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PERSONAJULUI DRAMATURGIC

ARI SAU MICI,
/

Primirea de către tovarășul UN EVENIMENT DE PRESTIGIU AL ARTEI ROMÂNEȘTI

Nicolae Ceaușescu
a delegației

Centenarul Filarmonicii
„George Enescu"

FUNCȚIUNE LA
parlamentare olandeze

CONCERT FESTIV

De-a lungul ultimilor ani, în mai multe rînduri, conducerea partidului și statului nostru a pus în atenția cadrelor din economie, a proiec- tanților, constructorilor șl titularilor de investiții problema scurtării termenelor de execuție a noilor obiective industriale. într-o formulare succintă, dar suficient de cuprinzătoare, această sarcină a fost pregnant reliefată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la Conferința Națională a partidului din decembrie a- nul tpecut: „Este necesar, de aceea; 'ca pe viitor să concentrăm mijloacele materiale, financiare și forța de muncă asupra unui număr mai restrîns de obiective, pentru a asigura mai bine folosirea a- ccstui potențial și pentru scurtarea termenelor de dare în funcțiune a noilor capacități de producție". Ur- mărindu-se îndeplinirea riguroasă a acestei sarcini, în planul de investiții din acest an — în condițiile creșterii volumului de investiții cu 11 la sută — s-a stabilit ca numărul marilor obiective noi prevăzute a fi începute să fie cu circa 22 la sută mai mic decît în anul precedent. Acesta este un indiciu cert al creșterii însemnate a volumului mediu de fonduri de investiții ce revine fiecărui șantier și obiectiv, ceea ce oferă premise pentru concentrarea tuturor e- forturilor spre accelerarea ritmurilor construcțiilor și darea în exploatare la termen sau mai devreme a noilor capacități industriale.Necesitatea convergenței fondurilor de investiții în vederea reducerii duratelor de execuție nu se limitează doar la marile șantiere, ci <. stă în atenția factorilor de răs- p .ndere și la lucrările de investiții de o amploare individuală redusă, dar mult mai numeroase, a căror nominalizare și includere în plan sînt în exclusivitate de competenta ministerelor de resort. în această privință se constată în ansamblu o situație mult îmbunătățită față de anii precedent!. Prin măsurile luate de direcțiile din centrala Băncii de Investiții, de comun acord cu beneficiarii și titularii acestor lucrări, la unele întreprinderi din Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini, Ministerul Economiei Forestiere ș.a. s-a renunțat la începerea unor lucrări mai înainte de a se fi asigurat fondurile necesare terminării celor

aflate în construcție. In alte cazuri, de exemplu, Ministerul Petrolului, pentru lucrările „mărunte" din pozițiile colective au fost fixate durate maxime de execuție ce nu depășesc 11 luni, deci termene mobilizatoare și stimulative pentru constructori și beneficiari.De fapt, aceste termene corespund legii planului de stat pe anul 1968, prin care s-a stabilit, ca regulă, pentru realizarea acestor lucrări mici de investiții o durată maximă de 12" luni. In marea majoritate a cazurilor, a- ceastă indicație a fost și este respectată. In altele, însă, stăruie neajunsuri — așa cum a rezultat și din analiza efectuată de organele de control ale Băncii de Investiții și Băncii Agricole asupra duratelor de realizare a lucrărilor mici de investiții.Sub raportul duratei maxime admise, de 12 luni, se desprinde că la un număr de lucrări mici, începute în acest an, întreprinderile beneficiare, ap3rținînd îndeosebi Ministerelor Industriei Alimentare, Energiei Electrice, Economiei Forestiere, Consiliului Superior al Agriculturii și unor consilii populare județene, au nesocotit dispozițiile legale, stabilind ori acceptînd termene de execuție exagerate ce depășesc chiar un an și jumătate. Așa. bunăoară, pentru centrul de depozitare a vinului Smulți-Galați, durata de execuție a fost fixată din capul locului pentru 19 luni, iar în cazurile stației de epurare a apelor reziduale de la Fabrica de zahăr Bod și stației de întreținere auto pentru transporturi forestiere de la Tîrgu Lăpuș s-au rezervat 22 de luni și, respectiv, 21 de luni. Alți beneficiari de investiții, ca să nu se încurce cumva în evidenta lunilor, au „rezolvat" lucrurile și mai simplist, optînd categoric pentru doi ani, așa cum s-a întîmplat, de exemplu, cu construcția podului de la Coțofenești-Prahova. Cei ce au stabilit sau acceptat astfel de termene au socotit oare că o hotărîre de stat este facultativă ?Răspunzători se fac mai întîi titularii de investiții, dar și beneficiarii direcți, constructorii și mon- torii. De pildă, poate cineva să justifice realist și sincer de ce la un număr apreciabil din lucrările mici de investiții, execuția lor a depășit 18 sau chiar 24 de luni ?

In ultimii ani s-an dat în funcțiune în mai puțin de 24 de luni mari obiective industriale care au necesitat rezolvarea unor probleme tehnice și tehnologice de execuție extrem de complexe și dificile. Oare în aceste condiții mai poate fi tolerată anomalia de a mai întîlni și acum lucrări mici a căror realizare durează de 3 ani și chiar mai mult ?Nici un fel de justificări nu ar putea fi în mod serios invocate pentru a explica faptul că extinderea depozitului de zgură de Ia Gura Barza al întreprinderii regionale de electricitate Hunedoara, în valoare totală de mai puțin de 1,5 milioane de lei, durează de 47 de luni fără a fi terminată nici azi. In cazul că se respectă în sfîrșit termenul de dare în funcțiune stabilit — finele acestui an — se va înregistra o durată totală de execuție de 4 ani și trei luni, adică cu 31 de luni mai mult decît au durat lucrările de construc- ții-montaj și efectuarea probelor pentru darea în exploatare a grupului de 100 MW de la centrala termoelectrică „Steaua roșie“-Fîntînele. De asemenea, execuția lucrărilor de automatizare la turbinele Centralei e- lectrice de termoficare Tîrnăveni

Marți dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, a primit de
legația parlamentară olandeză, con
dusă de G. M. Nederhorst, vice
președinte al celei de-a doua ca
mere a Statelor Generale, care se 
află într-o vizită în țara noastră 
la invitația Marii Adunări Națio
nale.

La primire au participat Emil 
Bodnaraș, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Ștefan Voitec, pre

ședințele Marii Adunări Naționale, 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat.

Au fost de față Jonkheer dr. Dirk 
van Eysinga, ambasadorul Olandei 
la București.

în timpul întrevederii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de cor
dialitate, au fost abordate probleme 
privind dezvoltarea colaborării în
tre cele două țări, precum și unele 
aspecte ale situației internaționale 
actuale.

Ieri seară au început în Capitală 
festivitățile prilejuite de centena
rul uneia din cele mai prestigioa
se instituții artistice din țara noas
tră : Filarmonica „George Enescu". 
Șirul manifestărilor ce se vor des
fășura în tot cursul acestei săptă- 
mîni a fost marcat de concertul 
dirijat de maestrul emerit al artei 
Mircea Basarab și a cuprins trei 
fragmente din suita de balet „La 
piață" a cunoscutului nostru com
pozitor Mihail Jora, Simfonia a 
IV-a de Brahms și nemuritoarea 
lucrare a lui George Enescu: ~ 
sodia I La concertul festiv 
asistat: Pompiliu Macovei, 
ședințele Comitetului de Stat 
tru Cultură și Artă, și alți membri 
ai conducerii C.S.C.A., Vasile Gliga, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, un numeros public. Erau 
prezenți șefi ai misiunilor diplo
matice acreditați la București și 
alți membri ai corpului diploma
tic. Concertul festiv a putut fi ur
mărit de iubitorii de muzică din 
toată țara, fiind transmis de pos
turile noastre de televiziune.

Manifestările dedicate acestui e- 
veniment de profunde semnificații 
culturale vor continua și în zilele 
următoare, cuprinzînd concerte me
nite să cinstească sărbătorește o 
instituție de artă care de-a lungul 
existenței sale a adus o contribu
ție de seamă la afirmarea talentu
lui interpretativ al poporului ro
mân, la promovarea bogatei crea-

Rap- 
au 

pre- 
pen-

ții muzicale românești, la răspîn- 
direa capodoperelor muzicii 
versale în țara noastră.

Această săptămînă festivă 
cuprinde concerte simfonice 
cameră, 
își dau 
rul și 
dirijori 
stituții 
largă prețuire din partea publicu
lui nostru și de peste hotare. Vor fi 
prezentate lucrări ale compozitori
lor români din diferite generații, 
creații de mare răsunet ale reper
toriului universal.

Sărbătorirea centenarului Filar
monicii „George Enescu" constituie 
încă o mărturie a trăiniciei înde
lungatelor tradiții spirituale ale 
artei noastre, dovedește pasiunea 
pentru frumos a poporului român, 
înflorirea artei în anii socialismu
lui, anii în care și-au aflat împli
nirea . cele mai nobile gînduri și 
aspirații ale înaintașilor.

de muzică 
concursul 
formațiile 

și soliști 
care se

uni-

va 
de 

carede cor, la 
orchestra, co
de cameră, 

ai acestei in- 
bucură de o

★

In seara aceleiași zile, în roton
da Ateneului a fost deschisă o ex
poziție jubiliară, care cuprinde do
cumente, fotografii, afișe, progra
me, manuscrise, ilustrînd activi
tatea Filarmonicii bucureștene cen
tenare. Totodată, a fost editată o 
monografie care prezintă, printre 
altele, toate programele susținute 
de filarmonică de-a lungul celor 
o sută de ani de rodnică activitate.

Gheorghe IONAȘCU
consilier în Banca de Investiții

(Continuare in pag. a III-a)

Președintele Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Ro
mânia. Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit, marți dimineața, pe secretarul 
de stat pentru afacerile externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart.

Cu acest prilej au fost discutate 
unele probleme de interes reciproc 
privind dezvoltarea relațiilor ro

IN PREAJMA DESCHIDERII ANULUI ȘCOLAR

Știința și arta
de a învăța

Prof. univ. dr. Nicolae APOSTOLESCU
<

Perspective 
de lărgire

a sortimentelor
alimentare

Emeric DAN
secretar general în Ministerul Industriei Alimentare

Produsele industriei alimentare au, după cum se știe, o pondere însemnată în satisfacerea cerințelor de consum ale populației. O comparație a gamei de produse actuale cu cea de acum cîțiva ani ne arată un progres evident: 4 000 sortimente în nomenclatorul de azi, față de 1 500 cîte erau cu zece ani în urmă. Prevederile de creștere a producției țin pasul cu cerințele sporite ale populației. Astfel, pentru asigurarea unei aprovizionări corespunzătoare, s-au prevăzut și pentru acest an creșteri însemnate la producția destinată fondului pieței : 8 la sută la carne. 21 la sută la conserve de carne. 9 la sută la lapte și unt, 12 la sută la paste făinoase, 11 la sută la conserve de pește etc. Măsurile luate pentru asigurarea materiei prime, cît și folosirea judicioasă a rezervelor de producție existente au permis realizarea unor importante depășiri și livrarea pînă la jumătatea lunii august a unui volum de mărfuri peste plan în valoare de 430 milioane lei. Această depășire se materializează In : l 100 tone de ulei, 22 000 hl de lapte, 305 tone de brînzeturi, 2 600 tone de conserve de legume. 970 tone preparate de carne etc.Realizarea planului a fost totuși grevată de o serie de dificultăți care 
au influențat negativ, în unele perioa-

de, ritmicitatea aprovizionării cu carne, lapte și unele produse lactate. Ele s-au datorat, pe de o parte, unor deficiente organizatorice privind asigurarea resurselor de materii prime, iar pe de altă parte condițiilor climatice nefavorabile din unele județe ale țării. Lipsa de furaje verzi într-o perioadă destul de îndelungată a prezentat o dificultate obiectivă pentru sectorul de lactate și a determinat ministerul nostru să orienteze producția cu precădere spre sortimentele cele mai solicitate. Astfel, s-a acordat o atenție deosebită laptelui de consum, înregistrîndu-se chiar depășirea planului, îneît cerințele consumatorilor sînt satisfăcute.O problemă de cea mai mare actualitate este aceea a pregătirilor pentru perioada de toamnă-iarnă. Planul nostru de producție este astfel structurat îneît să corespundă nevoilor specifice de aprovizionare din diferitele sezoane. Putem afirma că dispunem de toate condițiile pentru a continua evoluția ascendentă a producției, spre a putea satisface integral cerințele de aprovizionare din anotimpul rece. Chiai în condițiile acestei veri, care n-au fost favorabile tuturor culturilor, în special celor de mazăre, prin efortul comun al agriculturii și industriei.
(Continuare în pag. a III-a)

mâno-britanice, precum și aspecte 
ale situației, internaționale actuale.

La întrevedere, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă de cordiali
tate, au participat Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Vasile Șandru, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, și Vasile 
Ptirigan, ambasadorul României la 
Londra.

Oaspetele a fost însoțit de sir 
John Chadwick, ambasadorul Marii 
Britanii la București, P. T. Hay
man, subsecretar de stat pentru 
afacerile externe, D.J.D. Maitland, 
secretar personal principal. W. R. 
Haydon, șeful Departamentului de 
știri, C. S. R. Gifford, consilier, di
rector adjunct al Departamentului 
Nord în Ministerul Afacerilor Ex
terne, și P. J. Goulden. consilier în 
Ministeiul Afacerilor Externe.

(Agerpres)

Pe șantierul de extindere

principale de care este în anul eveni- a cense va ceea ce
Ci dată cu terminarea infrastructurii pentru turnul de răcire nr. 2, șantierul de extindere al Centralei electrice de termoficare din Oradea a intrat într-o nouă etapă. Toate obiectivele legată montarea celui de-al patrulea grup turbogenerator al centralei se află acum în lucru. Construcțiile sînt avansate la sala cazanelor și mașinilor, la corpul bunkerelor și al morilor. Au început să sosească pe

șantier și primele echipamente metalice.Lucrările de extindere urmează a fi terminate pînă 1970. O dată cu acest ment, puterea instalată tralei electrice orădene ridica la 155 megawați,reprezintă întreitul puterii tuturor unităților producătoare de energie existente în județul Bihor anterior construirii acestui mare obiectiv de pe Crișul Repede.

Cu ani în urmă am fost invitat într-o instituție de învățămînt unde erau instruit! mai mulți tineri care întrerupseseră pentru un timp studiile. Invitația avea ca obiect să dau elevilor respectivi îndrumări asupra unor procedee de învățare rațională. Am socotit indicat să cunosc metodele folosite de ei pînă atunci, după propria lor experiență și inițiativă. Am început cu o anchetă, în cadrul căreia cei solicitați trebuiau să indice procedeele folosite de ei de însușire a ștințelor la matematică, fizică, chimie, științe naturale, limba română etc. Materialul rezultat din a- ceastă investigație a fost deosebit de interesant. Atît prin varietatea metodelor și procedeelor folosite, prin ingeniozitatea u- nora dintre ele, cît și prin hotărîrea, eforturile, energia și perseverenta de care dădeau dovadă acești tineri pentru a-și asigura o cultură generală cît mai temeinică. Avînd de învățat un material destul de cu-

în munca cuno-

prinzător și de variat într-un timp relativ scurt, elevii respectivi recurgeau însă nu o dată și la memorarea mai mult sau mai puțin mecanică. Fenomenul acesta relevat de ancheta la care mă refeream este, din păcate, destul de larg răspîndit. Cauza ? Nu toți elevii își însușesc, începînd cu primele zile ale anului școlar, o dată cu noțiunile predate la lecții, și un ansamblu de metode și procedee specifice procesului de învățare, care să le ușureze munca în desfășurarea acestui proces, să-i ridice eficiența și să le stimuleze dorința de a învăța. Intîl- nim adeseori elevi — unii dintre ei foarte inteligent! — care memorează cunoștințele la repezeală, fără suficienta lor înțelegere și fără a le fixa temeinic ; unii nu știu să deosebească în mod just principalul de secundar în studierea unei lecții, a unui text, a unei teorii ; iar alții, deși silitori, sînt preocupați să-și însușească cunoștințe cît mai multe, fără să le lege logî’c, între ele.

Iată tot atîtea motive pentru care însușirea de către elevi a unui sistem rațional de învățare trebuie să ne preocupe din prima zi a începutului de an școlar. Noile măsuri de perfecționare a în- vățămîntului consfințite prin recenta lege cu privire la așezarea școlii pe temelii mai raționale pledează de fapt elocvent pentru ideea că rostul unei unități de învățămînt nu este numai acela de a da elevilor cunoștințe fundamentale din diferitele domenii ale științei și culturii, ci și să cultive la elevi interesul pentru lărgirea necontenită a orizontului lor științific și cultural, să le dezvolte capacitățile intelectuale și trăsăturile morale și, îndeosebi, să-i înarmeze cu metode și deprinderi de muncă intelectuală, de investigație independentă și asimilare profundă. în tot cursul vieții.Dată fiind noua configurație a planurilor și programelor de în- vățămînt pe baza că-
(Continuare 
în pag. a IV-a)

Telegramă
Excelenței Sale

Domnului ION GHEORGHE MAURER
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Socialiste România

BUCUREȘTI
Profund mișcat de mesajul de simpatie pe care Excelența Voastră și 

guvernul Republicii Socialiste România mi l-ați adresat cu ocazia catas
trofei din Khorassan, vă prezint din partea mea și a membrilor guver
nului meu expresia dureroasă a mulțumirilor noastre.

AMIR ABBAS IIOVEIDA 
Prim-ministru al Iranului

A PARTIDULUI Șl GUVERNULUI
scrisorile sosite la redacție

Continuăm să spicuim din scrisorile care sosesc în număr mare 
In aceste zile pe adresa redacției noastre, scrisori prin care oameni 
de diferite virste și profesii din toate colțurile patriei își manifestă în
crederea și atașamentul deplin față de poetica internă și externă a par
tidului, hotărîrea de a 
acestei politici, pentru 
noastră.

munci cu elan și abnegație pentru înfăptuirea 
desăvîrșirea construcției socialismului în țara

a poporului„Adeziunea unanimă nostru în politica partidului care se face simțită din plin în aceste zile își are rădăcinile în justețea acestei politici. în caracterul ei marxist-le- ninist, profund patriotic, animat de cele mai înalte idealuri internaționaliste — ne scrie Aurelia Puiu, la spitalul unificat C.F.R. din Partidul a reușit să creeze o tură armonioasă, principială, interesele vitale ale națiunii române și preocuparea constantă pentru întărirea unității țărilor socialiste, a întregii mișcări comuniste și muncitorești. Aceste principii, care reprezintă piatra unghiulară a poziției României în viața politică internațională, au fost cu tărie reafirmate în Declarația adoptată la de către Marea Adunare în cuvîntările rostite Nicolae Ceaușescu și ducători de partidla întîlnirile avute muncii. îmi dau adeziuneaplină și tot asentimentul la această politică, pătrunsă de o înaltă grijă fața de destinele noastre, ale copiilor noștri, exprimîndu-mi hotărîrea fermă de a alătura străduințele mele efortului întregului popor pentru transpunerea în viată a acestei politici înțelepte".„Ca toți cetățenii eu urmăresc cu cea

medic Sibiu.legă- între

de de Și cu
22 august Națională, tovarășul alți con- de stat oamenii de-

tării noastre și mai mare aten-

ție politica movată deRomân și inima mi se umple de o deplină bucurie și satisfacție — ne scrie Ștefan Tănăsescu, revizor contabil la A.D.A.S. — București. Declarația Marii Adunări Naționale, cuvîntările conducătorilor de partid sînt pătrunse în întregime de mai profundă principialitate și clarviziune. La baza elaborării lor stau înaltele principii ale ideologiei mar- xist-leniniste, precum și dorința partidului nostru de întărire a unității și prieteniei între țările socialiste, în interesul cauzei socialismului și păcii în întreaga lume. Eu și familia mea asigurăm conducerea superioară de partid, personal pe tovarășul Nicolae Ceaușescu, că vom depune toate eforturile pentru susținerea politicii partidului. în lupta.' ',e, prietenie între po- și pace în întreaga lume".Odobești, județul Vrancea, Constantin N. Gheorghi ne „Nicicînd poporul nostru nu

internă și externă pro- către Partidul Comunist
cea

pentru libertate, poareDin prof, scrie : s-a simțit mai strîns legat de partid, de Comitetul său Central, nu și-a manifestat mai plenar adeziunea și atașamentul său fierbinte la politica partidului. în calitate de cadru didactic, ani servit școala cu devotament aproape o jumătate de secol și nu am patriei precupețit nimic pentru a da oameni devotați binelui co-

mun. Mă bucur din tot tul cînd văd pe toți cetățenii cind cu rlvnă și spor pentru a România pe noi trepte de civilizație și progres. Ca orice om cinstit, urez conducătorilor patriei noastre socialiste, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, sănătate, pentru binele- patriei și poporului român".„Comunistă fiind, mi se umple inima de bucurie cînd aud pe buzele fiecărui cetățean cuvinte de mulțumire, de dragoste pentru partidul nostru, pentru Comitetul său Central, în frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu — ne scrie Dima Geor- geta, cadru sanitar la spitalul unificat din comuna Plenița, județul Dolj. Aprobăm cu toată convingerea recenta Declarație a Marii Adunări Naționale, întreaga politică a partidului nostru, călăuzită de dorința sinceră de a întări relațiile de colaborare și prietenie cu toate țările socialiste, cu toate popoarele, în interesul cauzei păcii și progresului".Manifestîndu-și întreaga sa adeziune față de politica internă și externă a partidului. Alexandru Roman din București dă glas sentimentelor sale într-o poezie „Te vom urma, partid iubit" din care spicuim : „Un singur gînd străbate țara / Din pieptu-ntrcgului popor / E semn că îți urmăm chemarea / Iubit partid — conducător".„Sînt mîndru de politica înțeleaptă pe care o duc partidul și tru, politică care dă glas celor mai fierbinți ale nostru popor — ne scrie Rusu Nicolae din Iași, membru de partid, dar subscriu cu toată adeziunea și convingerea ființei mele la această politică, îmi dau votul meu pentru ea".

sufle- mun- ridica

statul nos- năzuințelor întregului inginerul Nu sînt
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S-a întâmplat | pe Trotuș | au umflat apele Tro- care asigură debitul | obiectivelor industriale I Gh. Gheorghiu-Dej. * ' ' i să ‘ '
Ploile tușului necesar din orașul Viiturile amenințau să blocheze priza de apă de la barajul lacului de acumulare. O echipă de lăcătuși, mecanici și electricieni (unii abia ieșiți din schimb) a plecat de urgență la fata locului. Ei au lucrat fără întrerupere timp de 16 ore. în ploaie și vînt, reușind să asigure buna funcționare a unităților industriale de pe valea Trotușului.Semitrenuldin Pitești»Trenul 1055, care circulă pe distanța Curtea de Argeș—Pitești (plecarea la ora 12,33) are, să vezi și să nu crezi... numai două vagoane! ? Din această cauză este tot timpul tixit, oamenii stau ca sardelele. Și — culmea I — mai au și două-trei compartimente „rezervate" pentru regionala C.F.R. 1 Situația pare fără ieșire. La drept vorbind n-are nici intrare. Fiecare intră și iese pe unde poate. Tovarășii de la C.F.R. nu le pun restricții.Nu ghidul e de vină fo-Dacă vreți să vă rătăciți. losiți cu încredere ghidul Capitalei. Căutați strada „Alunului"? Care din ele, că sînt cinci ! Poate vreți să ajungeți „Cîmpulul" ? Se poate, dar care din puțin de Cerbului, Nucului, Urșilor, Livezilor, Mar- ginei. Bradului — și n-am epuizat denumirile — sînt în număr nelimitat. Ghidul cu pricina (e- diție 1962) te îndrumă și pe trei străzi cu numele lui Xenopol, pe șapte străzi „Unirii", cinci... Anton Pan și așa mai departe, în gazete s-a scris adeseori despre această „rătăcire" a celor ce se ocupă cu nomenclatorul străzilor. Te pomenești că cei care au botezat străzile locuiesc pe bulevardul „Fanteziei"... ceea ce ar explica de ce n-au fantezie și la birou.

