițiativele privind constituirea de asemenea zone în diferite părți ale lumii, cum sînt propunerile de acest gen referitoare la nordul și centrul Europei, la Africa și alte regiuni de pe glob. După cum se știe, România a făcut propuneri, care își păstrează actualitatea,, spre a se transforma regiunea în căre se află situată. Balcanii, într-o zonă de bună vecinătate, liberă de arme nucleare.In realizarea măsurilor de dezarmare nucleară la care ne-am referit, un rol deosebit și o înaltă responsabilitate revin, ca urmare a obligațiilor ce derivă pentru ele din Tratatul de neproliferare. puterilor deținătoare de arme nucleare. Sin- tem de părere că pentru a promova obiectivele acestui tratat, pentru ca el să devină un instrument așa cum a l'ost conceput negocieri' cheierea buie să pe calea atomice, eliminării acestor arme de distrugere în iMă&' dLn arsenalele-lor naționale-.Existența unui număr însăhinăt de sugestii și propuneri cu privire la dezarmarea nucleară, între care măsurile conținute în Memorandumul guvernului U.R.S.S. din 1 iulie 
a. c., oferă o bază pentru discuții aprofundate și negocieri laborioase, care să se concretizeze în noi acorduri atît de necesare și atît teptate de popoare".Trecînd la cea de-a treia mă care se află în discuția rinței — folosirea în scopuri a științei și tehnicii nucleare — șeful delegației române a declarat :„Interesul statelor pentru dezvoltarea unei largi și diversificate cooperări internaționale în domeniul folosirii pașnice a energiei nucleare crește în mod deosebit.Stipulațiile articolelor IV și V ale Tratatului de neproliferare care recunosc dreptul inalienabil al părților la tratat de a dezvolta nestingherit cercetarea, producția și utilizarea energiei nucleare în scopuri pașnice și de a folosi avantajele exploziilor nucleare în economie descriu cadrul juridic al cooperării internaționale în aceste domenii . așa îneît statele care au renunțat la armele nucleare să. poată beneficia plenar de posibilitățile oferite de civilizația «secolului atomului»".In încheierea euvîntării sale, George Macovescu a spus: „Republica Socialistă România acordă o importanță deosebită Conferinței statelor neposesoare de arme nucleare, pe care o consideră un moment însemnat în cadrul eforturilor comunității internaționale pentru realizarea u- noi- măsuri eficiente, menite să elibereze popoarele de amenințarea forței destructive a armelor nucleare și să convertească uriașele energii nucleare".

producției de arma- reducerea și, în ul- eliminarea din arse- a stocurilor de arme mijloacelor de trans- lor la țintă.

viabil, în cursul ■Hor care au condus la ini' lui, puterile nucleare trese angajeze în mod hotărît i încetării cursei înarmărilor 
a reducerii și, în final, a

de aș-proble- confe- pașnice
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La 7 septembrie Brazilia sărbătorește 
denjei de sub dominația portugheză 

‘o
r ' . 1

.Prin fradifie, cele mai multe dintre 
statele federației braziliene poartă, ală
turi de numele' oficial, cîte o denumi
re paralelă, indicînd specificul lor sub 
un aspect sau altul. Așa, de pildă, Rio 
Grande do Sul se cheamă statul „Gau- 
cho",. după nulnele generic al locui
torilor pampei ; Minas Gerais este „Mi- 
neiro”, Espirito Santo — „Capixaba", 
etci Sao Paulo se numește „Bandeiran
te”, așa cum se numeau cîndvâ aici 
descoperitorii de pămînfuri virgine. No- 
fiunea de „bandeirante" a devenit un 
simbol al pionierismului, , al spiritului 
întreprinzător. Și nicăieri aceste trăsături 
nu se manifestă în Brazilia atît de clar 
ca în orașul Sao Paulo, metropola indu
strială a fării și capitală a statului cu 
același nume. Sînt multe aspectele sub 
care Sao Paulo sintetizează Brazilia mo
dernă și mai cu seamă îi profilează 
viitorul. Ceea ce atrage însă ate.nfia unui 
vizitator din primul moment este creș
terea vertiginoasă a acestui oraș, frec
venta cu care întîlnești șantiere de 
construcție. La departamentul de lu
crări publice al prefecturii aflu, între 
altele, că în ultimii patru ani s-au con
struit aici 90 000 de locuințe, aproape 
dublu fafă de tot ce s-a construit în 
celelalte capitale ale statelor braziliene 
în aceeași perioadă. Edificiul „Copan” 
de pe Avenida Ypiranga, proiectat de 
cunoscutul arhitect Oscar Niemeyer, 
este socotit unui din cele 
din lume: 120 000 metri patrafi de 
construcfie. Clădirea băncii statului Sao 
Paulo are 32 de etaje și 161 m înăljime.