în strada. — r,.---- , înele ? Sînt nu mai șapte ! Căprioarei, Zambilei, Viorelelor,

Turismulde noapteCabanele „Vîrful cu Dor" „Cota 1 500“ aveau rolul cuiului din talpă. O.N.T.-ul era criticat pentru că le întreținea și le exploata nerentabil. Ca să scape de „belea" (a se citi critică) O.N.T.-ul a rugat întreorlnderea Stațiunilor balneo-climatice din Sinaia (care a mai administrat cîndva cele 2 cabane) să și le ia înapoi pentru a le face accesibile turismului Și derea din Sinaia s-a treabă. Amenajări, dotări în valoare 260 000 lei. Acum cabanele sînt frumoase și pot fi folosite. Dar... O.N.T.-ul s-a răzgîndit peste noapte. Vrea cabanele înapoi. Le va folosi drept... dormitoare pentru cei ce lucrează la construcția telefericului. De depozite n-aveți nevoie ? Mai sînt cabane în Bucegi ! Drumeții să umble de colo-colo. după un loc de dormit. în felul acesta O.N.T.-ul va dezvolta și... turismul de noapte.

și

întreprin- apucat de reparații, de peste

Atentie la ciuperci!
După ploile repetate din ulti

ma vreme, au apărut o puzderie 
de ciuperci. Oameni neinițiați le 
culeg și le duc în piețele orașe
lor. Rezultatul ? în ultima săptă- 
mrnă, la Spitalul de Urgență din 
București au ajuns 43 de persoa
ne intoxicate cu ciuperci. Multe 
cazuri asemănătoare se înregis
trează și la Ploiești. S-au semna
lat două decese. Ar fi cazul ca 
administrația piețelor să interzică 
vînzarea ciupercilor de către par
ticulari. De altfel aceasta este și 
recomandarea expresă a organe
lor medicale.| mati-o!
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La autobaza 2 Giulești (Municipiul București) cîțiva șoferi au fost amendați. Pe drept. Nesocotiseră regulamentul circulației pe drumurile publice. Așa stînd lucrurile. procesele verbale de contravenție au fost înaintate conducerii autobaze:.Luînd apărarea salariaților in- corecți aceasta răspunde cu adresa nr. 3/360 : „Tovarășii amendați 
nu mai sînt salariații noștri". Fiind vorba de bani, deci de contabilitate, pe hîrtia cu pricina și-a pus apostila contabilul șef. La o verificare sumară s-a constatat însă că e vorba de o (scuzați expresia 1) minciună... cu număî și ștampilă. Responsabilitatea i-a părăsit. Cine o întoarce la... autobază ?

Rubricd redactată de :
Stefan ZIDĂRITĂ
Gheorghe POPESCU 

cu sprijinul corespondenților 
„Scînteii"

FAȚĂ DE OM 

ia lot de frunte
în activitatea

în rîndurile celor mai largi categorii de cetățeni au stîrnit un puternic ecou cuvintele rostite de tovarășul Nicolae Ceâușescu la consfătuirea din 22 martie 19G8, cu conducătorii organelor de partid și ai consiliilor populare : „Trebuie înțeles o dată că nu cetățenii sînt la dispoziția aparatului de stat și de partid, a funcționarilor, ci invers — aparatul de partid, de stat, funcționarii sînt la dispoziția cetățenilor, ei sînt puși pentru a răspunde cerințelor populației".Aceste indicații, expresie a spiritului democratic caracteristic orîn- duirii noastre socialiste, tind să devină în tot mai mare măsură proprii și activității organelor de partid din Maramureș. Se știe că în Maramureș există unul dintre cele mai mari și mai vechi bazine miniere din țară. Unitățile Combinatului minier din Baia Mare au fost dotate în anii din urmă cu tehnică modernă, de mare randament, care ușurează considerabil efortul în galerii, în prima jumătate a anului, productivitatea muncii a înregistrat o creștere sensibilă față de aceeași perioadă a anului precedent, gama sortimentelor realizate s-a lărgit considerabil. Prețuirea pe care statul nostru o arată muncii harnice, însuflețite de înaltă conștiință socialistă a minerilor maramureșeni și-a găsit, între altele, reflectare în investițiile de sute de milioane lei acordate pentru îmbunătățirea continuă a condițiilor lor de trai. Dar, oare, pe plan local, se manifestă pretutindeni grija necesară pentru aceste condiții ? Iată o problemă asupra căreia biroul comitetului județean de partid a insistat, în ultimul timp, stăruitor....Ne aflăm la mina Șuior, o exploatare nouă, abia din anul 1962. Spre seară, la căminele și cabanele unde locuiesc minerii, a sosit primul- secretar al Comitetului județean de partid Maramureș. în jurul oaspetelui s-a format repede un grup numeros. Și, fără introduceri și ordine de zi, a început chiar acolo, pe loc, un dialog viu. Primul secretar al comitetului județean dorea să cunoască cît mai amănunțit părerile și gîndu- rile minerilor despre activitatea lor în producție, condițiile de trai și alte lucruri care-i frămîntă.— E foarte bine, tovarășe prim, a intrat în vorbă un bărbat mai în vîrstă, că tovarășii din conducerea exploatării noastre se interesează zilnic de mersul planului-; dar, din păcate, unii dintre ei nu arată un interes asemănător și pentru condițiile de trai, de cazare ale celor care realizăm planul.Și, astfel, au fost înfățișate o seamă de neajunsuri, care dăinuie datorită neglijenței unor cadre administrative. Despre ce au relatat minerii ?— Nu avem cantină, trebuie să mîncăm numai conserve, hrană rece și ce ne mai putem face singuri. Aveam niște reșouri electrice, cumpărate de noi. La ieșirea din șut mai găteam una, alta, cît se pricepe un bărbat Dai, într-o zi, din ordinul cui nu știm, cineva ne-a scos toate prizele. Apoi ni s-au confiscat re- șourile. Parcă noi voiam să consumăm curentul minei de pomană ? Am cerut doar să se stabilească o taxă lunară pentru acest consum suplimentar de electricitate. Așa cum am auzit că se face și în alte părți...— La magazinele specializate lipsesc zarzavaturile. Pîinea care se aduce este tare, veche.— Despre activități cultural-artis- tice nici vorbă, s-a și uitat de ele.— Comitetul sindicatului din întreprindere nu prea își pune la inimă condițiile noastre de trai. Și doar noi l-am ales...Au trecut cîteva zile. Oamenii de la Șuior erau încredințați că vorbe’e lor nli vor rămîne fără ecou. Și, într-adevăr, din indicația biroului comitetului județean, iată că au apărut la Șuior tovarășii din conducerea combinatului minier. Dar. în loc să Ia măsuri spre a înlătura neajunsurile semnalate, s-au limitat să mai constate o dată ceea ce era constatat așa ca să nu se spună că n-au venit la fața locului. După plecarea lor lucrurile au rămas neschimbate. își închipuiau, pe semne, că vor raporta că au fost pe teren... au constatat... se va studia... și lucrurile vor fi uitate. Iată însă că s-a petrecut un lucru neașteptat pentru ei : peste cîteva zile, prirnul-se- cretar al comitetului județean s-a întors la Șuior să vadă ce s-a întreprins efectiv pentru înlăturarea deficiențelor. Constatările făcute au determinat convocarea neîntîrziață la fața locului a conducerii combinatului și a organizației locale a sindicatelor. Și, astfel, in prezența primului secretai' al comitetului județean, Gh Blaj, a secretarului cu probleme organizatorice, Vasile Dan- coș, a președintelui Consiliului județean al U.G.S.R., Petre Sighear- tău, a direcției generale a combinatului. minerii și-au spus necazul. Firește, critica aspră, ascuțită, nu le-a făcut plăcere unor tovarăși care nu se așteptau ca „subalternii" să-i tragă la răspundere pentru că nu-și fac datoria. Totuși ea le-a prins bine, atît lor cît și, mai ales, minerilor.Pe baza discuțiilor purtate, conducerea combinatului, comitetul de partid și sindicatul au întocmit un plan de măsuri pentru înlăturarea deficiențelor, iar aplicarea lui a început fără întîrziere. Minerii s-au mutat la Baia Sprie în cămine nou construite, cu bucătărie și baie. S-a pus ordine în transportul minerilor

viața de partid

la lucru. Masa de prTnz 11 se servește la căminele unde locuiesc. Unele progrese s-au realizat și în organizarea timpului liber al minerilor; activiști de partid, lectori, oameni de cultură și artă, brigăzi științifice prezintă expuneri, informări, ajută la întocmirea de programe culturale; în incinta căminelor se va amenaja un ștand de cărți și ziare.Merită relevate, de asemenea, acțiunile întreprinse pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă la mina Șuior : s-a asigurat aprovizionarea la timp a locurilor de muncă cu materiale și scule ; au fost distribuite echipamente de protecția muncii.Cu aceeași perseverență s-a îngrijit comitetul județean de partid de înlăturarea unor deficiențe sanitare la exploatările miniere de la Ilba și Băiuț. Datorită neglijenței și nepăsării birocratice a unor cadre administrative ale combinatului, la Băiuț jumătate din saltelele și albiturile pe care le foloseau minerii la cămin erau putrede ; la căminul „Văratic" nu erau nici mese sau scaune, oamenii mîncau pe unde apucau ; nimeni nu le aduce un ziar, o carte ; stația de amplificare era „mută" de luni de zile. La sectorul minier „Văratic", unde lucrează 300 mineri, nu trecuse din aprilie un medic. Datorită măsurilor luate situația s-a îmbunătățit substanțial.Intenția Comitetului județean de partid Maramureș de a întreprinde. pe baza u- nor largi consultări de masă, acțiuni similare privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de trai ale salariaților din alte unități economice se cuvine subliniată ca o reflectare a spiritului de răspundere cu care își îndeplinește îndatoririle decurgînd din însuși țelul fundamental al partidului. Stîrnește insă nedumerire mentalitatea deformată a unor cadre de conducere ale combinatului minier băimărean, ca si a consiliului județean al sindicatelor, care privesc grija față de condițiile de muncă și de trai ale minerilor drept o „preocupare facultativă", consideră drept o „știrbire a prestigiului" observațiile critice îndreptățite ale oamenilor muncii, uitînd că neîndeplinirea îndatoririlor ce le revin în acest domeniu constituie o încălcare flagrantă a înseși obligațiilor lor profesionale. Grija pentru îndeplinirea sarcinilor de producție nu poate veni în contradicție cu grija față de condițiile de trai ale salaria- ților ; îmbinarea lor judicioasă constituie o expresie a maturității politice, a spiritului partinic al tuturor cadrelor cu munci de răspundere.
Ladislau LENDIEL 
Sever UTAN

De curînd » u apărut în - presă unele păreri în legătură cu sistemul de retribuție a medicilor. Prin rîndurile de față, nu voi face altceva decît să bat cu sfială la porțile acestei discuții, care nu s-au închis încă. După părerea mea, e- vocarea criteriului cantității și calității muncii medicului, ca măsuri de bază ale retribuției lui materiale. trebuie făcută cu foarte mult discernămînt și cu un acut simț de răspundere. Comparațiile între specialități, în raport de retribuție, pot fi riscante deoarece, dacă ne referim la unicul scop al medicinii — prevenirea bolilor și vindecarea lor — nu putem demarca diferențierea între un act chirurgical, la care participă 2—3 persoane, și o consultație care, punînd în evidență o maladie digestivă ori renală, dictează un tratament medicamentos, soldat cu vindecarea. Mi-aș îngădui să reproduc vorbele unui mare medic, care afirma că „dacă în specialitățile — să le spunem — operative, se consumă mai multă energie fizică decit în specialitățile interne, în acestea avem poate un plus de consum intelectual, folosit în scopul precizării diagnosticului și urmăririi științifice a bolnavului". Nu specialitatea și nici faptul că un medic lucrează într-un serviciu foarte bine dotat ori mai puțin dotat sînt definitorii pentru aprecierea muncii medicului. Există multi, foarte multi medici care, lucrînd la Fun- deni, de pildă, nu-i întrec în virtuozitate diagnostică și operativă pe colegii lor din Țurnu Măgurele. Galați sau Bistrița. Ba. aceștia din urmă pot manifesta un plus de pricepere fată de primii, datorită faptului că nu beneficiază de a- vantajul unor mari laboratorii ca în centrele universitare și sînt o- bligați să-și ascută. prin instruire permanentă, simțul clinic, pentru a face față variatelor situații. Cîți medici de circumscripție rurală nu sînt obligați să intervină în unele cazuri de naștere fortuită sau să facă cu mijloace rudimentare reanimări. ba chiar să intervină în u- nele afecțiuni chirurgicale ! Și cîți dintre acești medici nu fac muncă cte veritabili epidemiologi, deși nu sînt încadrați în I.S.S. și au salarii mai mici decît aceștia ? într-o clinică ori într-un serviciu medico- chirurgical din orașele mai mari, numărul cadrelor medicale superioare este mare, revenind cîte 10—12 bolnavi unui medic (și dacă adăugăm și studenții, internii, stagiarii, secundarii, medicii veniți la specializare ori perfecționare, revin și mai puțini). Dar într-un spital mai

Specialiștii români, ca și colegii lor din diferite țări cu tradiție în fabricarea mobilei, sînt preocupați, la ora actuală, de găsirea u- nor tipuri de garnituri care să ofere, deopotrivă, condiții tot mai confortabile atît pentru odihna fizică, cît și pentru cea psihică. Cu alte cuvinte, însușirile funcționale pe care trebuie să le aibă mobilierul modern se cer completate și îmbinate judicios cu cele estetice. Proiectanții și producătorii de mobilier din tara noastră, sensibili la tendințele înregistrate pe piața internă, ca și pe cea mondială, se străduiesc să creeze și să producă mobilă corespunzătoare exigentelor și preferințelor omului contemporan. O apreciere a strădaniei lor se concretizează în creșterea peste prevederi a volumului vînzărilor la mobilă. După cum ne informa tovarășul Constantin Păiș, director general adjunct în Ministerul Comerțului Interior, s-au înregistrat creșteri remarcabile, mai aleș în Capitală.Interesantă este și observația făcută de lucrătorii din magazine cu privire la evoluția gustului cumpărătorilor :— Magazinele de prezentare, expozițiile, precum și alte forme de educare a gustului public, ne spunea responsabilul magazinului „Apartamentul", Anton Va- nea, au dat rezultate : cumpărătorul se orientează fără greș spre garniturile cu o linie modernă, practice, estetice. Sînt cerute, de asemenea, piesele multifuncționale, acestora putînd să li se dea diferite întrebuințări în raport cu necesitățile noi ce apar în locuință într-un moment sau altul.— Ministerul Economiei Forestiere, fabricile sale — ne-a dat asigurări tovarășul ing. Cornel Bălăceanu. șeful serviciului producției de mobilă din M.E.F. — își vor mări efortul pentru ca în anul ce vine gama de sortimente oferite populației să fie cît mai largă. Aceasta se va îmbogăți cu anumite garnituri pe care le producem și pentru export. Este vorba. îndeosebi, de piese multifuncționale, cu o linie modernă, care, credem, se vor bucura de aprecierea publicului.în prezent, pe lîngă temele obișnuite de lucru ale proiectantilor de mobilă s-au adăugat altele noi. A- pariția unei diversități de tipuri de locuințe, cu felurite dimensiuni, va pune, fără îndoială, și probleme specifice în ce privește mobilarea lor. După cum ne informează tovarășul C. Nedelcu, șeful serviciului de specialitate din M.C.I., s-a stabilit, de comun a- cord cu M.E.F. și cu industria locală, ca 20 la sută din totalul producției de mobilă ce urmează să fie livrată comerțului ■ anul viitor să fie proiectată potrivit cerințelor acestei categorii de locuințe. în primăvara anului 1969 urmează ca M.E.F. să prezinte noile tipuri de mobilă în cadrul unei expoziții. întreprinderile industriei locale se consultă. în același scop, cu D.S.A.P.O.-urile, astfel ca piesele de mobilier ce vor fi puse la dispoziția cumpărătorilor să dea posibilitatea economisirii la maximum a spațiului, fără ca aceasta să scadă din funcționalitatea și din calitățile lor estetice. După cum se vede, sînt multe șanse ca, anul viitor, decorul magazinelor de mobilă și, firește, al locuințelor, să fie simțitor îmbogățit cu piese absolut noi.Din discuțiile pe care

le-am avut cu specialiștii din domeniul proiectării și producției, cît și cu lucrători din comerțul cu mobilă, rezultă că nu există totuși o preocupare constantă pentru înnoirea în- tr-o proporție mai mare a sortimentului. Magazinele mai oferă încă o serie de garnituri — de pildă „Mugur 3", „Ilva", M-65, „Victoria" — care au o vîrstă medie de 10 ani. Sînt, în

dustria locală, care dispune de mijloacele necesare".Fără a contesta exactitatea acestor afirmații, nu se poate trece peste faptul că nici industria nu a făcut eforturi suficiente pentru spargerea șablonului, mai ales în ce privește componența garniturilor, care este, aproape invariabil, a- ceeași. De ce să nu se prezinte mai multe variante ? „Noi nu-1 obligăm pe cum-

Mobilierul 
și cerințele 

actuale 
ale cum

părătorilor
S3general, piese bine lucrate, ceea ce determină ca ele să fie cumpărate. Totuși, ce prelungește existența acestor piese ? — „Cererea insistentă a comerțului" — ne răspunde tovarășul Cornel Bălăceanu. Ministerul nostru a propus, în mai multe rînduri, ca unele sortimente, după părerea noastră depășite, să fie scoase din producție. Sînt însă anumite organizații comerciale din tară, care țin morțiș la ele. De exemplu, canapeaua „Carpați" este solicitată în continuare, cu toate că noi oferim circa 10 alte tipuri. O altă garnitură, camera „Bucu- rești-59“, creată în 1957, a fost scoasă din fabricație cu 2—3 ani în urmă. Dar iată că reapare în nomenclatorul comerțului pentru... 1969 ! Considerăm, de asemenea. că anumite tipuri de mobilier mai voluminos, mai masiv, preferate în u- nele zone ale tării, ar trebui să fie realizate de in-

părător jă la toată garnitura" — explică producătorii. E adevărat, piesele de mobilier pot fi procurate treptat. în funcție de nevoi și posibilități. Dar dacă vrei să completezi, să zicem, o cameră de dormit cu o măsuță și o bibliotecă, șansele de a le putea asorta — ca linie și culoare a lemnului — sînt încă reduse. Industria ne asigură că o asemenea orientare este foarte lesnicioasă. Așadar, creatorii au cuvîntul... După cum și din partea creatorilor industriei locale — mare producătoare de mobilier la ora actuală — se cere mai multă fantezie, mai mult curaj în realizarea unor garnituri moderne, ei trebuind să se bucure în această direcție de un sprijin mai substanțial din partea Ministerului Economiei Forestiere.în aprecierea calităților mobilei un rol important îl au stofele. La acest capitol, atît comerțul, cît și

fabricile de mobilă sînt u- nanimi în a consemna un progres în ce privește împrospătarea gamei de culori și materiale. Totuși, potrivit opiniei specialiștilor din industria de mobilă, creația în domeniul acestor ștofe nu este la nivelul cerințelor și. mai ales, al posibilităților. Firele sintetice, care prind culori atît de frumoase, nu au fost încă introduse în fabricarea acestor stofe. înlăturîn- du-se acest neajuns, ar putea fi înviorată paleta coloristică, iar fabricile de mobilă ar avea posibilitatea să realizeze noi și interesante alăturări de culori între lemn și tapiserie.în legătură cu comerțul cu mobilă, se poate spune că s-au făcut pași însemnați pe linia îmbunătățirii deservirii cumpărătorilor, în multe centre din tară au fost amenajate magazine de prezentare bine a- provizionate, care ■ asigură și transportul mărfii la domiciliu. Totuși, în unele cazuri, procurarea și transportul mobilei sînt ' anevoioase, deoarece organizațiile comerciale nu dispun nici de suficient spațiu de expunere și nici nu manifestă interesul cuvenit pentru organizarea mai modernă a desfacerii. Pentru îndreptarea lucrurilor, mai multi interlocutori — lucrători din comerț și cetățeni — au formulat unele sugestii care, părîndu-ni-se interesante. le transcriem în rîndurile ce urmează : în Capitală să se organizeze un fel de dispecerat, care să dispună de machetele tuturor garniturilor aflate în producția curentă, ca și de cataloage de stofe ; dispeceratul să fie informat la zi asupra situației fondului de marfă. Concomitent, să se înființeze un atelier de montaj al mobilei produse în alte localități, spre a se evita deteriorarea în timpul maniDulării și transportului. Să se reia practica organizării expozițiilor de prezentare și sondare a gustului consumatorilor, u- nele permanentizîndu-se.După cum se vede, atît reprezentanții industriei, cît și ai comerțului sînt preocupați de îmbunătățirea deservirii populației cu această categorie de mărfuri. Poate că este totuși nevoie de un impuls din partea unor foruri centrale pentru transformarea mai rapidă a intențiilor în fapte concrete.
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In excursie la Cheile Bicazului (Foto : Gh. Vințilă)

Vineri, 6 septembrie, autocamionul 
nr. 21.OT.S14, încărcat cu ardei gras, 
gogoșari și varză roșie, venea de la 
Corabia spre București. Tot vineri, 
dar ce e drept mai spre seară, a- 
celași autocamion pleca din Bucu
rești spre Corabia încărcat cu... Cu 
ce credeți 2 N-o să ghiciți. Mergea 
spre Corabia încărcat cu ardei gras, 
gogoșari și varză roșie.