146 de ani de la cucerirea indepen-

Alte edificii, în faza de construcfie, o 
depășesc sensibil.

Nucleul principal, cuprinzînd aglo
merări masive de „zgîrie-nori", se în
tinde între rîurile Tiete și Pinheiros. In 
locul unde acum se înalță clădirea fa
cultății de drept, în urmă cu 60 de ani 
încă se mai vînau leoparzi. Impulsul dez
voltării a sacrificat trecutul arhitectonic,

mai masive

BUDAPESTA

Turneul Teatrului 
maghiar ile stat

Vineri a sosit la Budapesta colectivul Teatrului maghiar de stat din Cluj. Intre 7 și 13 septembrie teatrul clujean va prezenta mai multe spectacole la Budapesta și Debrețin cu piesele „Viforul" de Barbu Delavrancea, „Moartea unui artist" de Horia Lovines- cu și „Tragedia omului" de Imre Madach.La gara Nyugati artiștii clujeni au fost întîmpinați de reprezentanți ai Ministerului E- ducației, oameni de artă și cultură, reprezentanți ai vieții teatrale din capitala ungară. Au fost de față membri ai ambasadei române la Budapesta.Turneul teatrului clujean este așteptat cu interes în capitala ungară. Presa de aici a făcut cunoscut cititorilor programul turneului și pe principalii interpreți.Pînă ieri seara s-au vîndut biletele pentru toate spectacolele. Televiziunea va transmite azi fragmente în direct de la spectacolele cu piesa „Viforul" care inaugurează turneul.Budapesta, 6.
A!. PINTEA

LaBLACKPOOL 6 (Agerpres). — septembrie a luat sfîrșit la Black-6pool al 100-lea Congres al sindicatelor britanice (T.U.C.). La lucrările congresului au luat parte aproximativ 2 000 de delegați, reprezentînd 9 milioane de membri ai sindicatelor britanice. Dezbaterile s-au referit în special la politica econpmică oficială. Majoritatea delegaților au subliniat în cadrul ultimei ședințe că sindicatele nu cer demisia guvernului laburist, ci o schimbare a politicii în domeniul economic, pentru ca ea să corespundă intereselor mișcării sindicale. Așa se explică că în rezoluția finală congresul și-a exprimat încrederea în guvern. Prin-' tre liderii sindicali care s-au împotrivit acestei moțiuni s-a aflat Frank Cousins, secretarul general al sindicatului muncitorilor din transporturi, care a demisionat în 1956 din postul de ministru al tehnologiei.Majoritatea rezoluțiilor adoptate pe parcurs au reflectat cererile diferitelor sindicate de a se adopta măsuri în sprijinul revendicărilor formulate de oamenii muncii. Poziția guvernului laburist este sensibilă la punctul de vedere al Congresului T.U.C., deoarece sindicatele reprezintă principalul sprijin financiar și electoral al Partidului laburist. \
centre urbane ale Americii Latine. A- 
ceasta nu înseamnă. însă că ar fi rezol
vată problema condițiilor de locuit. Un 
mare număr de oameni trăiesc aici în în
căperi aglomerate, propice bolilor, dar 
mizeria la Sao Paulo e mai discretă, 
nu-și etalează dimensiunile în forma 
violentă a favelei, cu toate atributele ei 
jalnice.

• Dacă Brasilia este socotită capitala 
oficială a tării, Sao Paulo reprezintă prin
cipalul centru economic al fării. Actual-

CORESPONDENȚA DIN RIO DE JANEIRO DE LA VASILE OROS
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ANKARA

Ambasadorul
României primit 

de premierul 
Demirel 
fANKARA 6 (Agerpres). — Ambasadorul Republicii Socialiste România la Ankara, prof Grigore Geamănu, a fost primit fn audiență de prezentare de către primul ministru al Republicii Turcia. Suleyman Demirel.Cu acest prilej a avut loc o convorbire care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială

LIMA

LIMA 6 (Agerpres). — Joi s-a deschis la Lima a 56-a conferință a Uniunii interparlamentare, la care participă delegații din 73 de țări. Din delegația Grupului național român fac parte deputății prof. Tudor Drăganu, vicepreședintele comitetului de conducere al grupului, prof. Stanciu Stbian și prof. Anton loan. Președintele comitetului de organizare a conferinței, Luis Alberto Sanchez, a fost ales președinte al sesiunii. în numele parlamentului statului Peru, Jose Manuel Cox, președintele Senatului, a adresat conferinței un cuvînt de salut. Abdel Rahman Abdennebi, președintele sesiunii precedente, a prezentat un raport asupra activității Uniunii interparlamentare.

Standurile românești de 
la Tîrgul internațional de 
la Leipzig au fost vizitate de o serie de personalități, printre care și de Friedrich Leucht, locțiitor al ministrului pentru economia externă al R. D. Germane. El a fost însoțit de Constantin Ghiță, șeful Agenției economice drul convorbirilor care au avut loc s-au stabilit o serie de măsuri menite să ducă la adîncirea relațiilor comerciale dintre România și R.D.G. Totodată, s-a făcut un schimb de păreri privind unele contractări pe perioada 1968—1969, care urmează să fie semnate pînă la închiderea edi-

itin Ghița, șeful Agi , române în R.D.G. în ea-

PRAGA. gerpres, E. a avut loc hoslovacia a conducătorilor miliției populare din regiuni.Tovarășul Alexander Dubcek a a- dresat membrilor miliției populare o scrisoare în care se spune între altele :Vă mulțumesc pentru poziția fermă și disciplinată pe care ați adoptat-o în condițiile grele și complexe din zilele trecute. Ați înțeles în mod just ordinul de' zi : v-ați situat în mod ferm de partea conducerii

— Corespondentul Tonescu, transmite : la C.C. al P.C. din Consfătuirea națională
A-Joi Ce partidului nostru, de partea guvernului și a președintelui republicii, Ludvik Svoboda. Ați rămas credincioși politicii pe care a început-o P.C.C. în ianuarie 1968.în continuare, în scrisoare se spune: întăriți de aceea colaborarea cu armata populară cehoslovacă, cu comitetele naționale și cu securitatea publică, în special în ceea ce privește îndeplinirea sarcinilor excepționale din prezent. Si- tuați-vă în primele rînduri ale constructorilor socialismului, ajutați la normalizarea rapidă a situației.

Președintele Svoboda 
l-a primit pe V. KuznețovPRAGA 6 (Agerpres). — Agenția TASS transmite că președintele R. S. Cehoslovace, L. Svoboda, a primit vineri la Hradul din Praga pe V. Kuznețov, reprezentant al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., membru al C.C. al P.C.U.S., deputat în Sovietul Suprem al U.R.S.S.