Sîmbătă, 7 septembrie, dis-de-dimi- 
neață, autocamionul cu nr. de mai 
sus, alerga iar dinspre Corabia spre 
București și... Și era încărcat tot cu 
ardei gras, gogoșari și varză ro
șie.

N-am mai avut răbdare să aștept 
pînă după-amiază, cînd, mă gîndeam 
eu, va trece spre Corabia încărcat 
cu aceleași „sortimente" și l-am ru
gat pe șofer să-mi dea unele expli
cații. Situația constatată avea ne
voie de unele explicații, nu 2

— Dumneata ești plătit să aduci 
legume în București și pe urmă îna
poi 2

— Nu. Eu am sarcina numai să 
aduc legume aici, la București. înapoi de ce să le mai duc ?

— Dar ieri.. Ieri cînd mergeai spre Corabia aveai camionul încăr
cat cu... Ai uitat să le descarci 2

— N-am putut să le descarc.
— Și te-ai întors cu marfa la Co

rabia să iei pe cineva ca să te a- 
jute 2

— Nu le-am descărcat pentru că nu m-a lăsat I.L.F.-ul Ilfov, mai e- 
xact oficiul 4 Militari, unde m-am 
prezentat cu marfa. Mi-a spus să mă 
întorc înapoi că n-are contract cu 
Corabia. M-am dus la Corabia și... 
ei m-au luat la goană. „Du-te, mi-au 
spus ei, spune-le că avem contract". 
Mi-au dat copia contractului 'nr. 29 
semnat și de directorul I.L.F.-ului 
Ilfov.

— Foarte bine. Și acum te duci 
să le descarci, nu ?

— Da.
Autocamionul cu pricina n-a tre

cut descărcat spre Corabia nici sîm
bătă seara, nici duminică, nici luni 
dimineața. Ce s-a mai întîmplat 2

Luni spre prînz am depistat auto
camionul pe cheiul Dîmboviței. Șo
ferul stătea rezemat de autocamion 
și-și privea deznădăjduit mărfi. care 
începea să se degradeze, să se veștejească.— Ce-ai mai pățit ?

— Nu vor s-o ia. Spun că avem 
contract, dar nu sîntem în grafic. 
Și dînsul este în aceeași situație ca și mine. îmi face semn spre șofe
rul altui camion încărcat tot cu vii
toare alte murături.

— Și ce-aveți de gînd să faceți 7
— Așteptăm să vină un delegat de 

la Corabia, să facă proces de consta
tare, de degradare...

Șoferii pot aștepta, pentru că au 
leafă. Au și diurnă. Autocamioane
le, la fel. Sînt închiriate. Dar ce 
facem cu gogoșarii 2

M-am dus la tovarășul director 
Staicu. l-am povestit cele petrecute și dumnealui a scos dintr-un biblio
raft niște hîrtii, printre care și o 
telegramă care a fost telefonată la 
Corabia și în care se'cerea să nu le 
mai trimită gogoșari și altele.

— Avem, tovarășe, avem la gogo
șari... Și mi-a arătat alte grafice în
cărcate cu gogoșari. De ce ne-au 
mai trimis 7 Nu-i mai primim. Am 
mai returnat camioane și de la Ia"' și de la... . '.

Cine o fi vinovat de harababuri, 
asta nu pot să-mi dau seama. Cei 
care trimit au acoperire cu contrac
tul semnat și de unii și de alții, 
cei care nu primesc au acoperire 
cu graficul și cu telegramele telefonate. Cert este că se fac transporL 
turi inutile, se strică marfă...

După ce am ieșit de la tovarășul 
director, am întrebat la cîteva u- 
nități Aprozar dacă au gogoșari.

— N-avem, tovarășe.
Dacă s-ar pune și unele grafice 

la murat...

Izolat — cum ar fi de pildă sanatoriul de t.b.c. osteoarticular Vidra, județul Focșani — lucrează un singur medic la 100 paturi — sau, în aceeași specialitate, la sanatoriul E- forie Sud, densitatea bolnavilor pe fiecare medic este de 2—3 ori mai mare decît în București. Dacă am adopta criteriul numărului consultațiilor și intervențiilor, medicul de la Vidra va fi mai bine retribuit. Și- poate nu ar fi rizibilă măsura, dacă și rezultatele activității sale sînt bune. De altfel, cred că un medic epidemiolog din județul

activi și mai eficienți decît alții, mai în vîrstă, dar a căroi- salarizare este mai mare. Singurul criteriu, capabil să stabilească valoarea unui medic, este activitatea lui științifică. Un medic care scormonește cu mintea mereu după nou, care se instruiește în permanență, găsind în orice fenomen un obiect de studiu, al cărui rod să-l adauge la patrimoniul științei, acel medic acordă și asistentă medicală de bună calitate, își iubește bolnavii, este solicitat, apreciat și iubit de către aceștia.

(care se poate obține prin transformare automată). Trebuie să existe niște trepte, în cadrul aceluiași grup de titlu, separate printr-o salarizare diferențiată, care să aibă puterea de a-1 face pe medic să dorească mereu a urca cît mai sus în ierarhia profesională. Trebuie „să dăm cuvîntul" tinerilor medici mai mult decît pînă acum și, printr-un triaj obiectiv, cinstit, să le creăm condițiile unei emulații constructive. Este necesar ca posturile libere să fie scoase la concurs în mod pu-

Criterii pentru o retribuție 
judicioasă și emuia&ra 

în sistemul sanitar
535Neamț, care trebuie să bată zilnic zeci de kilometri și obține rezultate foarte bune, trebuie mai bine retribuit decît un epidemiolog municipal, chiar dacă este din București.Dar să mergem cu analiza mai departe. Avem doi medici pediatri — unul în București, lucrînd în clinică sub mîna unui maestru, altul în comuna X și care, trebuind să facă față unor situații dificile, se instruiește în permanentă, obținînd rezultate foarte bune pe care, spre deosebire de primul, le transformă în lucrări științifice (pe care, din cauza spațiului restrîns al revistei de specialitate nu le poate publica, dar le comunică în cadrul secției Societății de științe medicale cea mai apropiată). în această situație, ce criteriu adoptăm pentru a stabili o retribuție echitabilă ?Sînt medici tineri care au învățat carte multă și sînt poate mai

Discuții medicale

Nu putem exclude din discuție ierarhizarea pe bază de concursuri a medicilor, așa cum este ea in prezent. Această ierarhie trebuie să existe, fiind unul dintre criteriile majore de diferențiere a medicilor de același profil. Aș propune însă ca aceste concursuri să nu fie condiționate de o anumită durată de stagiu în specialitatea respectivă. A- dică, un medic secundar, care dovedește certe aptitudini și cunoștințe temeinice în specialitatea pentru care a optat, să aibă dreptul să abordeze treapta imediat superioară după unul-doi ani. chiar dacă nu există post de medic specialist

blic, larg, pentru ca orice medic, din orice colț al țării, să aibă prilejul să se alinieze la start. Numai așa vom fi în măsură și în situația de a face o selecție a adevăratelor valori. Lupta pentru titlu ar deveni astfel o luptă de onoare, care ar scoate din inerție multe potențe. în această ordine de idei, îmi îngădui să sugerez Ministerului Sănătății și Ministerului învățămîn- tului ideea de a se permite oricărui medic, de ori unde ar fi el, să se prezinte la concursurile pentru ocuparea posturilor didactice sau din instituțiile de în- vățămînt superior Tendința de a închide porțile centrelor universitare pentru cadrele medicale din provincie este nocivă și roadele ei nefaste sînt exprimate în pregătirea mediocră a multor cadre didactice, de care sînt nemulțumiți numeroși șefi de catedră. Pentru că oricît ar fi de bună pepiniera de cadre a

centrelor universitare ori a oraș«- lor mari, ea are nevoie de o permanentă transfuzie cu valori noi, pline de entuziasm, bine pregătite.în provincie există și medici care, în condiții destul de grele, au a- bordat doctoratul în științe. Cîte a- semenea cadre fac parte din consiliile științifice ale institutelor de profil ? Degetele unei mîini prisosesc dacă facem o numărătoare ! De ce aceste valori nu sînt incluse în planul tematic de cercetare al institutelor ? Există vreo rațiune deosebită pentru a-i ignora ? Nu ! A- tunci pentru ce Ministerul Sănătății, prin institutele sale, nu-i onorează cu atenția cuvenită ?Pe alt plan, nu pot să trec sub tăcere faptul că unele categorii de medici sînt nedreptățite. Un ftizio- log, care lucrează în mediu nociv (raze X) zilnic (și ce multe radiosco- pii fac acești ftiziologi în localitățile unde nu există radiologi și nici posibilități să se efectueze radiografii) nu beneficiază de avantajele medicului radiolog (care, în majoritatea serviciilor de radiologie, dă indicații de la distantă asistentei sau sorei, folosindu-și o bună parte din timpul de lucru pentru lectura filmelor). Retribuția medicilor este miezul unei probleme dificile, care merită o privire multilaterală și profundă a unui cît mai mare număr de cugete, vizîndu-se nu interesele particulare, ci cele generale.Cred că cele trei criterii — buna pregătire (exprimată în rezultatele pozitive ale muncii), concursurile și activitatea științifică — sînt jaloane cardinale ale acestei retribuții. A- plicînd aceste principii, un medic pediatru de circumscripție rurală, în care mortalitatea infantilă se menține la zero de ani de zile și care-și transpune în lucrări (chiar nepublicate) experiența, face mai mult decît un medic, tot pediatru, din București, Cluj sau Iași, care, îndeplinind cine știe ce funcții într-un institut, nu este interesat decît de un aspect limitat al foarte limitatei sale arii de lucru.Este bine să vedem lucrurile larg, obiectiv și, mai ales, corect în a- ceastă chestiune, a cărei rezolvare justă este de natură să producă un reviriment în multe compartimente ale muncii sanitare. în ridicarea medicinii românești pe trepte superioare.
Radu CONSTANTIN I 
medic-Brâila
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O latură inseparabilă a organizării științifice a producției

PERFECȚIONAREA
Șl MODERNIZAREA
TRANSPORTURILOR UZINALE

Perfecționarea și modernizarea transporturilor uzinale constituie o latură inseparabilă a organizării științifice a producției în întreprinderi, influențînd favorabil ritmicitatea fabricației, gradul de folosire a capacităților de producție și, în ultimă instanță, nivelul productivității muncii. Necesitatea stringentă a organizării raționale și mecanizării transporturilor uzinale este determinată și de faptul că în această sferă de activitate lucrează în prezent un mare număr de muncitori auxiliari, iar cheltuielile respective au o pondere ridicată în prețul de cost al producției. In ce ordine a preocupărilor comitetelor de direcție se află problema ridicării gradului de organizare și de dotare tehnică a transporturilor uzinale la nivelul cerințelor producției moderne ? La ce stadiu s-a ajuns și ce probleme se impun atenției în acest domeniu ? Iată ce ne-am propus să examinăm ancheta pe care am întreprins-o uzinele și fabricile constructoare mașini din județul Brașov.
PROGRESE EVIDENTE 

IN UNELE ÎNTREPRINDERI 
DAR...!

în în de

Din cele relatate de Ing. Vlad Bar- zakovschi, șeful grupei de organizare științifică a producției și a muncii de 
la Uzinele de tractoare din Brașov, pe baza măsurilor întreprinse în ultimii ani a crescut considerabil gradul de mecanizare a lucrărilor de transport și de manipulare a materialelor și pieselor în interiorul secțiilor și între secții. Numai în decursul ultimului an, în uzină au fost date în exploatare 24 transportoare suspendate, 6 transportoare de sol, 3 700 containere și palete. Demnă de relevat este și inițiativa conducerii uzinei, ca e- lectrocariștii și tractoriștii din sectorul transporturi să efectueze și o- perațiile de încărcare și descărcare a pieselor. Ca urmare, numai în anul 1967 circa 50 de transportori au fost trecuți să lucreze la alte locuri de muncă. Acțiunea de perfecționare a transporturilor uzinale se află în plină desfășurare. Efectul care urmează să se jumătate a anului mat la o economie lei anual.— La uzina de ne-a spus ing. Nicolae Adam, șeful grupei de organizare științifică a producției și a muncii, acțiunea de perfecționare a transporturilor uzinale, inițiată cu circa un an și jumătate în urmă, cunoaște mai multe etape. Prima a fost consacrată studierii și raționalizării circuitelor de transport și ea a fost conjugată cu reamplasarea de utilaje și linii tehnologice. Numai în două secții — șa- siu și motor — s-au reamplasat 25 linii tehnologice, creîndu-se în felul acesta itinerare de transport mult mai raționale. Etapa următoare a fost marcată de alegerea, executarea și montarea mijloacelor de transport. Deoarece în majoritatea lor liniile tehnologice sînt polivalente, s-au adoptat — ca principal mijloc — transportoarele suspendate cu circuit închis, continuu, capabile să transporte întreaga producție neterminată, eliminîndu-se în felul acesta depozitarea pieselor la sol. Este de remarcat că. în ultimul an și jumătate, uzina de autocamioane a utilizat în acest scop credite de mică mecanizare în valoare de circa 12 milioane lei. Lucrările efectuate au avut o influență pozitivă asupra îmbunătățirii ritmicității producției, asupra creșterii productivității muncii.Progrese în acest domeniu s-au făcut și în alte întreprinderi constructoare de mașini din județ. La „Rulmentul", acțiunea se desfășoară pe baza unui amplu studiu care vizează raționalizarea și modernizarea transportului și manipulării materialelor și pieselor. Cadrele uzinei au găsit o soluție originală care permite transportul mecanizat al șpanului cu ajutorul unui container basculant, acționat hidraulic. Măsuri în această privință s-au întreprins și la uzinele „6 Martie" Zărnești. ca" Brașov și altele.
...ȘI RAMÎNERI ÎN URMA

lucrărilor, încheie în prima viitor, este esti- de circa 6 600 000autocamioane

„Hidromecani-
a reliefat că,Investigația noastră în unele întreprinderi această importantă acțiune se află încă într-un stadiu incipient, iar o parte din studiile întreprinse n-au fost finalizate. Nu puține sînt cazurile cînd soluțiile și mijloacele alese au avut o eficiență scăzută. Acțiunea este îngreunată și de tărăgănarea trecerii la sistematizarea unor întreprinderi și sectoare. Se practică încă transporturi greoaie, în circuite lungi și cu manipulări multiple, care necesită un mare volum de muncă și cheltuieli apreciabile.— Este adevărat că în ultima vreme s-a acordat mai mare atenție perfecționării și modernizării transporturilor uzinale — apreciază ing. Ioan Cordas, secretar al comitetului județean de partid. Sîntem însă departe du nivelul la care ar trebui să ne aflăm, cerut de producția modernă, lucru valabil chiar și pentru unele uzine cum sînt cele de tractoare și autocamioane. Sînt întreprinderi unde organizarea deplasării și manipulării materiilor prime și pieselor, ca și dotarea cu mijloace de transport nu au fost soluționate satisfăcător, folosindu-se încă multă muncă manuală.Uneori, eficiența lucrărilor efectuate este destul de redusă sub aspectul economisirii forței de muncă. Să luăm cazul uzinei „Electroprecizia". în ciuda lucrărilor de mare anvergură executata aici, în ultimii doi ani

anchetă
economica

transporturilor uzinale se ex- și prin faptul că, în multe ca- mijloacele de transport exis- sînt folosite cu un randament
s-a redus numai cu 6 numărul muncitorilor care lucrează în sectorul transporturi. Menținerea unui număr însemnat de muncitori auxiliari în sfera plică zuri, tenteredus.O atare situație este determinată pe de o parte de nepunerea la punct a fluxurilor tehnologice, de neajunsurile care se mai fac simțite în organizarea producției, iar pe de altă parte, de funcționarea defectuoasă a mijloacelor de transport folosite. La magazia de desfacere a Uzinei nr. 2, transportorul este utilizat în mică măsură. Din această cauză, aici se consumă în continuare un mare volum de muncă manuală.

deri specializate, care acordă, de altfel, și asistenta tehnică necesară. E drept, asemenea probleme se pun și la noi în țară de mai multi ani. Numai că ele nu și-au găsit pînă a- cum o soluționare satisfăcătoare.După cum am fost informați. Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini a preconizat, în urmă cu doi ani ca Filiala I.P.C.M. din Timișoara să fie transformată într-un institut separat, care să se ocupe de studiul și proiectarea mașinilor de ridicat și a mijloacelor de transport uzinal. Tot atunci s-a prevăzut ca anumite întreprinderi să fie profilate pentru fabricația de mijloace de transport. Nu se cunoaște cu certitudine cum au fost materializate aceste măsuri. Ceea ce se știe cu precizie este faptul că contribuția institutului din Timișoara la perfecționarea și modernizarea transporturilor uzinale este ca cazul de

CE
DE

SISTEME ȘI MIJLOACE
TRANSPORT INTERN 
AU PRIORITATE?discută mult în rîndul specia-Seliștilor și al cadrelor de conducere din întreprinderi despre problema a- legerii sistemelor și mijloacelor de transport uzinal cele mai adecvate și eficiente. La ora actuală această alegere nu se face în toate cazurile pe baza unui studiu fundamentat e- conomic.— Cu prilejul unei consfătuiri organizate cu vreo doi ani în urmă la Brașov — ne-a spus ing. Viorica Ble- bea — delegații M.I.C.M. ne-au asigurat că au fost luate măsuri ca Institutul de proiectare pentru uzine și instalații din industria construcțiilor.. de mașini (I.P.C.M.) să elaboreze un studiu tehnic, care va cuprinde recomandări privind utilizarea principalelor sisteme și mijloace de transport ce se pretează a fi*adap- tate, de la caz la caz, în funcție de natura producției, de caracterul ei de serie și de alți factori. Or, pînă în prezent acest studiu nu ne-a parvenit. De aceea, problemele de transport intern sînt rezolvate după cum cred de cuviință și se pricep cadrele din fiecare întreprindere.— Alegerea celor mal sisteme și mijloace de — consideră ing. Traian cu de la uzină de autocamioane — trebuie să se facă cu mult discernă- mint. In ultima vreme, ingineri de la alte întreprinderi au venit la noi după proiecte pentru a executa și ei aceleași mijloace de transport — a- dică transportoare aeriene — fără a ține seama că asemenea mijloace nu sînt eficiente în condițiile unei producții de serie mică sau unicate. Ei au ales acest mijloc deoarece el se află la ora actuală „la modă". Firește am încercat să-i convingem să găsească alt mijloc de transport care corespunde mai bine naturii fabricației și procesului tehnologic din unitatea lor.Adoptarea celor mai adecvate sisteme și mijloace de transport intern este o cerință valabilă, deopotrivă, atît pentru întreprinderile existente, cît și pentru capacitățile noi de producție. Normal este ca. în cazul noilor fabrici sau hale industriale, problema transporturilor uzinale să fie rezolvată chiar de la proiectarea lor. Se pare că o astfel de măsură a fost luată de către M.I.C.M. încă prin 1966. Dar în practică ea s-a materializat doar parțial. In unele cazuri, I.P.C.M. nu numai că nu a soluționat această problemă în sensul stabilirii mijloacelor și sistemelor celor mai corespunzătoare, ci chiar a omis-o pur și simplu în proiectare.— Un exemplu concludent în a- cest sens — ne-a relatat ing. loan Chetrușcă, șeful serviciului organizării producției și a muncii de la uzina „6 Martie" Zărnești — ni-1 o- feră modul cum a fost tratată problema transportului intern la hala pentru accesorii mașini-unelte și la hala accesorii biciclete și motorete, aflate în construcție în cadrul uzinei noastre. I.P.C.M. nu numai că nu a rezolvat nici una din problemele legate de transportul intern, dar nu a ținut seama în timpul proiectării nici de mijloacele care vor trebui utilizate în acest scop. Din această cauză, încă de pe acum specialiștii noștri sînt preocupați de găsirea celor mai adecvate sisteme de transport.Similar se prezintă lucrurile și în cazul dezvoltării capacităților de producție la Fabrica de scule din Rîș- nov, uzina „Hidromecanica" ș.a. După cum ni s-a spus, I.P.C.M. a recomandat adesea să se folosească mijloace de transport așa-zise clasice — căruciorul, autocarul, podul rulant — mijloace care nu în toate cazurile se dovedesc eficiente.

0 COORDONARE UNITARA 
SE IMPUNE

CU STRINGENTA

adecvate transport Nițules-

în cursul anchetei a fost adusă me- - reu în discuție și o altă chestiune importantă : cui revine sarcina proiectării și executării mijloacelor de transport uzinal ? Mai multi specialiști care au vizitat în scopuri de documentare diferite țări ne-au spus că problemele legate de studierea, proiectarea șl fabricarea mijloacelor de transport sînt rezolvate de către institute și întreprin-
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și inexistentă. Cel puțin în întreprinderilor constructoare mașini din județul Brașov.Diferite întreprinderi au apelat la serviciile institutului, fără însă ca solicitările lor să fie satisfăcute. Iată ce ne-a spus, în acest sens, ing. Iura Stavăr, de la Uzina nr. 2 : „A- flînd de existenta institutului de la Timișoara, conducerea uzinei noastre a răsuflat ușurată. Fără a sta mult pe gînduri, ne-am adresat institutului să ne ajute în proiectarea unor mijloace de transport. Am fost avertizați să așteptăm pînă în 1970, deoarece pînă atunci capacitatea institutului este ocupată de lucrări destinate unor instalații de ridicat în porturi".— Chiar numai din considerentul că numeroase cadre de proiectanți din întreprinderi sînt ocupate cu conceperea unor mijloace de transport intern, că se lucrează de multe ori în paralel la aceleași soluții sau la soluții care au fost rezolvate cu 1—2 ani mai înainte în alte uzine, i- rosindu-se astfel muncă de concepție — apreciază ing. Ion Coman, de la „Hidromecanica" — cred că acțiunea de perfecționare și modernizare a transporturilor nu mai poate fi lăsată, să decurgă pe seama inițiativei proprii a întreprinderilor. O coordonare unitară pe ansamblul industriei construcțiilor de mașini, existenta unui organ specializat, a unor documentații puse Ia punct ar da un puternic impuls acestei acțiuni, ar favoriza un circuit rapid al experienței și realizărilor de seamă ale unor întreprinderi în acest domeniu.Am notat în cursul investigațiilor cîteva propuneri pe care le supunem atenției Ministerului Industriei Construcțiilor de Mașini : Institutul de proiectări de mijloace de ridicat și de transport din Timișoara să fie dezvoltat, pentru a avea posibilitatea să asigure proiecte și asistență tehnică întreprinderilor solicitatoare; să se creeze un sistem eficient de informare în domeniul transporturilor uzinale; profilarea neîntîrziată a unor unități pentru fabricarea de utilaje de transport intern cu caracter mecanic, electric și a containerelor și paletelor ; studierea posibilității de mărire a termenului de rambursare a creditelor de mică mecanizare solicitate de întreprinderi pentru modernizarea transporturilor u- zinale, dat fiind intervalul mai lung în care acestea se amortizează. Vor fi soluționate operativ toate aceste probleme legate de perfecționarea transporturilor uzinale ?
Nicolae MOCANU 
corespondentul „Scînfeii*

(Urmare din pag. I)planul producției la conservele de legume va fi nu numai realizat, ci chiar depășit cu peste 8 000 de tone, unele sortimente fiind compensate cu altele, tot din categoria celor foarte solicitate. La pastă de tomate, de exemplu, sortiment care în anii trecuți ne-a provocat deseori necazuri, planul de producție se realizează integral ; de asemenea, la conserve de fructe, în general, sînt create condiții, și întreprinderile au luat măsuri organizatorice în această direcție, pentru depășirea în continuare a livrărilor către fondul pieței.La nivelul de astăzi al producției noastre alimentare, asigurarea cantităților sporite la toate articolele de primă necesitate este, în linii mari, rezolvată. La un șir de produse de bază — zahăr, ulei, conserve ș.a. — nu numai că satisfacem cerințele pieței interne, dar avem și disponibilități pentru export. Paralel cu creșterea cantităților, o preocupare constantă a ministerului o constituie satisfacerea exigențelor sporite ale populației în ce privește calitatea și diversitatea produselor. Ca urmare a studiilor puse la punct de către Institutul nostru de cercetări, direcțiile de specialitate din minister au asimilat grupe întregi de sortimente, cum sînt: produsele congelate, supele concentrate, brînzetu- rile din creme topite, specialități superioare de panificație, nectare, conserve de pește oceanic. în diversificarea producției ținem seama de necesitatea de a realiza alimente cu valoare nutritivă ridicată, de a face față unor gusturi mai rafinate, de a ușura munca gospodinelor, de a da produse căutate de turiștii interni și externi, de a răspunde solicitărilor de produse dietetice și de preparate specifice copiilor. Considerăm că, la ora actuală, la produsele dietetice s-a realizat o gamă relativ variată. Totuși, aceste produse nu ocupă încă locul cuvenit în alimentația diferitelor categorii de consumatori cărora le sînt destinate, în primul tul de rînd pentru că nu sînt des- răspîndite și cunoscute.

Mărirea producției și a beneficiilor reprezintă o preocupare constantă a lucrătorilor și specialiștilor din întreprinderile agricole de stat. Rezultatele de pînă acum confirmă întru totul justețea măsurilor stabilite de partid privind îmbunătățirea activității și transformarea unităților agricole de stat în întreprinderi moderne, de înaltă e- ficiență economică. Se poate aprecia că măsurile luate în direcția perfecționării conducerii și organizării a- griculturii de stat au avut un efect deosebit de pozitiv asupra valorificării mai intense a rezervelor existente în acest sector, a dezvoltării spiritului de răspundere și a inițiativei cadrelor în rezolvarea u- nor probleme ca organizarea muncii, sporirea producției și productivității, reducerea teriale și dent în este și Dumbrăveni. Ani Ia majoritatea unităților care compun actuala întreprindere au lucrat cu pierderi. Anul trecut activitatea a- cestora s-a încheiat cu o pierdere de lei. Anul este însă cu totul alta. în timp ce, în 1967, planul de producție a fost realizat într-un procent de 88 la sută, în primul semestru din acest an planul s-a îndeplinit în proporție de 102,2 la sută. O situație similară avem și în cazul cheltuielilor materiale. In timp ce, în anul precedent, cheltuielile planificate au fost depășite cu 3,8 milioane lei, în primul semestru din acest an s-a înregistrat o economie de 1 200 000 lei.Atribuțiile lărgite, autonomia acordată fermelor au avut ca efect întărirea răspunderii șefilor de ferme, a lucrătorilor acestora pentru gospodărirea cu mai mult spirit de răspundere a mijloacelor bănești puse de stat. încă pași accentul fost pus pe

însemnate de forțe de muncă.O dată cu trecerea la noua formă de organizare s-au luat numeroase măsuri pentru rentabilizarea sectorului zootehnic. Scurta perioadă care s-a scurs de la crearea fermelor a demonstrat că acest sector poate fi tot atît de rentabil ca și cel viticol sau pomicol. Exemplul cel mai grăitor ni-1 oferă fermele zoo

la recoltarea aces- tarlalele unde sta- coacere era mai a-
turitate, toate combinele din cadrul I.A.S. au fost u- tilizate tora pe diul de vansat.Ceea ce aș dori să subliniez este inițiativa, preocuparea susținută, spiritul organizatoric și gospodăresc de care dau dovadă marea majoritate a șefilor de ferme, animați de do-' rința de a face din fermele

Cum am reușit

cheltuielilor ma- altele. Conclu- această privință exemplul I.A.S. rînd,
3.8 milioane acesta situația

materiale șl la dispoziție de la primii principal a organizarea mai bună a lucrărilor, domeniu în care ani la rînd au persistat lacune cu e- fecte negative asupra producției și a cheltuielilor matoriale. în anii trecuți, în fostele G.A.S.-uri se resimțea lipsa de brațe de muncă tocmai în perioadele de vîrf ale muncilor a- gricole. Deseori strînsul furajelor întîrzia, suprapu- nîndu-se cu recoltatul pă- ioaselor, stropitul viilor etc. în primăvara acestui an, problema organizării lucrărilor de întreținere și recoltare a culturilor a fost dezbătută cu șefii de fermă și lucrătorii fermelor. S-a ajuns la concluzia că întregul volum de lucrări se poate efectua în condiții normale, cu forțele locale, fără a se mai apela la a- ducerea sezonierilor din alte județe. Datorită organizării temeinice a muncii, mai ales folosirii din plin a timpului, am reușit să efectuăm toate lucrările la timpul optim și în condiții superioare anilor trecuți. Pentru prima oară strînsul furajelor s-a încheiat înainte de începerea recoltării păioaselor. Rezultatele cele mai bune au fost obținute de fermele Cund, Laslea și Valhid. La efectuarea lucrărilor la timp și în bune condiții a contribuit și un alt factor : utilizarea pe scară largă a ierbiei- delor. Datorită acestui fapt am reușit ca, pe anumite suprafețe, să nu mai fie nevoie de efectuarea prăși- tului manual, ceea ce a dus la realizarea unei economii
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Tribuna experienței înaintate

tehnice din Laslea și Mă- lîncrav, conduse de inginerii Dumitru Ursu și respectiv Tănăsache Dinică. Anul trecut, aceste două ferme au înregistrat o depășire a cheltuielilor producție cu 500 000 lei. In prima jumătate a anului în curs ele înregistrează o economie de 300 000 lei, datorită în primul rînd măsurilor luate pentru sporirea producției de lapte. în primul semestru din acest an ferma Laslea a realizat o producție de lapte cu 570 litri pe vacă furajată mai mare decît în perioada corespunzătoare din anul trecut, iar ferma de la Mălîncrav cu aproape 300 litri. Aceste ferme au livrat mai bine de 1 000 hl lapte peste prevederi. Cum era și firesc producțiile superioare obținute au influențat pozitiv asupra prețului de cost al laptelui. La ferma Laslea costul laptelui a ajuns la 144 lei pe hl, față de 219 lei anul trecut.Obținerea acestor rezultate este urmarea măsurilor luate în direcția asigurării bazei furajere. în a- cest sens au fost sporite suprafețele cu leguminoase. S-a mărit suprafața irigată cultivată cu plante furajere de la 103 la 200 ha. Pentru păstrarea în bune condiții a fînurilor s-au construit 26 fînare.O preocupare susținută există și în privința folosirii judicioase a mașinilor și utilajelor. în cadrul fermelor se practică, pe scară largă, întrajutorarea, care îmbracă în general două forme : întrajutorarea la nivelul fermelor și întrajutorarea dirijată la nivelul I.A.S. Aici este vorba de probleme care influențează întreaga activitate a întreprinderii. Un exemplu : în momentul în care lanurile de cereale au ajuns la ma-
Cu privire la produsele noi, putem arăta că anul trecut numărul celor omologate s-a ridicat la 150, iar în primul semestru al acestui an la încă 37 ; alte cîteva zeci le vor urma. Este vorba de unele produse superioare, care se adaugă celor existente, ca și de unele care vor înlocui produsele mai puțin reușite. Dintre sortimentele noi, care vor îmbogăți în această toamnă magazinele, amintim unele salate, zarzavaturi pentru

de de
pe care le conduc unități model de organizare și ren-. tabilizare. Una din acțiunile întreprinse de șeful fermei Laslea a constituit-o completarea unui număr de 102 000 goluri în plantația de hamei. Această acțiune echivalează cu o nouă plantație de 30 de ha. Demnă de laudă este și inițiativa inginerului Gh. Mircescu, șeful fermei „Horticola", care, în perioada secetei, a conceput un proiect de irigare a livezii de pomi, a procurat țevile și restul materialelor. Suprafața pregătită pentru irigații este de 50 ha. în același timp se va asigura apa pentru stropit pe întreaga suprafață a livezii, de 125 ha.în privința preocupării pentru gospodărirea judicioasă a fondurilor materiale și bănești se manifestă încă unele deficiente.

Unii șefi de fermă au încercat ca în cadrul fermelor să execute reparații pentru care nu a- veau condiții și nu au putut asigura o calitate corespunzătoare lucrărilor. In activitatea I.A.S. și a fermelor există și alte probleme care nu și-au găsit o rezolvare deplină. Este cazul activității de aprovizionare tehnico-materială și de desfacere a produselor. întîmpinăm greutăți datorită faptului că planul de aprovizionare nu este corelat cu repartițiile, iar pe de altă parte, din lipsă de prevedere unii șefi de ferme nu și-au prevăzut multe din fondurile și materialele necesare. Consider că trustul zonal I.A.S. ar trebui să ne sprijine mai mult în activitatea nare și în asigurarea transport, decvate.în aceste zile ne îngrijim ca întreaga cantitate fructe să ajungă nație, în condiții bile. Aceasta cu mult cu cît, după estimativ, planul va fi depășit cu tone. Cele mai importante realizări se înregistrează la ferma „Horticola" de la Hoghilag, unde producția de mere prevăzută va fi depășită cu cel puțin 100 tone. De modul cum vom valorifica cantitățile importante de fructe pe care le avem depinde în- tr-o măsură hotărîtoare creșterea rentabilității întreprinderii noastre. Iată de ce se impune să fim mai mult sprijiniți în această direcție, în sensul asigurării cu repartiții pentru desfacerea producției. Din păcate, primele cantități de prune recoltate au luat— din lipsa repartițiilor— drumul spre prelucrare, în loc să ajungă proaspete în orașe ca Brașov, Sibiu, Mediaș și altele. Dată fiind calitatea superioară a fructelor, pot fi suplimentate cantitățile destinate exportului.Sîntem ferm hotărîți să nu ne precupețim eforturile pentru a obține rezultate superioare. în aceste zile fiecare dintre muncitorii și specialiștii întreprinderii noastre agricole lucrează cu dragoste, din zori și pînă în noapte, pentru a asigura strîngerea recoltei fără pierderi, reducerea cheltuielilor, mărirea eficienței activității în toate sectoarele de producție.
Ing. Gh. LEONTE 
directorul I.A.S. Dum
brăveni — județul Sibiu

de aprovizio- ceea ce privește cu mijloace de suficiente și a-de la desti- ireproșa- atît mai un calcul de fructe peste 200

Investițiile 
sâ intre 
în funcțiune la

*

termenul
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(Urmare din pag. I)

Un nou cuptor 
de topit sticlă

SIBIU. — La Fabrica de geamuri din 
Mediaș a intrat în funcțiune un cuptor de 
topit sticla cu o capacitate zilnică de 
11 500 mp. Agregatele sale de înaltă pro
ductivitate asigură o mecanizare și auto
matizare complexă a procesului tehnolo
gic. Toate operațiile grele : pregătirea 
materiei prime și alimentarea cuptorului 
se efectuează mecanizat. Față de agrega
tele similare existente în țară, acesta are 
o productivitate mai mare cu 40—50 la 
sută.

Prin darea In exploatare a noului cup
tor se obține o reducere importantă a 
consumului de combustibil și de energie 
electrică, precum și un preț de cost mai 
redus.

(Agerpres)

liată s-a dublat la ulei, a crescut de aproximativ două ori și jumătate la făină și orez, a sporit mult la zahăr, biscuiți etc. Cu toate acestea, volumul produselor ambalate nu este încă la nivelul cerințelor actuale ale comerțului, impuse de necesitatea extinderii formelor moderne de desfacere. în privința aceasta, industria alimentară întîmpină încă dificultăți în asigurarea cu materiale, îndeosebi cu hîrtia necesară liniilor mecanizate

Lărgirea sortimentelor
alimentare

ciorbe, murături asortate, șari și pastă de tomate sare, compoturi asortate, se pireuri de legume și fructe pentru copii. De asemenea, vor apărea noi conserve de pește (hașe de stavrizi și de macrouri, stavrizi în ulei picant, fileuri de heringi în sos to- mat etc.), iar printre dulciuri — alte sortimente de biscuiți și specialități de ciocolată. Totuși, apreciem că trebuie făcute încă mari eforturi pentru obținerea unei diversificări la nivelul țărilor avansate.Populația așteaptă din partea industriei și creșterea nivelului de prezentare și preambalare a produselor alimentare. In 1968, comparativ cu 1965, volumul produselor livrate sub formă ambalată sau îmbute-

gogo- fără diver- de preambalare. Sîntem, de asemenea, frînați în realizarea unor tipuri de ambalaje superioare și prin aceea că nu dispunem de spațiile grafice corespunzătoare, iar industria poligrafică, nefiind în mod special profilată pentru a răspunde cerințelor specifice industriei alimentare, nu este întotdeauna în măsură să satisfacă cantitativ și calitativ nevoile noastre. La produsele alimentare lichide — ape minerale, ulei, lapte, băuturi alcoolice ș.a. — creșterea nivelului de îmbuteliere este stînjenit.ă de ritmul nesatisfăcător în care se face recuperarea ambalajelor de sticlă de Ia populație, în această privință, socotim necesar ca organizațiile comerciale să aplice formele cele mai adecvate și opera-

tive de preluare de la populație a întregului stoc de ambalaje de care dispune. în același timp, industria își propune să treacă, treptat, la extinderea preambalării cu ambalaje moderne, ușoare, nerecuperabile — din carton tratat, mase plastice etc. — pentru diferite produse lichide.Volumul mereu sporit al produselor presupune dezvoltarea corespunzătoare a capacităților de producție. Cum se conturează evoluția industriei alimentare în această direcție ? In primele șapte luni ale acestui an s-a realizat un volum de investiții de peste 1 miliard de lei, îndeplinin- du-se în această perioadă 52 la sută din planul anual. Se fac eforturi pentru accelerarea ritmului de realizare a obiectivelor în lucru. Fiind amplasate pe întreg teritoriul țării, în așa fel îneît să contribuie la valorificarea cît mai din plin a resurselor de materii prime, noile noastre întreprinderi industriale contribuie și la o mai operativă aprovizionare a populației. Amintim doar cîteva : fabricile de pîine de la Timișoara, Suceava, Sinaia, fabricile de conserve de legume de la Caracal și Fetești, abatorul și secția de șuncă din Tr. Severin, Fabrica de ambalaje metalice Buftea, peste 3 000 ha de amenajări piscicole etc. Alte unități vor intra în curînd în funcțiune : Combinatul de morărit și panificație de la Sibiu (avînd 0 capacitate de 320 tone în 24 de ore), secția de lapte praf (2 000 tone anual) a fabricii de produse lactate Timișoara, secția de alcool etilic de la „Ami- lemn" din Sînsimion ș.a. Concomitent au început lucrările la 26 de obiective mari — fabrici de pîine, de produse lactate, mori, amenajări piscicole ș. a. — ce vor fi terminate în anii următori.Atenția acordată de către conducerea statului ‘fiostru dezvoltării și modernizării industriei alimentare, încadrării cu specialiști și dotării ei cu utilaje de înaltă tehnicitate și- productivitate, paralel cu dezvoltarea continuă a agriculturii noastre socialiste, oferă condiții pentru a se răspunde la un nivel superior nevoilor de aprovizionare a populației, exigențelor sporite ale acesteia.