BRIONI 6 (Agerpres). — Luînd cuvîntul la un dineu oferit în cinstea președintelui Mauritaniei, care face o vizită în Iugoslavia, președintele Tito a abordat o serie de probleme internaționale și s-a oprit asupra situației din Cehoslovacia, în legătură cu- aceasta, el a reafirmat că în relațiile sale internaționale Iugoslavia s-a pronunțat întotdeauna pentru respectarea consecventă a suveranității, independenței și libertății, pentru dreptul inalienabil al fiecărui popor de a hotărî el însuși căile dezvoltării sale, împotriva amestecului în problemele interne ale altor țări, pentru colaborare internațională bazată pe principiul egalității în drepturi,

ției de toamnă a Tîrgului de Ia Leipzig.
Cu prilejul vizitei în Un

garia a acad. Hurel Moga, ministrul sănătății, ambasadorul României la Budapesta, Dumitru Turcuș, a oferit vineri seara un cocteil. La cocteil au participat dr. Szabo Zoltan, ministrul sănătății al R. P. Ungare, Ovari Miklos,, șeful secției de știință și în- vățămînt a C.C. al P.M.S.U., Rusznyak Istvan, președintele Academiei de științe a R. P. Ungare, Faragy Laszlo și Toth Bela, adjuncți ai ministrului sănătății, academicieni, profesori și alte persoane oficiale. Cocteilul s-a desfășurat într-o atmosferă caldă, prietenească.

și prim-locțiitor al. ministrului facerilor externe, care a sosit în ceeași zi la Praga.în timpul convorbirii tovărășe deschise, a avut loc un schimb ciproc de păreri în problemelo- tuale ale relațiilor dintre cele do țări.
a-a-

-»

.a

pentru progres și pace în lume. Iugoslavia, a spus el, consideră că în urma acordului de la Moscova este necesar să se permită popoarelor Cehoslovaciei și reprezentanților lor legali, partidului comunist și clasei muncitoare din R.S.C., să re- ZblVȚSingure1 problemele lor și să li Sh”ăc6rde' îh ’ acă'ăstă privință >(tdt ajutorul și sprijinul posibil, respectând deplina lor independență. $» acest scop, trebuie să fie retrace, trupele țărilor Tratatului dfc lat Varșovia, ceea ce va crea cor^lițfp’ pentru instaurarea încrederii necesare și dezvoltarea colaborării egale în drepturi între țările socialiste și partidele comuniste.
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transmit-
SWAZILAND
al 40-lea stat

african
independent

MBABANE 6 (Agerpres). — Ziua de 
septembrie a marcat aparifia pe

după părerea locuitorilor, fără prejudicii 
deosebite. în contrast cu Rio de Janeiro, 
cu Salvador și afîtea alte centre brazi
liene, acest oraș nu are monumente an
tice, dacă se poate în genere folosi cu- 
vîntul ,,antic“ în „Lumea nouă", cu ex
cepția a două modeste capele rurale în 
suburbiile Embu și Sao Miguel. O altă 
trăsătură specifică a orașului Sao Paulo 
o constituie lipsa favelelor (cocioabe
lor), atît de caracteristice tuturor marilor

mente, orașul concentrează 38 la sută 
din producfia industrială a tării (iar dacă 
socotim contribuția întregului stat Sao 
Paulo, procentul urcă ia 60) și contribuie 
cu circa 55 la sută la exporturile de pro
duse manufacturate. în 15 ani, valoarea 
producfiei Industriale a orașului's-a tri
plat. Ea cuprinde o gama largă de pro
duse, începînd de la bunuri de consum 
și terminînd cu cele mai moderne ma
șini și utilaje tehnice ; de aici sînt expe-