brînzeturi, bere,

tinde să atingă și ea 4 ani și două luni — cu 14 luni mai mult decît a fost necesar să se pună în funcțiune cele 3 turbogrupuri cu o putere totală instalată de 500 MW de la Centrala termoelectrică Luduș.„Recordurilor" de tărăgănare a- mintite li se adaugă cele care aparțin Ministerului Minelor și Ministerului Industriei Chimice. Lucrările de canalizare de la Valea Pinului, de exemplu, în valoare de 1,1 milioane lei, al căror beneficiar este întreprinderea Minieră Cluj, durează de 23 de luni și, potrivit prevederilor din planul întreprinderii, vor atinge pînă la terminare respectabila „vîrs- tă“ de 33 de luni, cam tot atît cit a fost necesar pentru darea în funcțiune a Uzinei de preparare a minereurilor de fier de la Teliuc, Iar Ia stația de recuperare a solvenților de la Fabrica de antibiotice Iași, lucrare începută în februarie 1966, se scontează pe punerea ei în funcțiune abia după 34 de luni de la deschiderea șantierului, adică va dura cu 2 luni mai mult decît a fost necesar, cu 13 ani în urmă, pentru darea în exploatare a primei etape a întregii fabrici de antibiotice.Cît privește Ministerul Industriei Ușoare și el își afirmă, la rîndul său, prezența în această competiție, prin propriile „performanțe" de durată. Este suficient să ne oprim asupra situației existente la fabrica de sticlărie „Victoria Muncii“-Poiana Codrului. Lucrările au început în ianuarie 1965 și, deși volumul investiției nu atinge nici 10 milioane lei, se speră ca ele să se termine în 4 ani, într-un timp cu 6 luni mai mare decît s-a prevăzut pentru punerea în funcțiune a Fabricii de sticlărie de menaj și ambalaj-București. Pe ce bază s-au putut admite întîrzierile flagrante în execuția unor obiective „mărunte", întîrzieri ce nesocoteso cele mai elementare norme de durată și eficiență? Cei care au înlesnit și aprobat practicile de acest gen nu și-au dat seama că ele provoacă economiei naționale pierderi, prin sustragerea timp îndelungat din circuitul economic a unor considerabile resurse materiale și bănești ?Pentru a se preveni aceste practici s-a inițiat măsura de a nu se mai admite la finanțarea de către bancă, decît în cazul unor excepții bine justificate, acele lucrări de investiții din lista de acțiuni pentru care se prevăd durate de execuție ce depășesc 12 luni. Pe de altă parte, ținînd seama de valoarea și complexitatea mult diferită a obiectivelor din lista acțiunilor de investiții — de la cî- teva mii sau zeci de mii de lei pînă la 10 milioane de lei — tot recent, s-a adoptat și măsura ca ministerele și consiliile populare, cu sprijinul Comitetului de Stat pentru Construcții, Arhitectură și Sistematizare, să treacă neîntîrziat la elaborarea unor normative diferențiate de durată, paralel cu revizuirea normativelor existente, de mult timp depășite de actualele condiții de proiectare șl de dotare a organizațiilor de construcții. Deschisă rămîne următoarea problemă : cine suportă consecințele situațiilor de pînă acum, amintite pe scurt, de la cine se recuperează pierderile ? Ar fi anormal dacă s-ar trece în contul economiei naționale aceste pierderi, întrucît s-ar absolvi de răspundere titularii de investiții, constructorii și beneficiarii direcți ai obiectivelor respective.Am făcut aceste precizări, deoarece din aceeași analiză a organelor bancare a rezultat că, la începutul celei de a doua jumătăți a acestui an, pentru un număr destul de mare de lucrări de investiții nu^era încă perfectată documentația în vederea deschiderii finanțării și execuției lucrărilor. Or, experiența anilor anteriori ne arată că începerea lucrărilor „mărunte" în ultimele luni ale anului, de regulă, favorizează prelungirea duratei de execuție, deoarece momentul ales coincide cu venirea timpului friguros. Iată de ce se impune ca ministerele tutelare de astfel de investiții să reanalizeze cu tot simțul de răspundere situația tuturor obiectivelor pentru care încă nu este începută execuția și să stabilească, pe propria răspundere, dacă mai este oportună atacarea in acest an a lucrărilor neîncepute. In cazul în care, la controlul pe care băncile finanțatoare îl vor face asupra rezultatelor acestei acțiuni, se va constata în continuare tendința organelor centrale titulare de investiții de a dispersa frontul de lucru, va fi necesar să se adopte o reglementare potrivit căreia numai în mod excepțional să se mai admită pînă la sfîrșitul acestui an finanțarea și începerea execuției unor noi lucrări din cadrul acțiunilor globale și a- nume, numai atunci cînd ministerele și ceilalți titulari de investiții vor justifica băncilor finanțatoare oportunitatea atacării lor.Organele bancare au un rol important în preîntîmpinarea risipei fondurilor de investiții, tergiversării duratei de execuție. Ele nu pot îngădui clemența sau proasta înțelegere în aceste situații. Neîndoielnic, extinderea sferei creditului în domeniul investițiilor, potrivit Directivelor adoptate de Conferința Națională a P.C.R. din decembrie 1967 — măsură care Înciuda dreptul unităților bancare de a nu admite la finanțare lucrările de investiții ce nu au asigurate condiții de executare în timp scurt — precum și aplicarea de dobînzi majorate în cazul depășirii termenelor stabilite pentru intrarea în funcțiune, vor mări considerabil aportul activității bancare în evitarea unor cazuri de felul celor discutate. în creșterea eficienței investițiilor.
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PERMANENTA
PERSONAJULUI

cinema ADEZIUNE DEPLINĂ

DRAMATURGICS-a spus adesea că teatrul se poate lipsi de multe din elementele sale componente, cu excepția aceluia care constituie însăși esența acestei arte: prezența vie a actorului, întruchipare a unui caracter omenesc.Pe vremea cînd legendarul car al Iui Thespis va fi colindat cetățile Greciei antice, un singur protagonist se desprindea din cor, spre a-i da replica. Eschil a revoluționat teatrul, dînd glas celui de-al doilea actor, iar astăzi asistăm uneori la cu zeci de interpret!. S-a tru la bîlciuri și în piețe, plă estradă sau pe scene o cutie cu trei laturi. S-a un text scris, pe bază de improvizație, sau cu partituri în care pronunția fiecărui vers era aproape la fel de precis elaborată ca într-o operă muzicală. S-a jucat fără decor (eli- sabethanii agățau în scenă o tăbliță pe care indicau locul acțiunii) sau în decoruri somptuoase, care imitau palate de marmură. Reinhardt a făcut teatru într-un circ, într-o catedrală. Ohlopkov, cel dintîi dintr-un teatru profesionist modern, a montat „Mamă" de Gorki pe o scenă rotundă, așezată în mijlocul sălii de spectacole. Trupa americană The Bread and Puppets Theatre străbate străzile New York-ulul, împărtășind trecătorilor povestea tragică a soldatului trimis să ucidă și să moară în Vietnam. Varietatea teatrului este infinită, precum infinită e viața spiritului uman, dar niciodată nu s-a putut juca teatru fără ca în centrul său să stea personajul-actor, raporturile reciproce ale personajelor — actori, pentru că spiritul nu există fără trup și ideile artistice cele mai îndrăznețe nu pot sălășlui în afara individualității concrete.Un teatru fără caractere e tot atît <îe puțin imaginabil ca și o făptură umană în pieptul căreia să nu bată o inimă. Aceea ar fi o figurină de ceară. Marii dramaturgi inovatori — spre deosebire de unii din comentatorii lor superficiali — o știu prea bine. Nu este oare Brecht creatorul proeminentului Galileo Galilei sau al măicuței Courage? Eroul preferat al lui Eugen Ionescu, care revine mereu în ultimele sale piese, încununînd de fapt căutările sale dramaturgice, nu este acel Berenger, capabil să înfrunte neclintit, pînă la capăt, puhoiul „rlnocerizării" fasciste? Și cine ar putea da uitării personaje atît de net conturate ca Po- bedonosikov al lui Maiakovski, Romulus cel Mare al Iul DUrrenmatt, Biedermann al lui Max Frisch ? „Firește — spunea Bertolt Brecht — pe scena teatrului realist este loc numai pentru oameni vii, oameni plămădiți din carne și singe, cu toate contradicțiile, pasiunile și faptele lor. Scena nu este un ierbar, sau un muzeu în care sînt expuse păpuși fără viață". Operele cele mai remarcabile iile dramaturgiei contemporane infirmă concluzia pripită că în teatrul modern noțiunea de caracter ar fi „îm- bătrînit".E drept că a dispărut vechea „piesă de caractere", construită pe tipuri fixe, imuabile — și căreia îi corespundea în componenta trupelor teatrale așa-numitul sistem al „emploi"- urilor. Interpreții commediei delî’arte, de pildă, erau specializați pe viață în a întruchipa anumite „măști" (Arlechin, Pantalone, Doctorul etc). Comediile molierești sînt consacrate, în esență, dezvăluirii cîte unei trăsături de caracter (avariția, ipocrizia mizantropia) într-un personaj care ridică această trăsătură la proporții hilare, și uneori tragice. E faza în care dramaturgia — și arta în genere — cercetează analitic, pe felii, ca să spunem așa, comportările și însușirile firii umane. Revelația fundamentală pe care a adus-o teatrului cea de-a doua jumătate a secolului XIX, a fost aceea că individul nu există în afară de timp și de spațiu, că relațiile sale permanente cu mediul intră în însăși structura caracterului său, formînd-o și . modifi- cînd-o. Cu excepția producțiilor facile, bulevardiere, dramaturgia secolului nostru depășește caracterizarea statică, abstractă, care ne apare azi simplistă. Imaginea personajului nu mai poate fi desprinsă din tabloul ciocnirilor sociale la care acesta participă. Cu alte cuvinte, pe deasupra calităților sau defectelor lor individuale oamenii se află prinși într-un angrenaj social, iar destinul lor este determinat de atitudinea pe care o Iau față de fenomenele și forțele ciale contemporane.Personajul teatral modern se finește nu în lumina unui ideal solut, a unor norme etice atemporale ; el devine — conștient sau nu — purtătorul unor idei, exponentul unor realități spirituale care-l depășesc prin semnificația lor. Cu credința sa încăpățînată, lipsită de luciditate, în principiul „tuturor posibilităților", Willy Doman din „Moartea unui comis-voiajor" de Arthur Miller nu face altceva decît să ilustreze efectele auto-iliizionării. cum și faptul că străduința de cinstit, simpatic, prietenos, nu-1 vează pe individ din mecanismul man al concurenței burgheze.Caracterele fixe, imuabile, predominau de pildă în teatrul sic francez, au lăsat locul unei cepții istorice asupra personajului dramatic. Acesta din urmă nu noate fi desprins din context, nu poate fi înțeles decît în interacțiune- cu mediul, cu împrejurările. Tnt.r-o asemenea viziune. Petru Rareș din piesa cu același nume a lui Hori a Lovi- nescu, în ciuda greșelilor sale omenești, ni se impune prin forța sacrificiului de sine, prin tăria de a-și asuma povara unor renunțări dureroase, slujindu-și țara cu clarviziune, pe căi uneori ocolite, pe care propriul său fiu r>u reușește să le înțeleagă. Dramaturgul contemporan nu-și idealizează eroul. în ..Lovitura" de Sergiu Fărcășan, erorile inginerului Soveja sînt mereu suh’i- niate. Și totuși spectatorii sînt alături de acest om dificil, arțăgos, pentru că nota dominantă a caracterului său o constituie devoțfrmea față de cauza construcției socialiste, curajul opiniei, neacceptarea iresponsabilității și a micilor „aranjamente" birocratice.Personajul-metaforă, personaiul- simbol. extrem de frecvent în dramaturgia contemporană, este expresia tendinței de a înfățișa pe scenă, în formele cele mai orec’s reliefate, pozițiile politice și filozofice, mentalitatea, profilul moral al diverselor categorii sociale. Desigur, încercările (fie de tip expresionist, fie su-

spectacole jucat tea- pe o sim- închise ca jucat fără

so-de- ab-

pre- a fi sal- inu-care cla- con-

prarealist) de a elimina cu desăvîr- șire individualitatea eroului, de a-1 reduce la 0 schemă vorbitoare, s-au dovedit neviabile. Cînd însă imaginea scenică, fără a-și pierde particularitățile concrete, se ridică deasupra verosimilității imediate, întruchipînd convingător stări de spirit, aspecte ale condiției umane, puterea sa de generalizare artistică poate spori. în fond, exactitatea de „stare civilă" corespunde numai uneia din modalitățile posibile în teatrul realist; multe din personajele cele mai reprezentative ce jalonează istoria teatrului, de la Prometeul lui Eschil și pînă la Femeia-comisar din cunoscuta piesă a lui Vișnevski, se disting tocmai prin capacitatea lor de a simboliza, de a semnifica pe un plan uman mai larg. Dacă în dramaturgia modernă expresia sintetică, hiperbola, grotescul modifică adesea tratarea personajelor, în raport cu formulele tradiționale (reluînd, în același timp, alte tradiții străvechi ale
puncte de vedere

artei scenice), nu avem nici un motiv să conchidem că este vorba de o „disoluție" a caracterelor. Ar fi — dacă putem face o comparație, forțată ca toate comparațiile — la fel de pripit, și superficial ca și strigătul : „materia a dispărut", după descoperirea cuantelor, a electronului și a relativității în fizică. Formele noi care apar în caracterizarea eroului dramatic nu ne îngăduie să-1 negăm, ci ne obligă să cercetăm multilateral, fără prejudecăți, prin prisma esteticii marxiste, varietatea și bogăția stilistică și de conținut a realismului scenic. Un personaj ca „Șeful sectorului suflete’1 de Al. Miro- dan e construit după alte legi dramatice, decît Cerchez, din „Ziariștii" aceluiași autor. în piesele mai recente ale unor dramaturgi ca Marin Sorescu. Alexandru Popescu, Paul Cornel Chitic, Iosif Naghiu (ultimii trei, premiați la concursul C.S.C.A.), eroii nu au modele direct recognos- cibile în viața de fiecare zi ; caracterele sînt plăsmuite și totuși adevărate pentru problematica omului contemporan. Ficțiune sau realitate ? Dilema a fost de mult și limpede rezolvată de marele creator de artă care este poporul : creația folclorică a dat viață nu o dată unor figuri închipuite, legendare, (Meșterul Ma- nolc ș.a.) în care se regăsește spiritualitatea unei întregi națiuni.Aminteam mai sus că spectacolul modern nu prezintă caractere izolate, ci un tablou social de ansamblu, un sistem de relații umane din care se

degajă semnificații filozofice generale. Drept urmare, sistemul perimat al „stelei" orbitoare în jurul căreia roiesc parteneri insignifianți, este înlocuit — în teatrele avansate — prin colective sudate, sub conducerea unitară a regizorului. Rezultă că regizorul modern poate ignora sau limita personalitatea actorilor ? Oare nu din dinamica șl din complexitatea caracterelor vii izvorăște acea operă finită în care toate melodiile, acordurile și asonantele se îmbină, ca într-o simfonie ? Idealul modem nu este dispariția vedetei, ci crearea unor ansambluri de vedete. Este a- devărat că au existat cazuri în care regizori, privind (paradoxal) noțiunea de ansamblu într-un mod îngust, au crezut că pot cîștiga „bătălia" cu publicul mișeîndu-și interpret!! ca pe niște soldați de plumb ; nu este mai puțin adevărat că asemenea tentative au eșuat. Ce arată însă cele mai bune producții regizorale ale stagiunilor din urmă ? N-a conturat oare echipa interpretativă a lui Lucian Pintilie, în „D-ale Carnavalului", portrete de neuitat ale tipurilor ca- ragialești? Nu se întemeiază „Tango“-ul lut Radu Penciulescu pe măiestria desăvîrșită în aprofundarea caracterelor simbolice ale piesei ? Nu prilejuiesc „Nepotul lui Rameau" în regia lui D. Esrig, sau „Viziuni flamande" al lui Dinu Cer- nescu, adevărate demonstrații de virtuozitate, actoricească ? Dacă n« gîndim la creațiile lui Radu Beligan în „Rinocerii", Clody Bertoia, Petre Gheorghiu sau Emerich Schăffer în „Livada cu vișini", dacă ne gîndim la performanțele profesionale ale multor actori de frunte în „Clipe de viață" sau „Troilus și Cresida", observăm că arta regizorală modernă nu numai că nu nivelează personalitățile actoricești, dar le solicită mai intens, pretinzîndu-le o continuă perfecționare pe multiple planuri.Iată de ce categoria estetică a „caracterului" merită o preocupare mai stăruitoare din partea teoreticienilor și a criticilor de teatru. F. necesară analiza raporturilor complexe in- divid-mediu, personaj-idee simbolică în teatrul modern, uncie acești doi termeni ai relației nu se alătură, ca două entități dinainte constituite, ci se interpătrund și se influențează reciproc. Dramaturgia și arta spectacolului vor primi astfel un stimulent în a crea figuri profund caracteristice epocii noastre socialiste, preocupărilor majore ale umanității contemporane. $i nu numai caractere, în sensul artistic al cuvîntului, dar și în cel etic, oameni de caracter, spirite integre în înfruntarea cu tot ce este vrăjmaș omului, poporului.

• Neînțelesul : SALA PALATU
LUI — 19,30 (seria de bilete 2561), 
PATRIA - 9 ; 11,30 ; 14 ; 16,30 ; 
19 ; 21,15.
• Vin cicliștii : REPUBLICA —
9.30 ; 11,45 ; 14 ; 16,30 ; 18,45 — (la
orele 21 filmul bulgar Soare șl 
umbră), VICTORIA — 9 ; 11,15 ;
13.45 ; 18,15 ; 18,30 ; 20,45, FERO
VIAR — 9,15—15,30 tn continuare ; 
18 ; 20,30.
• Fratele doctorului Homer : 
SALA CINEMATECA — 10 ; 12 ; 
14 : 16,30 ; 18,45 ; 21.
e Tnfringerea Iul Alexandru cel 
Mare : CAPITOL -
13.30 ; 18,45 ; 18 ; 20,30.
• Winnetou — Seria a IlI-a : LU
CEAFĂRUL
15.45 ; 13,15 ;
8.45 ; 11,15 :

9 ; 11,15 ;

— 8,30 ; 10,45 ; 13 ;
20,45, FESTIVAL - 

o,™ , n.» , 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21, 
la grădină — 20, GRADINA DOINA
— 19, STADIONUL DINAMO —
19.30.
o Trei copil „minune" : MELODIA
- 9,45 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 20,45,
MODERN — 9,30 ; 11,45 ; 14 ; 16,15 ; 
18,30 ; 20,45, ARENELE LIBER
TĂȚII - 19,30.
• Prințesa : CENTRAL — 8,30 ; 
11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 31.
• Aventurierii : LUMINA —
0,30—16 In continuare ; 18,30 ; 20,45.
• Corabia „Pasărea albastră* : 
DOINA — 11,30 ; 13,45 J 16 ; 18,30 ; 
21.
• Fantezlștll : UNION — 15,30 ; 18 ;
20.30.
• Varlațlunl pe o temă veche, 
Auritul, Lumea extraordinară a

Los Bucaneros, Fru- 
dln pădurea adormită : 
“ NOI - 0—21 în con-

Andrei BALEANU

i

10,00—10,30 — TV pentru specia
liștii din industrie. Ciclul „Auto
matizarea". Automatizări în con
strucția de mașini (reluare) 16.25 
— Fotbal : Rapid Bucureștl- 
O.F.K. Beograd (Cupa orașelor 
tîrguri) 18,15 — Telecronlca econo
mică. Tema : Transporturile uzi
nale — atribut al producției mo
derne. Transmisiune de la Uzina 
de autocamioane din Brașov 18,35 

— Curs de limba germană (reluarea lecției a 9-a). 19,05 — Club XX — emisi
une pentru tineret „Muncă șl colectivitate". Emisiunea se transmite de la 
uzinele „1 Mal" Ploiești. 19,30 — Telejurnalul de seară. 19,50 — Buletin 
meteorologic. Publicitate. 20,00 — Soliști de muzică populară : Maria 
Crăciun, Pop Simion, Justlna Băluțeanu, Victoria Darvai. Acompaniază o 
formație instrumentală condusă de Constantin Mirea. 20,30 — Noi des
coperiri arheologice la Constanța. Dovezi grăitoare despre cultura milenară 
a Dobrogei. 21,00 — Avanpremieră. 21,15 — Telecinemateca : Medalion 
Humphrey Bogart. Prezintă : Alice Mănoiu. 22,15 — Divertisment muzical. 
22,30 — Telejurnalul de noapte. 22.50 — închiderea emisiunii.
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LA PRINCIPIILE POLITICII EXTERN

0 politică inspirată din principiile
patriotismului socialist

și internaționalismului proletar

EXPRESIA
NĂZUINȚELOR 
ÎNTREGULUI
NOSTRU POPOR

mișcării,
moașa

. TIMPURI 
tlnuare.
• Tarzan, 
CELSIOR 
1G ; 18,30 ; 
jn .44 ; 13 ; 
dină — 20,
15,30 ; 18 ; 20,30, la grădină 19,30^
• Tom Jones : GRIVIȚA — 9 ;
11.45 ; 14,30 ; 17,30 ; 20,30.
• Un dolar găurit : ÎNFRĂȚIREA 
INTRE POPOARE — 10 ; 15,30 ;
17.45 ; 20, COTROCENI - 15.30 ; 
18 ; 20,30.
• Balul de sîmbătă seara : BU- 
ZEȘTI — 15,30 ; 18, la grădină -20.
• Rebus miraculos i DACIA — 
8,15—21 în continuare.
O Taffy și vînătorul : BUCEGI — 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 18 ; 18,15 ; 20,30, 
la grădină — 20.
• Gioconda fără surîs : UNIREA

■ — 15,30 ; 18, la grădină — 20.
• Piramida zeului Soare :
- 15,30 ; 18, la grădină - 20, 1 
CA — 16 ; 18 ;■ 20.
ft Șapte oameni de aur : 
MUL SÂRII — 15 ; 17,30
MIORIȚA — 9 ; 11,15 ; 13,30 ;
18 ; 20,30.
ft Viva Maria : GIULEȘT1 — 10 ; 
15,30 ; 18 ; 20,30, FLOREASCA - 
9 ; 11,15 ; 13,30 ; 16 ; 18,15 ; 20,30, 
MOȘILOR — 15,30 ; 18 ; 20,30. la 
grădină - 19,30.
O întilnire în munți : VOLGA — 
10—16 în continuare ; 18,15 ; 20,30.
• Falsa liră de aur : VIITORUL — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
ft Roata vieții ! GLORIA
11,15 ; 13,30 ; 18 J 18,15 ; 20,30.
• Duelul lung : POPULAR — 
15,30 ; 18 ; 20,30, GRADINA PRO- 
GRESUL-PARC — 19,30.
• Premiere strict secrete : TOMIS
— 9—15,45 în continuare ; 18,15 ; 
20,30.
• O fată ciudată t FLACĂRA — 
15,30 ; 18 ; 20,30.
• Dosarul XII : VITAN — 15,30 ; 
18 ; 20,30.
• Vicontele plătește polița : RA
HOVA - 15,30 : 18, la grădină - 20.
• Studiu despre femei : PRO
GRESUL — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• Hatari ! FLAMURA — 9 ; 12,15 ;
15.45 ; 19,45.
• Valetul de pică : FERENTARI — 
15,30 ; 18 ț 20,30.
• Zile de vară t PACEA - 16 ; 
18 ; 20.
• Cine călărește un tigru i CR1N- 
GAȘI — 15,30 ; 18 ; 20,15.
• încercuirea : COSMOS — 15,30 ; 
18 ; 20,15.

omul maimuță : EX- 
— 9.15 ; 11,30 ; 13,45 ;

20,45, AURORA — 8.30 ; 
15.30 ; 18 ; 20,30, la gră- 
ARTA - 9 ; 11 ; 13,15 ;

LIRA 
MUN-

DRU- 
; 2o,
15,30 ;

9;

teatre
• Teatrul „C. Tănase" (la Grădina 
Boema) : Boema Palace — 20, (la 
sala Savoy) : Comici vestiți ai re
vistei : N. Stroe — 19,30.
• Ansamblul „Perinița" (la Mu
zeul „Dr. M. Minovici") : Spec
tacol de sunet și lumină „La vila 
cu clopoței" — 19,30 și 20,15.

(Urmare din pag. I)în a- obser- începe într-o mare sus,

Politica externă a statului nostru nu poate fi considerată izolat de măreața operă pe care o înfăptuiește întregul nostru popor, sub conducerea partidului. Ca om de știință m-am convins de mult — iar Declarația Marii Adunări Naționale, recentele cuvîntări ale tovarășului Nicolae Ceaușescu și ale altor conducători de partid și de stat mi-au întărit această convingere — că partidul înfăptuiește o politică națională, logică și principial fundamentală a- tît pentru accelerarea construcției socialiste în țara noastră, cît și pentru dezvoltarea continuă a legăturilor de colaborare pe multiple planuri cu toate popoarele, în interesul progresului și păcii.Inspirată din principiile marxism- leninismului, ale patriotismului șl internaționalismului socialist, această politică se întemeiază pe prietenia șl colaborarea cu celelalte țări socialiste, presupunînd ca o condiție sine qua non respectul suveranității, independenței, egalității în drepturi a fiecăreia dintre ele, neamestecului în treburile interne.Politica externă a statului nostru este clară și în ce privește dezvol-

tarea relațiilor economice, culturale, științifice cu țările avînd altă orîn- duire socială, urmărind dezvoltarea acestor relații, a schimbului de experiență și informație, a colaborării mondiale, ca o condiție a progresului în toate domeniile.O astfel de politică externă nu se poate reflecta decît binefăcător și în domeniul științei. Să ne gîndim doar la medicină, domeniul meu de activitate. Apărarea sănătății omului, în orice țară ar trăi, de orice rasă sau naționalitate ar fi, nu poate decît să profite de pe urma unei informări rapide asupra progreselor medicinei, asupra posibilităților noi ce se ivesc în asistenta medicală. Aceasta este valabil și pentru toate celelalte ramuri de activitate cărora partidul le creează condiții de optimă desfășurare. De aici consensul larg pe care îl întrunește politica lui internă și externă, adeziunea poporului la acțiunile pe care le întreprinde în interesul progresului țării, al dezvoltării relațiilor de colaborare cu țările socialiste, cu toate statele.
Acad. Ștefan MILCU

Spiritul constructiv 
și atributul principialitățiiPoporului nostru îi sînt scumpe obiectivele fixate la Congresul al IX-lea al Partidului Comunist Român privind dezvoltarea industriei și . agriculturii, progresul științei și culturii. lașul, prin muncitorii și intelectualii săi. este organic integrat în munca de cît mai grabnică și spornică înfăptuire a acestor o- biective.Certitudinea deplină că Partidul Comunist Român conduce cu verificată competentă și cu neasemuit patriotism eforturile unite ale întregului popor pe calea socialismului constituie factorul hotărîtor al încrederii și entuziasmului cu care muncim, al totalei noastre adeziuni la politica internă și externă a României. Aceeași certitudine stă la temelia convingerii noastre în succesul marii opere pe care o împlinim, evidentă dovadă că socialismul este cea mai înaltă orîndulre.în această atmosferă de muncă pașnică, încordată, pe care partidul o îndrumă și o însuflețește prin prezenta nemijlocită a conducătorilor săi în focarele de energie și de creație, se plămădește nu numai viitorul de mîine al României, se produc bunuri materiale și spirituale nu numai pentru folosul nostru, ci — așa cum a arătat de numeroase ori tovarășul Nicolae Ceaușescu — se dă cea mai con-

sistentă expresie atașamentului poporului român pentru cauza socialismului, a întregului sistem mondial socialist.Declarația Marii Adunări Naționale, a Comitetului Executiv al C.C. al partidului sînt expresia principială și constructivă a eforturilor pe care partidul și statul român le depun în activitatea lor internațională în slujba ideilor socialismului, progresului și păcii. Intelectualitatea ieșeană, ca și toți oamenii de știință și cultură din țară, acționează cu toată hotărîrea în sprijinul eforturilor partidului, pentru înfăptuirea obiectivelor politicii sale patriotice și internaționaliste, izvorî- tă din năzuințele poporului, slujind cauzei socialismului.
Acad. Cristofor I. SIMIONESCU

Ca muncitor tînăr, a cărui viață este și va fi legată de construirea 
socialismului și comunismului — îmi 
exprim din adâncul ființei adeziunea 
față de politica marxist-leninistă a 
partidului nostru, politică ce ține sea
ma și respectă interesele fundamen
tale ale fiecărui popor. Înfăptuirea rinei asemenea politici este o cale si
gură spre consolidarea prieteniei în
tre toate țările socialiste. Sînt inesti
mabile, după părerea mea, eforturile 
partidului nostru care militează con
secvent pentru rezolvarea prin discu
ții sincere, tovărășești, a divergențe
lor care apar, pentru a găsi mijloace
le de soluționare a acestora, pentru 
dezvoltarea nestingherită a relațiilor 
dintre statele socialiste, în interesul 
fiecăruia, al socialismului și păcii. 
Sînt strădanii nobile care apar lim
pede, ca o continuare firească a tra
dițiilor forțelor progresiste din isto
ria României, de stabilire a unor re
lații de prietenie cu popoarele veci
ne, de luptă pentru libertate.

Aprobind principiile fundamentale 
ale politicii României, apreciind fer
mitatea și înțelepciunea partidi lui 
nostru în abordarea celor mai actu. - 
le și mai importante probleme inter
naționale, muncitorii, inginerii și teh
nicienii din cadrul I.R.U.M. Sibiu, — 
români, germani, maghiari și de alte 
naționalități, — ca și toți cetățenii 
țării noastre, și-au sporit eforturile 
pentru a realiza în mod exemplar, 
înainte de termen, toate sarcinile în 
producție. Fiindcă ne iubim patria, 
fiindcă dorim să arătăm prin fapte 
că sîntem cu trup și suflet alături 
de partid, vom munci cu tot elanul și de aici înainte, în strînsă unitate, 
fără deosebire de naționalitate, pen
tru a traduce în viață sarcinile spo
rite ce ne revin din programul de- 
săvîrșirii construcției socialiste, e- 
laborat de Congresul al IX-lea și de 
Conferința Națională a P.C.R. în a- 
cest fel vedem, noi și expresia senti
mentelor de profund internaționalism 
care animă familia socialistă a în
tregului nostru popor.

Horst DORNER
rabotor, I.R.U.M. Sibiu

CUVINTUL DE ATAȘAMENT
AL FAPTELORDe curînd, în fața conducătorilor de partid, in frunte cu tovarășul Nicolae Ceaușescu, industria românească șl-a făcut debutul în producția de autoturisme. La Colibași, lingă Pitești, au demarat primele autoturisme românești purtînd denumirea simbolică „Dacia 1100", Ele fac dovada maturizării industriei noastre a- flată în plină și impetuoasă ascensiune.Vă scriu aceste rînduri pentru a reafirma sprijinul deplin, al meu și al întregului colectiv din prima citadelă a industriei de automobile din România față de politica partidului nostru comunist drept obiectiv dezvoltarea tilaterală a țării, progresul conomic, social și cultural. Depunînd eforturi pentru continua înflorire a țării, partidul nostru desfășoară în mod consecvent, pe plan internațional, o politică de prietenie și colaborare cu toate popoarele. Dezvoltarea raporturilor de prietenie cu țările socialiste a stat întotdeauna pe prim-planul preocupărilor partidului. Eforturile ce le depune România în acest domeniu și-au găsit o elocventă ilustrare în Declarația Marii Adunări Naționale, în Declarația Comitetului Executiv al C.C. al partidului, în cuvîntările Ceaușescu cători de partid și de ceste documente, de mare însemnătate, sintetizînd experiența partidului, înfățișează implicit poziția apreciată a României, ca forță activă a sistemului socialist mondial, a mișcării comuniste și muncitorești internaționale, ca luptătoare consecventă în

sprijinul forțelor progresiste de pretutindeni, în sprijinul Idealurilor nobile ale independenței și suveranității, al dreptului fiecărui popor de a-și orîndui prezentul și viitorul de sine stătător.Socotim de datoria noastră să ne manifestăm adeziunea față de politica partidului prin fapte demne de muncă. iSub îndrumarea și conducerea organizațiilor de partid, ne-am angajat să depășim cu mult numărul de 2 000 bucăți de autoturisme, cît ne-am planificat să iasă pe poarta întreprinderii pînă la sfîrșitul anului. în același timp, ținta noastră este, așa cum ne-a îndemnat tovarășul Nicolae Ceaușescu la „premieră", ca autoturismele pe care le producem să poarte pecetea unei înalte competitivități. în paralel ne preocupăm de terminarea grabnică a lucrărilor de construcție și montaj ale etapei a Il-a, ca uzina să atingă capacitatea proiectată de producție de 40 000 bucăți autoturisme și 10 000 autoutilitare, cînd la fiecare 7 minute o nouă limuzină va părăsi banda de montaj.Asigurăm conducerea partidului și statului nostru că nu ne vom precupeți eforturile pentru a traduce exemplar în viață planurile partidului, contribuind astfel, prin produsele pe care le obținem, la creșterea nivelului de viață și civilizație al patriei noastre.

ceea, deosebit de importantă, de a-i învăța pe elevi cum să învețe, știut fiind că, în ultimă analiză, în a- ceasta se exprimă, în cea mai mare parte, aspectul formativ al procesului de învăță- mînt, condiția de bază a pregătirii celor care vor desfășura în viitor activități creatoare în diferitele domenii.Pedagogia contemporană, împreună cu psihologia pedagogică — sprijinite în timpul din urmă pe teoria informației și ciberneti-

rora se pășește cest nou an, văm că școala să realizeze măsură tot maisarcinile de mal începînd cu primele clase, cînd se pun bazele deprinderii tehnicilor culturale elementare : cititul, scrierea, socotitul. La acest nivel tehnicile respective alcătuiesc o- biectul principal al procesului de învăță- mînt șl îndeobște el se realizează în condiții satisfăcătoare. Ulterior însă, pe măsură ce e- levii sînt introduși — prin intermediul o- biectelor de învăță- mînt — în sistemul propriu-zis al științelor. obiectivul înarmării elevilor cil instrumente metodice de lucru în activitatea de învățare este în bună parte pierdut din vedere. Cadrele didactice sînt preocupate mai mult de predarea cunoștințelor prin metode cît mai adecvate — și mai puțin de metodele și procedeele folosite de elevii înșiși în însușirea cunoștințelor și în îndeplinirea celorlalte sarcini. Dacă totuși anumite aspecte cu caracter metodologic ale muncii cadrelor didactice se răs- frîng și în sistemul de muncă al elevilor, a- ceasta este firesc, dar se produce mai mult indirect. în condițiile unei influențe spontane, fără o intenționalitate precisă și con- sușirea progresivă a secvență din partea cadrelor de predare. Iată de ce. după opinia mea, chiar din a- ceste prime zile de școală se pune cn o stringentă necesitate problema de a i se a- sigura nrocesuluf de învățămînt întreaga lui amploare, inclu- zînd în sarcinile lui fundamentale și pe a-

du-se în modalități de lucru constante ale elevilor, în metode și procedee care alcătuiesc pînă la urmă „arta de a învăța", de a studia. Ce înseamnă aceasta ?A ști să înveți înseamnă, în primul rînd. a urmări cu a- tenție lecțiile. în acest sens, profesorul este chemat chiar din primele sale ore de clasă să formeze la elevi deprinderea de a observa sistematic, după plan, obiectele și fenomenele, de a desprinde esențialul și a-I

reme asemănătoare. Un material prezentat sub formă de text mai amplu este descompus în fragmente logice, a- nalizat parte cu parte și extrase ideile principale, acestea reunite apoi în jurul unei idei centrale, cu valoare explicativă esențială.A ști să înveți înseamnă, în al doilea rînd, să fixezi și să a- profundezi pe parcursul anului în mod consecvent materialul studiat, asigurînd capacitatea de a-1 folosi prompt și eficient în condiții și situații va-

care a lacunelor ivite și de orientare a activității de eliminare a lor.A sti să înveți înseamnă, de asemenea, să dispui de un registru bogat al priceperilor și deprinderilor de aplicare creatoare a cunoștințelor în practică. Ceea ce presupune cunoașterea principiului constitutiv al acțiunii respective și a verigilor ei operaționale, prin repetarea consecutivă și atentă a acestora din urmă — în succesiunea lor obiectivă — pînă la deplina fi-

„Știința și arfa 
de a învăța

că ■— generalized experiența acumulată în procesul instructiv-e- ducativ, au valorificat o serie largă de elemente în această direcție. Ele vizează în esență formarea priceperii elevilor de a-și planifica munca în cadrul unui regim zilnic rațional alcătuit, adoptarea atitudinii conștiente cu caracter de continuitate în în-cunoștințelor, dezvoltarea capacității de a sistematiza și aprofunda pe parcurs cunoștințele și de a-și forma priceperi și deprinderi ferme de a- plicare a lor în practică în mod independent. Toate aceste aspecte presupun însă sisteme de operații specifice, transformîn-

generaliza în mod verificat Ia toate cazurile de același fel, ex- primînd rezultatele sub formă de definiții, legi, principii, reguli etc. Dacă e vorba de înțelegerea și însuși- parea cunoștințelor în rea unei demonstrații matematice, aceasta își are și ea căile și etapele caracteristice, care trebuie cunoscut^ de elevi. Se impun a fi diferențiate mai în- tîi verigile succesive ca părți componente bine determinate ale demonstrației, sesizate apoi legăturile dintre aceste verigt și. în sfîișit, descoperit principiul de bază în jurul căruia se grupează elementele intermediare, împreună cu schema logică pe baza căreia elevii să poată demonstra și alte teo-

riate. Aceasta se obține prin „organizarea ierarhică" a cunoștințelor în sensul ordonării acestora în funcție de gradul lor de generalitate, prin regru-sisteme noi — altele decît cele după care s-a făcut predarea — în jurul unor idei fundamentale, în care se dezvăluie relații esențiale profunde ale materialului studiat. Un rol important în memorarea judicioasă și temeinică îl are reproducerea prin procedee grafice a cunoștințelor, sub formă de plan de idei, rezumaț, conspect, scheme, diagrame etc., precum și reproducerea verbală, Ia anumite intervale, după anumite reguli, ca mijloc de identifi-

xare sau automatizare. Un rol important îl are aici înțelegerea relației dintre caracterul schematic, general, al noțiunii ce se cere aplicată și caracterul complex, bogat în detalii și variabil totodată, al fenomenului concret la care se a- plică noțiunea generală. Dar un rol nu mai puțin important are șl stăpînirea de către elevi a unor îndemî- nări variate și multiple în folosirea aparatelor, uneltelor, instalațiilor, în manipularea diferitelor materiale. în funcție de proprietățile lor fizice, chimice și instrumentale și în raport cu scopul și cerințele acțiunii proiectate.Mai presus de toate însă, a ști să înveți

înseamnă ca, însu- șindu-ți treptat și îmbogățind necontenit sistemul tehnicilor specifice acestei activități, să le folosești în mod tot mai independent, să faci din studiul individual și din inițiativa personală în a- ceastă direcție, principala cale de lărgire și aprofundare continuă a propriului orizont științific, tehnic și cultural ; cu alte cuvinte să trăiești cu intensitate setea pentru a- ceastă activitate și să găsești în exercițiul ei — raportat la folosul pe care îl poate aduce colectivității, societății în mijlocul căreia trăiești — una dintre cele mai mari satisfacții ale vieții. La niveluri mai ridicate, studiul individual include și unele procese metodice speciale, cum ar fi alegerea cărților și a materialului bibliografic, organizarea lecturii în funcție de scopul urmărit. extragerea materialului pe bază de fișe, aplicarea unor metode personale de nota’-e etc. Noile realizări ale științei, pe baza aplicațiilor cibernetice, vor duce — după toată probabilitatea — la dezvăluirea altor aspecte ale acestei activități, creînd noi posibilități de dezvoltare a metodelor de învățare. Si tocmai de aceea, unul din cele maf importante obiective este ca școala, la apelul cerințelor ac- tua’e și de perspectivă ale societății noastre socialiste, să-și înscrie. din primele zile, Ia Ioc de frunte, în programul activității ei. sarcina de a-i înarma pe elevi cu știința și arta învățării, fără de care nu poate fi concepută formarea omului de tip nou, viitorul cetățean al societății înaintate socialiste și comuniste.

avînd mul- ei e-

tovarășului Nicolae și ale altor condu- stat. A-
Mihai ANDREI
inginer la Uzina de autoturisme 
Pitești, secretarul comitetului de 
partid

înalte concepții de echitate și dreptate socială
între oameni si națiuni

1 1Ca și întreg colectivul în care lucrez, ca și întregul popor, mă simt mîndru că trăiesc în aceste vremuri în care tot ce se făurește in România, sub conducerea partidului, pe plan material și spiritual este închinat omului, fericirii sale. Acestei mîndrii. i se adaugă noi valențe prin reafirmarea clară, neabătută a hotă- rîrii partidului — care impulsionează întreaga viață politică și socială a țării — de a-și spori eforturile pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare cu toate statele socialiste, pentru întărirea unității țărilor socialiste, a partidelor comuniste și muncitorești și a tuturor forțelor anti- imperialiste, ceea ce corespunde întru totul intereselor poporului mân, cauzei păcii și progresului lume.Atît în declarația marelui sfat țării, cu privire la principiile
ro- înal. . - debază ale politicii externe a statului nostru, cît și în cuvîntările tovară-

șuîui Nicolae Ceaușescu, sînt exprimate cu fermitate încrederea și atașamentul poporului fată de idealurile socialismului și păcii. Adeziunea u- nanimă de care se bucură politica partidului decurge din faptul că ea este profund patriotică și internaționâlistă, că reflectă înalte concepții de echitate și dreptate socială, atît în ce privește raporturile dintre oameni, cît și relațiile dintre națiuni.Iată de ce. alături de întregul popor, nutresc ferma convingere că, ajutînd din toate puterile la înfăptuirea politicii interne și externe a partidului, contribuim la întărirea patriei. Ia sporirea prestigiului ei internațional, ca și la întărirea forțelor socialismului, progresului și păcii în lume.
Ing. Pavel GHEORGHE 
șeful secției cocsificare 
în Combinatul siderurgic 
Hunedoara