diafe produse industriale spre cele mai 
îndepărtate coifuri ale Braziliei, de aici 
sînt furnizate utilaje pentru marea hi
drocentrală - de pe fluviul Parana, com
plexe de irigajii pentru nord-esful în
setat, radioizotopi pentru centrele me
dicale, îngrășăminte chimice și multe 
altele. Numai uzinele „Volkswagen", si
tuate într-o suburbie, produc zilnic cîte 
620 de autoturisme, din care cea mai 
însemnată parte e destinată paulistani- 
lor. E drept, un mare număr de fa
brici, bănci, societăți de asigurare sau 
institute de proiectări sînt controlate 
de capitalul străin, dar în toate aceste 
sectoare este prezent de pe acum și ca
pitalul național (în multe a ajuns să 
predomine), iar autoritățile afirmă cu 
orice prilej preocuparea de a fortifica 
pozițiile investițiilor naționale. Dezvol
tarea orașului ridică în fața guvernan
ților o serie de dificultăți inerente în 
astfel de cazuri. în genere, ele privesc 
insuficiența resurselor de finanțare, li
mitate, în afară de nivelul general de 
dezvoltare economică a. țării, de faptu1 
că guvernul federal, în scopul elimină
rii decalajului între regiuni, este 
să canalizeze investiții importante 
așa-numifele „arii prioritare", cum 
nord-estul și Amazonia.

Necesitățile sînt mari, efortul de
menea. Secretarul pentru problemele 
planificării al guvernului local îmi spu
ne că Sao Paulo dispune acum de 
un plan de dezvoltare multilaterală pînă 
în anul 2000, o dovadă, că paulistanii 
riu-și dezmint vocația de „bandeirante", 
de pionieri în Brazilia.

Carlo Oalluzzi, membru al Direcțiunii Partidului Comunist Italian, a sosit vineri seara la Belgrad. El va avea convorbiri la Comitetul Central al Uniunii Comuniștilor din Iugoslavia asupra problemelor care interesează cele două partide.
La Budapesta s-a deschis 

Tîrgul de toamnă. Pe o suprafață de 31 000 metri pătrați, peste 500 de fabrici și uzine, întreprinderi și cooperative își expun cele mai reușite produse.

6
harta continentului negru a celui de-ai 
40-lea stat
Swaziland.

Ceremonia 
pendenței a 
țional din 
landului, unde George Thomson, 
nistru pentru problemele

african independent

consacrată obfinerii inde- 
avut loc pe sfadionul na- 
Mbabane, capitala Swazi- 

, mi- 
. , 1 Common-

weălfhului, reprezentant al reginei Eli- 
sabeta, a înmînat regelui Sobhuza al 
ll-lea, prerogativele deplinei puteri. 
Swazilandul a fost ultima colonie a 
Marii Britanii în Africa.

silii
spre 
sînt

ase-

Pregătiri de evacuare Ia 
baza Peshawar. Ziarul pakistanez de limbă urdu „Kurryet" relatează că Statele Unite au luat măsuri în vederea retragerii personalului de la baza americană de comunicații din Peshawar. Pakistanul a a- nunțat că nu intenționează să reînnoiască acordul privitor la această bază, care expiră la 19 iulie 1969, întrucît ea este folosită în vederea unor acțiuni de spionaj în străinătate.

Un bilanț al pierderilor 
S.O. în Vietnam. Potrivit unor comunicări făcute la cartierul general american la Saigon, în războiul din junglele sud-vietnameze au fost pînă acum uciși și răniți 200 619 soldați și ofițeri americani. în acest mod, a- preciază agenția U.P.I., din punct de vedere al pierderilor umane, de neînlocuit, războiul din Vietnam costă S.U.A. mai mult ca cel din Coreea.

muntoase din Africa meridională (un 
teritoriu cu o suprafață de 17 363 km 
pătrați și o populație de aproxima
tiv 400 000 locuitori), se învecinează 
cu Republica Sud-Africană și colo
nia portugheză Mozambic.

în fața noului stat independent se 
află greutăți multiple, deoarece acest 
teritoriu este slab dezvoltat, iar eco
nomia sa este dominată de capitalul 
străin. Datorită poziției sale geogra
fice, Swaztlandul depinde din punct ele 
vedere economic într-o măsură con
siderabilă de Republica Sud-Afri- 
aană.
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