PAGINA 5SCINTEIA — miercuri 11 septembrie 1968

Mi s-a povestit recent, într-un cerc de cercetători științifici, o în- tîmplare care a întunecat relațiile dintre doi colegi, legați de peste un deceniu printr-o statornică prietenie și prețuire reciprocă. Unul dintre ei — să-i spunem A — este cunoscut ca un destoinic șef de laborator, iar celălalt, B, lucrează de mulți ani, cu realizări unanim recunoscute, în cadrul aceluiași laborator. Nu de mult, conducerea institutului l-a solicitat pe A să propună dintre cercetătorii din subordinea sa un element capabil și cu perspective care să fie trimis pentru o specializare de cîteva luni în străinătate. Toți se așteptau — întemeiați exclusiv pe considerentul meritelor autentice — ca B să fie cel desemnat. Spre marea lor surpriză însă, A a propus un altul, evident mai puțin dotat, cu mai puține posibilități de a valorifica rezultatele specializării. Multe zile B a mocnit în sine mîhnirea stîrnită de această hotărîre pe care o socotea — și pe drept cuvînt — profund inechitabilă. Pînă cînd, într-o bună zi, s-a decis să-i mărturisească deschis lui A pricina frămîntărilor și supărării sale. Acesta i-a răspuns cu calm și seninătate :— N-am vrut să mi se reproșeze vreodată că mă ghidez în problemele de muncă după relații și sentimente personale. Sper că mă vei înțelege și că această întîmplare nu va tulbura prietenia noastră...Oare a procedat bine A în situația dată ? Această întrebare a atras în raza sa, ca un cîmp magnetic, și altele legate de atitudinile, relațiile, sentimentele ce se încheagă, de obicei, în procesul muncii, în conviețuirea dintre oameni : simpatie-an- tipatie, stimă-dispreț, atașament-re- pulsie, admirație-invidie, prietenie- dușmănie etc. Oare toate aceste antinomii afective joacă vreun rol în viața cotidiană a colectivelor de muncă ? Dacă da, în ce constă acest rol ? Cu ce efecte se soldează ?I-am adresat aceste întrebări tovarășului Constantin Dropu, directorul Cabinetului județean de partid Iași.— Este neîndoielnic că problema relațiilor afective dintre oameni — ca tot ce privește domeniul sentimentelor — reprezintă o problemă de- mare finețe și complexitate, care 
t . poate fi rezolvată prin sentințe categorice cu caracter absolutizant și cu pretenții de infailibilitate — ne-a răspuns interlocutorul nostru. Nu spunea oare un mare gînditor că „inima arc rațiunile sale, pe care rațiunea cu greu le cunoaște" ? Chiar și în cazul pe care mi l-ați relatat, să recunoaștem că e greu de emis judecăți peremptorii, fără drept de apel. în definitiv, A s-a prevalat de un principiu binecunoscut și unanim aprobat în viața noastră socială — și anume ca relațiile personale între oameni să nu se substituie și să nu impieteze asupra relațiilor de muncă. Cu toate acestea, părerea mea sinceră este că A a procedat greșit, demonstrînd o neper- misă slăbiciune de caracter. în ce constă eroarea și slăbiciunea lui ? în faptul că n-a izbutit să se obiectiveze, să depășească o concepție îngustă a ideii de prietenie. Dacă ar fi făcut-o, și-ar fi dat seama că, în cazul dat, înseși interesele institutului, ale colectivității cereau ca B să să fie cel desemnat pentru specializare. Deși intențiile lui A au fost, poate, inițial învăluite într-o aură de noblețe, în fapt el a dat dovadă de lașitate, temîndu-se ca „nu cumva, cineva, undeva, să spună ceva" care să submineze prestigiul lui de „imparțialitate" totală și fără sentimentalisme. Prestigiu care s-a dovedit, la drept vorbind, fals, nefondat, bazat mai mult pe temeri și prejudecăți decît pe realitate...— Prin urmare, după opinia dumneavoastră, prietenia care îl lega de B nu trebuia să afecteze în nici un fel decizia pe care urma s-0 ia referitor la specializare. Dar nu înseamnă oare aceasta — implicit — o încălcare a principiului pe care l-ați amintit mai înainte ?— în nici un caz. deoarece sentimentul prieteniei se întemeia nu pe date și împrejurări subiective, nu pe o cunoștință întîmplătoare închegată la un păhărel și, deci, lipsită de consistență, ci pe o cunoaștere temeinică, de ani și ani, pe prețuirea în primul rind a meritelor în muncă, a conștiinciozității și corectitudinii, a capacității și talentului. Prin urmare afecțiunea prietenească avea un conținut obiectiv, împlinit din însușirile reale ale celui către care era adresată. Și aici îmi îngădui să ajung la o concluzie mai generală legată de întrebările pe care mi le-ați pus : nu putem, desigur, întrona cu drepturi absolute în relațiile dintre membrii colectivului antinomiile ce se ivesc pe parcursul muncii — antinomii cu coloratură vădit afectivă — dar nici nu le putem ignora cu- fundîndu-ne capul în nisip după modelul struțului : ceea ce se impune este să le obiectivăm, să le dăm un fundament solid, alcătuit din aprecieri de valoare. Dacă simpatiile, prieteniile, atașamentele din sînul unui colectiv — și invers : antipatiile, repulsiile, disprețul — se bazează pe astfel de aprecieri obiective, izvorîte din fapte temeinic verificate și nu din impresii părelnice, atunci rețeaua de relații statornicite între membrii colectivului se dovedește un factor pozitiv, de coeziune reală, cu acțiune eficientă pe plan social și etic, în direcția stimulării valorilor autentice și a eliminării nonvalorilor sau falselor valori...Din păcate însă, așa cum a reieșit din discuțiile cu interlocutorii noștri, sus-amintitele antinomii nu reflectă în toate cazurile situații reale, ele fiind de multe ori dictate de interese și aprecieri subiective care, în general, deformează scara de valori etice proprie societății noastre. Nu auzim oare, în viața cotidiană, de atîtea ori spunîndu-se : „Cutare mi-e simpatic, e băiat bun, de înțeles". Sau „Nu știu ce are cutare cu mine, nu-mi trece cu vederea nici cît negrul sub unghii, îmi respinge la controlul de calitate piesă după piesă" ? E vorba nu de simple cuvinte aruncate în fugă, ci de anume stări de spirit, de anume concepții și mentalități, de un anume climat psihologic. Punerea pe primul plan a sentimentelor și resentimentelor poate avea drept efect subicctivizarea relațiilor dintre membrii colectivului, așezarea lor pe temelii fragile, zguduite de vînturile tuturor capriciilor.Spre a căpăta o imagine cît mai adecvată asupra rolului pe care îl joacă, în crearea unui climat optim de muncă, relațiile umane din sînul colectivului, am solicitat opinia tovarășului dr. Constantin Botez, șeful

secției de psihologie a muncii din cadrul Institutului de psihologie al Academiei, care ne-a declarat :— Fără a cădea în exagerările teoretice și practice ale unora dintre adepții sociometriei, care reduc aproape totalitatea problemelor atît de complexe ale producției moderne la atitudini șl comportamente preferențiale, nu putem totuși nega — și asta pe baza unor investigații concrete — însemnătatea unor asemenea reacții interpersonale ca simpatia sau antipatia, receptivitatea sau opacitatea, bunăvoința sau ranchiuna. Cu atît mai puțin am putea contrazice realitatea atît de evidentă a importanței unui sentiment cum e prietenia. A favoriza prin toate mijloacele închegarea unor legături temeinice și durabile de stimă și respect reciproc, de solidaritate tovărășească și chiar de prietenie între membrii unui colectiv înseamnă a consolida premisele etice ale comuniunii de interese, ale unității eforturilor, singurele care pot asigura realizarea exemplară a sarcinilor și

totdeauna de la meritele reale ale șefului7— Așa ar fi normal să se înfățișeze lucrurile în toate împrejurările și la toate eșaloanele — este de părere inginerul Nicolae Popescu. Și în cele mai multe cazuri așa se și în- tîmplă : de obicei colectivul își prețuiește conducătorul pe temeiul competenței sale, al capacităților sale organizatorice, al operativității și energiei cu care acționează în momen- tele-cheie, al spiritului de răspundere în luarea deciziilor. Știu din proprie experiență că, dacă bîjbîi sau te pripești în elaborarea unei ho- tărîri, dacă nu dai indicații precise, concrete, ci te limitezi la generalități, oamenii îți simt șubrezenia pregătirii și, fățiș sau camuflat, nu te mai ascultă, fac ce cred ei că e necesar sâ facă în împrejurarea respectivă. în cazul acesta autoritatea s-a dus pe apa sîmbetei ! E o prejudecată păgubitoare aceea că simpatia de care se bucură conducătorul trebuie să se sprijine pe toleranță exagerată, pe „închiderea ochilor" în

tenții ale cutărui sau cutărui salariat.— Acestea — intervine inginerul Popescu — sînt sechelele unor stări de lucruri mai vechi, ale unei mentalități retrograde, pe care partidul nostru a combătut-o cu tărie în ultimii ani, dar de care unii tovarăși nu se pot încă dezbăra...— Uite, chiar în schimbul meu — reia firul ideii maistrul Ungureanu — a venit, cu un timp în urmă, un strungar, Aurel Stănescu, cu care maiștrii din alte schimburi avuseseră necazuri. Mi s-a părut ciudat acest fapt, mai ales că omul dovedea o bună pregătire profesională. Pînă la urmă, mi-am dat seama despre ce era vorba : nu putea suporta atmosfera de cicăleală permanentă, prezența continuă a șefului pe cap, întrebările și cercetările oțărîte sau bănuitoare cu privife la îndeplinirea sarcinilor, care se repetau de cîteva ori pe zi. Văzînd că la noi se bucură de o totală încredere, omul parcă a prins aripi : azi nici nu-1 mai recunoști! Aș vrea să
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telurilor. Numai că nu trebuie pierdut din vedere nici o clipă că producția e o realitate economică-socială obiectivă, a cărei sferă depășește cu mult pe aceea a relațiilor dintre cîțiva inși. Ea are exigențele ei proprii și, mai ales, finalitățile ei specifice. De aceea, relațiile preferențiale trebuie întotdeauna subordonate intereselor majore ale producției, fapt cu atît mai valabil în condițiile unei societăți socialiste unde producția servește, la rîndul ei, interesele fundamentale ale întregii colectivități....Ne aflăm la Uzina de pompe din Capitală. S-au adunat să discute despre problemele Care fac obiectul prezentei anchete trei dintre membrii acestui colectiv cu vechi și bogate tradiții în industria bucureșteană : inginerul Nicolae Popescu, șeful serviciului tehnic, maistrul Justin Ungureanu de la secția uzinaj, sudorul Gheorghe Constantin de la secția montaj. Le-am pus următoarea întrebare :— în relațiile șef-subaltern — relații de mare însemnătate în oricare sistem de organizare industrială — se poate oare întotdeauna afirma că atitudinea subalternilor pornește în-

fața lipsurilor. Oamenii cu adevărat serioși nu pun mare preț pe un șef „moale", „bun ca pîinea caldă", lipsit de exigență și, la drept vorbind, nici nu-1 simpatizează în adevăratul înțeles al cuvîntului.— Dacă în ce privește aprecierea șefului de către subalterni lucrurile se prezintă ceva mai simplu — intervine maistrul J. Ungureanu — nu s-ar putea spune același lucru și despre relația inversă : să nu uităm că un șef are uneori în subordine zeci de oameni, a căror activitate o dirijează, de a căror muncă răspunde. în chip firesc, oricît de largă ți-ar fi inima, nu-1 poți simpatiza în mod egal pe toți, nu poți avea față de toți aceleași sentimente, drămuite cu cîntarul microscopic. Nici nu ți se poate pretinde așa ceva : ar fi absurd, inuman ! Și atunci ce facem 7 După părerea mea, un lucru se poate cere cu stăruință și fermitate șefului oricărui colectiv de muncă, fie el brigadă, atelier sau secție : încredere (bineînțeles fondată pe fapte) față de subalterni. Nimic nu e mai demobilizator, mal dăunător atmosferei din colectiv decît pisălogeala continuă sau atitudinea de suspiciune față de bunele in-
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ridic și problema relațiilor neprincipiale care se stabilesc între unii maiștri și muncitori: mai există maiștri care manifestă simpatie sau antipatie față de cei în subordine — și asta se reflectă în încredințarea lucrărilor mai bine plătite ori la premiere — în raport direct cu „cinstea" care li se face la chenzină. Și asta deoarece unii dintre ei se so- cot invulnerabili pe motiv că „sînt simpatizați de șefi". Ar trebui extirpate cu hotărîre asemenea năravuri din mijlocul nostru și s-ar cuveni lichidate asemenea „invulnerabilități".— Eu aș vrea să spun o vorbă despre... vorbe — ține să adauge sudorul Gheorghe Constantin. Nimeni nu poate pretinde, firește, să fie simpatizat cu tot dinadinsul de către șeful lui ierarhic, dar toți sîn- tem în drept să cerem să ni se vorbească pe un ton civilizat, tovărășesc, omenesc. Nici nu-și dau seama unii șefi de brigadă sau maiștri cîtă simpatie, cîtă reală afecțiune le-ar putea atrage din partea colectivului folosirea unui cuvînt cald, încurajator... Ce stimulent moral ar reprezenta o asemenea comportare I Lucrurile spuse de mine se referă, în mod concret, la felul cum se burzu-

lulesc la noi, la tonul veșnic răstit pe care-l folosesc în secția noastră maistrul principal Nițu sau șeful atelierului de sudură, Barbu. Nu poate fi vorba de relații de muncă bune, tovărășești în condițiile unui asemenea mod de a te adresa subalternilor. Căci și subalternul are demnitatea sa omenească ce se cuvine respectată !Unor astfel de șefi li se potrivește de minune caracterizarea făcută în dulcele grai cronicăresc de înțeleptul Cantemir, în a sa „Istorie ieroglifică" : „...cuvîntul din gură ca piatra din praștie îl slobozi. Că cuvîntul slobozit mai iute decît fierul împenat se duce..,".„Nașterea, dezvoltarea șl menținerea sentimentelor în mijlocul colectivelor au cauze multiple și complexe — ne-a declarat conf. dr. docent Vasile Pavelcu de la catedra de psihologie a Universității din Iași. Se pune întrebarea : în ce măsură asemenea atitudini și sentimente sînt îndreptățite și care este doza de subiectivitate, adică de e- roare, într-o asemenea apreciere 7 Sînt sentimente ca indignarea si disprețul. care, îndreptățite fiind, se încadrează în normele morale și sociale — sprijinindu-le pe acestea — iar altele sînt simptome de egocentrism și duc la călcarea normelor, la atitudini antisociale.Se înțelege de ce este nevoie să se ia din vreme măsuri eficiente pentru evitarea unor asemenea atitudini dizolvante și pentru canalizarea energiilor în direcții pozitive. Asemenea operații nu se pot efectua decît în urma unei analize judicioase a cauzelor care provoacă aceste atitudini. Sursa lor se poate afla în situații organizatorice nenormale create în sînul colectivului, dar adesea ele se explică prin natura caracterelor ce se ciocnesc : sensibilitate excesivă, înfumurare și pretenții exagerate, egocentrism, rigiditate temperamentală, suspiciune maladivă etc.în funcție de cauzele dezvăluite se caută și remediile. în nici un caz nu este bine să trecem cu vederea peste acest gen de relații antinomice, în cazurile normale, adică în grupuri formate din indivizi echilibrați, discuția deschisă (oricît de aprinsă ar fi ea), în doi sau cu participarea unui prieten comun „ca arbitru" sau a unui șef cu prestigiu din cadrul unității, este măsura cea mai recomandabilă. Cînd împrejurările duc la o sensibilizare ridicată, la intoleranțe grave, se recomandă schimbarea unora dintre parteneri într-un alt grup. Sînt însă și cazuri cînd hipertrofia personalității unui membru al grupului, egocentrismul acestuia nu pot fi remediate nici prin discuții obiective și deschise, nici prin schimbarea climatului la locul de muncă. în aceste cazuri, cred că soluția cea mai bună este de a se găsi persoanei respective un alt post, unde contactul cu alții să fie redus la minimum".După cum vedem, antinomiile a- fective își fac din plin simțită prezența în viața cotidiană a colectivelor. Ele pot fi convertite în factori etici de mare însemnătate, în autentice pîrghii de propulsare a energiilor, de canalizare a lor pe făgașe creatoare dacă ne străduim — și izbutim — să le conștientizăm, așezîn- du-le pe un cît mai solid fundament rațional, conferindu-Ie caracterul unor judecăți de valoare luminate de veșnic nestinsa făclie a rațiunii.
Victor B1RLADEANU
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Deși mai are aproape 20 de ani pînă să-și vadă visul cu ochii, omul din fața mea se gîndește cu duioșie la timpul de aur al pensiei. Și-a mai a- dăugat încă un tabiet... Zilnic socotește anii care-l mai despart de pensie : „Dacă mi se socotește și vechimea, peste 18 ani stau pe banca pensionarilor în Cișmigiu".De fapt încă de pe acum omul din fața mea s-a autopensionat, s-a retras strategic din bucuriile și răspunderile vieții. A avut o muncă de o oarecare răspundere pe care a părăsit-o tot în numele concepției sale îndelung verificate. „Ajunge, să mai muncească și alții". El, cu vechime, avea dreptul să trîndăvească. Mai mult decît atîta, a izbutit sumbra performanță să se autoîmbătrînească. Deși n-a trecut de 40 de ani, îi place să poarte baston, să se ducă la medic zilnic, cum se duc alții la cinema, să ronțăie amintiri, cumpără cu evlavie plante medicinale.Tinerelului pensionar — „o cruce de voinic" — plin de sănătate și de forță, îi place să dea o bază filozofică acestei timpurii îmbătrîniri. Viața I-a dezamăgit. Oamenii l-au dezamăgit. La un ceai de mușețel se ridică la abstracție, e dispus să susțină că și universul e absurd. Nimeni nu l-a dezamăgit, dar el are nevoie de o asemenea dezamăgire ca să-și justifice bastoanele și melancolia. Dezamăgirile — în întregime inventate — sînt niște cîini-lupi care-i veghează izolarea. Deși lucrează într-un domeniu care te obligă să te ții la curent cu tot ce e nou, timpuriul pensionar nu mai citește nimic. încearcă să se descurce cu ce-a agonisit la facultate, „cu strictul necesar". își preschimbă trîn- dăvia în principiu, nu crede în progresul științei, e oricum mai elegant să fii nihilist decît parazit. în schimb, și-a descoperit talente gastronomice. Zace toată

ziua in bucătărie, o mîndru de progresele reale obținute în a- cest domeniu ingrat: „Am pregătit niște sărmăluțe în foi de viță, pe cinste".Timpuriul pensionar a căutat să dea bir cu fugiții, și bineînțeles și-a ridicat și această banală lașitate la rangul de principiu. La baston, galoși și principii e hotărît să nu renunțe. A hotărît să se refugieze din nevoia de puritate sau „setea de alb" — cum se exprimă uneori mai poetic. Vrea să întemeieze „o insulă a purității". Pînă una alta, insula asta de puritate s-a dovedit foarte confortabilă, el nu concepe candoarea fără mașină. S-a căsătorit cu o femeie care căuta și ea „o insulă de puritate". Ea — puritate, el — puritate — afacerea merge strașnic : amîn- doi s-au izolat romantic. Nu primesc vizite, n-au nici un fel de prieteni, îi interesează numai puritatea lor și sărmăluțele în foi de viță. Amîndoi îngerii sînt gurmanzi și mîncarea, îndelung chibzuită, creează clipe de reală comuniune sufletească. Ea fusese cîndva actriță — jucase chiar și în „Fedra" — nu mai crede în artă, preferă să-și ia salariul și să croșeteze. Amîndoi își socot viata într-un fel încheiată și se gîndesc la timpul pensiei ca la o posibilă reînviere. Atunci vor trăi cu adevărat — și, în adîncul sufletelor, sînt necăjiți că nici n-au trecut de 40 de ani !... Așa de mult mai e pînă atunci...Timpul pensiei e un fel de pămînt al făgăduinței. Se pregătesc pentru această posibilitate ca pentru o călătorie de nuntă. Nu-și risipesc forțele — le păstrează pentru anii pensiei. Nici măcar de duioșie nu fac risipă — toate sentimentele frumoase le conservă, hotărîți să le scoată din raft mai tîrziu.Numai cînd el e prea trist, ea se hotărăște să risipească o mică rezervă de tandrețe din proviziile pentru mai tîrziu.— Nu fi trist. Mai avem 18 ani și ne pensionăm...

Am cunoscut-o pe Marina Stănescu. Mi-a îngăduit să-i spun „măicuță" și inima mea a tresărit bucuroasă pentru această cinste. I-am sărutat mîna — mîna ei slabă, aspră, mîna ce a trudit zeci de mii de zile și nopți — pleeîndu-mă a- dînc, așa cum numai în fața mamei mele mă plec. în clipa aceea, știam că nu sărut mîna unei mame ci însăși mîna MAMEI — și acest cuvînt răsuna în mine cu tot ce are el mai adînc, mai din străfunduri omenesc, cald și nesfîrșit ea însuși omul. în casa ei am simțit că sînt părtașul unei taine a universului, am simțit parcă aievea fluidul acela nenumit, necunoscut care îl duce pe om de-a lungul eternității, creîndu-1 în permanentă, îmbogățindu-1, învătîndu-1 să învingă.
k...Dunărea curge moale, ostenită de drum, ocolind un oraș desprins parcă din romanele „cu specific" a căror acțiune se petrece în Dobrogea. Case albe, văruite de soarele amiezii de august, străzi ce urcă și coboară în unghiuri incredibile, o tihnă rareori întreruptă, prezența, pe străzi, a unei mîini nevăzute de gospodar conștiincios — într-un cuvînt. Cernavodă. Partea aceasta de oraș, în afara zonei portuare și a zonei industriale, păstrează, perfect, atmosfera tîrgurilor patriarhale. Doar antenele televizoarelor modifică un peisaj cunoscut cu trei decenii în urmă.Am urcat pe o stradă purtînd numele lui Aman și m-am oprit în fata unei ?orți, la numărul căutat, nchipuirea, încercînd să înfiripe cu cîteva minute înainte locurile pe unde voi merge, nu greșise; chiar așa îmi închipuiam casa bătrînei Marina Stănescu. Urc cîteva trepte și sînt într-o curte unde glicinele se întovărășesc cu stînjeneii, la umbra unor caiși. O curte mică, îngrijită ca o seră, în care parcă și-a găsit refugiu o casă. O casă modestă, spoită de curînd, albă ca ziua aceasta cu lumină de calcar ; din ultima cameră, a cărei ușă stă deschisă, o voce de bătrînă spune ceva, încetișor și monoton. Mă apropii. Bătrî- na stă pe pat, iar de-a dreapta și de-a stînga ei, pe niște scăunele, două fete. Știu, fără prezentările de rigoare, că bătrîna este MARINA STĂNESCU și cele două fete sînt nepoatele ei.Am fost cîteva ceasuri oaspetele lor, am ascultat

povestea vieții unui om născut în penultimul deceniu al veacului trecut.De curînd „măicuța" a împlinit 81 de ani....Avea 14 ani cînd a părăsit satul ei din împrejurimile Brașovului. Povestește cu umor peripețiile prin care a trecut pînă a ajuns la Brăila. A început să muncească. „Aveți, vasă- zică, 67 de ani în cîmpul muncii" — glumesc. „Mai mult — răspunde dînsa serioasă. Am vreo 75 ; am rămas orfană de mică, mama n-avea nici un sprijin și eu am dus gospodăria...."Anii trec ; în pragul împlinirii a două decenii, Marina se căsătorește. Naște doi copii, un băiat și o fată. Se părea că necazurile s-au

In acest „nu, mamă", rostit blind dar cu o fermitate deasupra oricăror îndoieli, am simțit bătăile inimii unei mame, voința a- ceea care merge pînă la autoanulare atunci cînd este vorba de copii. (Și nu m-am putut opri să nu evoc în gînd alte chipuri, alte guri care rostiseră acru și bătăios : „Dar ce. eu n-am dreptul la fericire 7 Ce, să mă sacrific eu de dragul copiilor ?“). Și am omagiat părul alb al măicuței Marina, al tuturor măicuțelor din lume.Copiii au crescut. Au învățat carte, au învățat cîte o meserie, copii cuviincioși, iubiți de toți. Trudind „din zori și pînă-n zori", nu ..din zori pînă-n noapte", văduva. ajutată și de o împreju-
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IU II 'll II tWBfcterminat. Dar nu. abia începeau. Marte și-a arătat chipul și peste lume au răsunat salvele de tun ale primului război mondial. Cîm- piile se înroșesc de sînge omenesc. Fluviul acesta poartă cu el și sîngele tatălui copiilor ei. S-a întors acasă, a bolit un an și a murit. Aripa morții a fîl- fîit peste casa Marinei Stănescu. Și nu avea să fie ultima dată.A rămas singură pe lume, cu doi copii.— Trebuia să-i cresc. Am început să muncesc iarăși la alțij..— Ce fel de muncă, măicuță ?— Orice ; orice ce se poate face cu mîinile : am spălat rufe, am spălat podele, am salahorit la binale, am lucrat pămîntul, viile, orice. Numai piatră n-am spart, încolo...— De ce nu te-ai recăsătorit 7— Cum să mă recăsătoresc 7 Să-mi înstrăinez copiii pe care-i aveam de la omul meu 7 De ce, ca să trăiesc eu mai ușor și ei mai greu 7 Nu, mamă..

rare prielnică, cumpără petecul de pămînt pe care se află acum casa. Ridică ea, cu mîinile ei, prima cameră. Muncea cu ziua, muncea la ridicarea propriei case, ducea gospodăria. Iar seara, la lumina lămpii, le citea copiilor povești.Prin preajma anului 1940 se părea că destinul care o lovise în atîtea rînduri a obosit. „Ziceam că viața s-o fi speriat și ea de cîte pot să îndur" — spune bătrîna. Copiii s-au căsătorit. Marina Stănescu trecuse de cincizeci de ani. își meritase cu prisosință dreptul la odihnă. Dar nu... Un alt război începe să semene peste lume ruine și fum. Moartea i-a răpit femeii tatăl, i-a răpit bărbatul, acum cerea un nou tribut. Feciorul piere și el. Rămîn acolo, la Cernavodă, soția lui și o fetiță, nepoata bătrînei. Peste cîțiva ani, pleacă la București.„Nici nora mea nu s-a mai căsătorit. A crescut-o pe fetită, e un copil bun, a învățat foarte bine. Astăzi este doctoriță".Fiica se căsătorise și ea.

Locuiesc împreună, în Cernavodă, în casa pe care au ridicat-o încăpere cu încăpere. Unul cîte unul se nasc șase copii. Măicuța a trecut de șaizeci de ani. Fiica și ginerele lucrează în producție. Bunica îngrijește de gospodărie. Nu e ușor să faci gospodăria pentru nouă oamdhi, să îngrijești șase copii, dar nu de muncă s-a temut bătrîna. „Era bine" — spune dînsa astăzi.Valurile vieții curg mai departe. Marina Stănescu are acum, în 1958, 71 de ani. Peste casa din strada Pictor Aman 19 trăznetul cade de două ori de-a lungul unui singur an : mai întîi tatăl apoi și mama celor șase copii, fiica și ginerele Marinei Stănescu, mor. De două ori într-un an cei șase copii si bunica lor poartă veșmintele negre ale doliului după cei dragi....Și de atunci, de zece ani, bătrîna a devenit, pentru a treia oară în viața ei, mama, unicul reazem al u- nor copii. A fost greu. Să ai șaptezeci și unu, șaptezeci și șapte, optzeci și unu de ani și să crești copii... Să-i îngrijești și să-i educi...Patru dintre ei s-au căsătorit. Astăzi au rămas în casă două fete, eleve, una în clasa a X-a, alta în clasa a Xl-a. Au terminat bine anul școlar trecut și se pregătesc pentru cel care va începe. Am fost bucuros să văd doi copii cuviincioși, bine crescuți, ascultători. O iubesc mult pe măicuța; în glasul lor, chiar cînd relatează un fapt nesemnificativ, cuvîntul „măicuța" are rezonante duioase.Măicuța e bolnavă, are astm. „Ei, mamă, sînt optzeci și unu de ani. A fost domnul doctor Dunăreanu, m-a consultat, mi-a lăsat medicamente. Mi-e mult mai bine dar, ce poți să faci, oasele mele au 81 de ani. Chiar dacă mă fac bine, tinerețea și puterea nu mi le dă nici un medicament".Are o singură dorință ; o dorință fierbinte, arzătoare : „Să am zile pînă își termină fetițele liceul. Pe urmă, pot să închid ochii liniștită".
★Ti-am sărutat mîna, măicuță. Mîna slabă, aspră și bună. Am sărutat atunci mîinile tuturor mamelor din lume și mîna mamei mele.îți dorim cu toții sănătate și ani multi. Sînt mai bogat de atunci, din ziua cînd am fost oaspetele dumitale, în căsuța albă de pe malul Dunării.

George-Radu CHIROVICI

Dina COCEA

celor

fe- 
în 
al

grea. Dar, 
zămislește în

STILUL EXISTENTEI
Cînd pe băncile școlii, 

la orele de literatură, 
îl cităm pe Buffon și a- 
bia începem să deslușim 
ce înseamnă aforismul 
său „le style c’est l’hom- 
me“, sîntem departe de a 
bănui în ce măsură, pen
tru fiecare 
pentru 
trăim, 
și stil (it.Ca individ și ca parte 
integrantă a unei colecti
vități, toate faptele și in
tențiile noastre, toate do
rințele și acțiunile noas
tre, gîndurile si senti
mentele fiecăruia dintre noi determină compozi
ția întregului, echilibrată 
și armonioasă sau. dim
potrivă. lipsită de ritm și 
stil.

Noțiunea de stil nu tre
buie concepută doar ca o 
sinteză teoretică aplica
bilă exclusiv artei. Ea se 
cere a fi aplicată deopo
trivă artei de a trăi. Căci dacă o operă de artă de- 
săvîrșită trezește în noi 
sentimentul împlinirii, al 
plenitudinii, tot așa viața 
armonioasă, echilibrată a 
omului al cărui stil, inte
rior și exterior, exprimă 
nu numai entitatea sa psi
hică și morală unitară, 
dar și vastul ansamblu al 
lumii înconjurătoare, al 
epocii și națiunii din care 
face parte.

Desigur, nu există reguli 
care să statornicească un 
cod al cărui cifru să ofere 
soluția ideală de viață 
pentru omul-individ și 
omul-social. Nu există 
încă. în cadrul relațiilor 
umane, o perfectă identi
tate spirituală în aprecie
rea unor noțiuni, teoretic 
admise, cum sînt acelea 
de armonie, echilibru, fru
mos — stil. Totuși, tin- 
zînd, poate intuitiv, spre 
un ideal, fiecare își caută 
propriul său drum, se des
coperă pe sine, dar și lu
mea din afara lui, o lume 
de care se apropie sau se înstrăinează, pe care 
o înfruntă sau o acceptă, 
punctele de impact fiind 
uneori violente, împreu
nările trecătoare, fuziu-

din noi și 
societatea în care 
noțiunile de om 
sînt de nedespăr-

nea și mai ceea ce se 
adîncurile conștiinței, ceea 
ce se desprinde din fon
dul de instincte, senti
mente și idei, rod al sim
țirilor și cugetărilor îna
intașilor și tot ceea ce se 
adaugă în timp își face 
temeinic drum.

Acumulînd satisfacții, 
trecînd peste îndoieli sau 

i peste înfrîngeri, ființa 
noastră morală se contu
rează treptat, se definește, 
cîștigă formă, consisten
ță, se reliefează în culori 
originale, dobîndește o in
dividualitate, o spirituali
tate, un stil. Si astfel, ca 
încununare a unui sta
diu superior de dezvol
tare, se cristalizează o 
personalitate, parte o unui 
complex de fenomene al 
cărui produs este și care, 
integrată colectivității, de
vine o forță în slujba 
colectivității.

Iar cînd dominanta a- 
cestei colectivități este progresul, material, mo
ral și social, spre o 
civilizație superioară, 
atunci implicit, idealul 
dominant al omului con
știent de responsabilita
tea sa este de a se desă- 
vîrși pe sine însuși în a- 
cord cu necesitatea vitală 
de mai bine și perfecțiu
ne a întregii societăți în 
care trăiește și la pro
gresul căreia contribuie.

Răspunzînd acestui ideal 
de desăvîrșire, poporul 
nostru a știut dintot- 
deauna să tindă spre mai 
bine și mai frumos. A- 
ceastă atitudine funda
mentală, rezultanta unei 
înclinații conturate și 
statornicite de veacuri, 
constituie tocmai acel stil propriu, individual și co
lectiv, care definește per
sonalitatea poporului ro
mân. In funcție de acest stil acționăm și în con
cordanță cu acesta, cu 
imperativele vremurilor

a ne lăsa contaminați 
manifestările prostu- 
gust și înșelați de fal- 
originalitate. Atunci 

apar unele 
distonante

primitivism, care prin 
voință proprie și spriji
nul colectivității pot fi 
eradicate cu timpul.

Societatea noastră cu 
profuziunea mijloacelor 
sale de difuzare a cultu
rii, cu grija pe care o 
poartă cultivării inteli
genței și educării oame
nilor în spiritul 
mai înalte calități mora
le, respinge tot ceea ce 
alterează frumusețea spi
rituală și tot ceea ce de
naturează trăsăturile no
bile ale omului.

Dacă față de manifes
tările spontane, naturale, 
fățișe ale prostului gust, 
ale lipsei de educație, de 
cultură, societatea se 
poate apăra ușor, există 
însă și alte manifestări 
mai subtile, mai greu de detectat și de înlăturat. 
Acestea apar în artă, ca și în viața noastră, sub 
masca „originalității", 
„personalității", „stilului 
personal", „contemporan" 
etc. Față de aceste ma
nifestări ni se cere un 
deosebit efort de cunoaș
tere și o înțelegere mai 
profundă, generală și in
dividuală a personalității și spiritului poporului 
nostru, pentru a putea 
confrunta și. prin urma
re, delimita ceea ce este 
autentic și ține de stilul 
poporului nostru, de 
ceea ce este fals și con
trafăcut. >

Si cum raza sferei în 
care ne manifestăm este 
îndeajuns de extinsă 
pentru ca toate tendin
țele, pentru ca toate ne
gațiile și afirmațiile să 
se poată confrunta ne
stingherit. aflarea adevă
rului și descoperirea pro
priului nostru stil depind 
exclusiv de fiecare în 
parte. La întrebarea pe 
care ne-o punem : „Cum 
trebuie să fiu răspun
sul pe care ni-l dăm să 
ne creeze certitudinea că 
sîntem în acord cu noi 
înșine și în deplină ar
monie cu societatea în care trăim.

noi, socialiste, pe care le 
trăim, ne măsurăm fap
tele, comportarea în via
ta socială.

Simțul măsurii — com
ponenta firească a psihi
cului poporului nostru — 
ne ferește de ceea ce 
contravine legilor, armo
niei, ne ferește de riscul 
de 
de 
lui 
sa
cînd 
nomene 
complexul armonios 
societății noastre — aces
tea nu pot fi, desigur, de
cît 
nu 
brul 
ristic 
Cel mult 
procesul desăvîrșirii mo
rale, intelectuale și es
tetice al unor indivizi.

Ce poate fi, într-ade- 
văr, mai străin de stilul 
propriu al poporului nos
tru ca, de pildă, nesoco
tirea normelor etice și estetice ale conviețuirii în 
familie și în societate 7 
Apariția unor atari ma
nifestări — fie de imo
ralitate, 
sau de 1 
lațiile < 
părinți : 
colegi, 
grosolane — 
zgomotoase și 
agresive în locurile pu
blice, cum sînt sălile de 
spectacol și concerte, ci
nematografele, magazine
le, restaurantele etc. — 
precum și nesocotirea, ne
glijența vestimentară sau 
excentricitățile de prost 
gust, stridențele, osten
tația în limbaj, 
gestică și în scris, 
reprobabile, dar nu sînt 
totuși decît fenomene 
trecătoare, rămășițe de

întîmplătoare — ele 
pot afecta 

structural 
societății 

pot

echili- 
caracte- 
noastre. 
întîrzia

de brutalitate 
vulgaritate, în re- 
dintre, soți, între și copii, sau între 
ca și comportările 

interpelări 
atitudini

în 
sînt
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MICROORGANISME!Timp de multe milenii, omul a cu
noscut doar viața macroscopică. Abia 
relativ recent, cam cu un secol în 
urma, el a aflat cu surprindere de 
existența lumii invizibile a microbi
lor. Iar astăzi se știe că, pe Pămînt, 
formele vieții macroscopice sînt depă
șite ca volum de peste 25 de ori de 
cele microscopice. Acestea din urmă 
posedă calități cu totul extraordinare 
în ceea ce privește rezistența, efi
ciența chimică, ritmurile variabile de 
viață, diversitatea. Fie că este 
vorba de activizarea substanțelor mi 
nerale sau de degradarea celor orga 
nice, organismele ultra-minuscule au 
un rol extrem de important, asigurînd 
perpetuarea fenomenelor vieții. Iar 
dacă pînă acum omul Ie-a folosit prea 
puțin, știința îi oferă astăzi posibilități 
de a orienta în mod util acțiunea mi
croorganismelor în cele mai variate 
domeniu

IN SLUJBA
VIEȚII

Ancheta internațională a „Scînteii

MULTIPLA ACȚIUNE
A „BACTERIOFAGILOR

Este îndeobște cunoscut că ramura microbiană a geneticii se găsește în a- vangarda acestei științe, deoarece oferă, pe de o parte, posibilitatea de a se studia simultan o populație imensă, pe de alta, de a se urmări succesiunea extrem de rapidă a generațiilor. Mai puțin se cunoaște însă rolul pe care-1 joacă în genetica microbiană bacte- riofagul — „microbul microbilor". Dar, pentru a înțelege acest rol, mai întîi o succintă incursiune istorică...In 1917, canadianul d’HerelIe a constatat că în filtratul conținutului intestinal al bolnavilor sau convalescenților de dizenterie se găsea un factor enigmatic, capabil să topească, să „lizeze" microbii dizenteriei. El confirma astfel observația englezului Twort care, cu doi ani înainte, găsise un asemenea „principiu litic" în culturile altui microb, stafilococul. Cu o extraordinară intuiție, d’Herelle a presupus că a- cest așa-zis „principiu litic" trebuie să fie de fapt un agent viu, corpuscular, un virus, pe care l-a numit „bacteriofag" (ceea ce înseamnă, textual: mîncă- tor de microbi). într-ade- văr, în 1940, în cursul primelor cercetări de microscopie electronică, aceste presupuneri s-au confirmat ; Ruska e văzut și fotografiat virusul bacteriofag. Intre timp a fost pus în evidentă un fenomen interesant: tendința de degenerare sau chiar de autodistrugere a microbilor prin „liză" se transmite ereditar, de la o generație microbiană la alta. După precizarea naturii virotice a bacteriofagului, s-a ajuns în ultimii ani și la explicarea acestui fenomen. S-a constatat că există două feluri de fagi: unii „viru- lenți", care, o dată pătrunși în celula gazdă, microbul. îl distrug întotdeauna, și alții „temperați", care, în anumite condiții, realizează o simbioză cu microbul în care au intrat. Numit în stare „profag",mîne In latentă în celula gazdă multiplicîndu-se moderat în fiecare celulă, de-a lungul generațiilor succesive ale microbilor. Bacteria aceasta poate deveni însă „lizogenă", adică poate dezlănțui liza, topirea altor bacterii mai sensibile, cu care vine în contact, transmițîndu-le bac- teriofagul, pe care acestea nu mal sînt în stare să-l „tempereze" pentru a trăi în simbioză cu el.Faptul că bacteria „lizogenă" poartă un bacteriofag poate constitui un pericol și pentru ea însăși, atunci cînd sub influenta

Acad. Mihai CIUCĂ
(România)

această el ră-

unor factori exteriori — raze ultraviolete, șocuri termice, raxe X, schimbări bruște de mediu, substanțe mutagene — echilibrul este perturbat. Cercetări recente au demonstrat că profa- gul este fixat pe cromozomul bacterian. multiplicarea lui fiind deci în cea mal intimă legătură cu factorii care determină ereditatea bacteriilor.Se caută în continuare să se deslușească natura fenomenului, condițiile în care se produce, importanța sa pentru viata microbilor. S-a putut constata astfel că pătrunderea bacteriofagu- lui în celulă și fixarea lui pe cromozom poate provoca modificări esențiale ale proprietăților microbului respectiv. De exemplu, unele rase de bacili difterici nu produc toxină și deci, practic, nu pot provoca difteria. Invadîndu-le și fi- xîndu-se pe cromozom, bac- teriofagul le obligă însă nu numai să-1 poarte de aici încolo, să devină deci „Iizogene", ci și să producă toxina, deci să provoace boala. Cunoașterea unei a- semenea esențială evoluția bolii.Datorită legăturilor sale atît de strînse cu cromozomul bacterian. bacterîofa- gul. trecînd dintr-o celulă în alta, poate. în anumite condiții, să transporte șî elemente ale zestrei ereditare a microbului donator către cel primitor. L-am putea compara cu un fluture care duce pe aripile sale polenul de la o floare la alta. Acest fenomen este considerat în prezent ca unul din mecanismele fundamentale de obținere a transformărilor ereditare, în cadrul cercetărilor genetică bacteriană.Printre aplicațiile practice importante ale fenomenului bacteriofagiei se numără și așa-numitul „li- zotipaj". în condiții normale, fiecare bacteriofag are specificul său foarte bine individualizat, în ceea ce privește atît tulpinile microbiene pe care le li- zează, cît și intensitatea acestui atac. Dacă ne formăm o trusă de mai multi bacteriofagi (uneori cîteva zeci) și supunem fiecare tulpină nou izolată din a- ceeași specie microbiană la acțiunea fiecăruia dintre acești bacteriofagi obținem, prin acțiunea diversificată a acestora, ceea ce se numește un „spectru" al tulpinii microbiene res-

transformări este pentru a înțelege epidemiologică a

de

pective, adică o imagine a tulpinii care îi este proprie. Pe această cale se poate obține un „tipaj", o clasificare atît de fină a tulpinilor cum nu oferă nici o altă metodă existentă în prezent.Dacă aplicăm metoda și stabilim acest „spectru" bacteriofagic la tulpini izolate dintr-o anumită epidemie putem face o anchetă epidemiologică, asemănătoare pînă la un punct cu o anchetă judiciară, stabilind mersul și filiațiunea diferitelor cazuri de boală. Acumulîndu-se datele în acest domeniu, s-a simțit nevoia înființării unor centre specializate care să clasifice materialul și să ofere „anchetatorilor" tulpini standardizate de bacteriofagi și de microbi sensibili indicatori, ceea ce constituie un ajutor prețios pentru diagnosticul epidemiologie al bolilor. Printre primele centre de acest fel înființate în lume se numără și „Centrul național de bacteriofagi-referirițe", creat în tara noastră în 1949. Cît de utilă poate fi activitatea lui ne-o demonstrează următorul caz. Tn 1966 a izbucnit în orașul Chesterfield, din Anglia, o epidemie gravă de difterie, de origine necunoscută. Cercetătorii români au solicitat tulpinile izolate de Ia bolnavi si purtători sănătoși ai microbului. Apoi, prin „lizotipaj", au constatat că unul din bolnavii morți avea același tip cu o persoană venită din Cipru și angajată într-o casă în care s-a declarat boala. Astfel a putut fi stabilită filiația epidemiei. S-a procedat în același fel în cazul unor epidemii din Italia, India, Australia, rezultatele fiind recunoscute în publicații de specialitate de circulație mondială.încă de la descoperirea bacteriofagilor s-a încercat utilizarea lor și în tratamentul bolilor provocate de microbii respectivi. Succesele nu au corespuns însă, în general, speranțelor. S-au găsit diferite explicații pentru aceasta, cum ar fi : faptul că bac- teriofagul este eliminat rapid din organism, că celulele proprii ale organismului îl fixează înainte de a ajunge la microbi etc. Iată însă că cercetările efectuate in ultimii ani, și în țara noastră, au demonstrat că, în unele cazuri, bacteriofagul, prin perturbările genetice pe care le provoacă, poate face ca o tulpină microbiană rezistentă la antibiotice să redevină sensibilă. Cum această transformare poate avea Ioc și în organism, fenomenul a dat Ioc la noi speranțe și în unele cazuri la succese terapeutice importante.

animalele ținute sub observație în mediu steril erau inițial lipsite de evidențiindu-ne diferiților factori pură. Asemenea „germ-free" (adică germeni infecțioși) foarte greu de obținut. După cum se știe, omul, animalele și, în general, toate ființele vii sînt „scăldate" neîncetat, de la naștere pînă la moarte, și în mediul extern și în cel intern, într-o lume de microbi. Acești microbi sînt, în general, nepatogeni, nu provoacă boli, influentînd însă puternic reactivitatea întregului organism. Eliminarea lor, iar apoi infectarea animalului de experiență cu anumiți microbi, special aleși, face să apară mai clară acțiunea microbilor infectanți asupra ființei vii. Un animal de experiență obtinut prin cezariană, deci născut fără microbi și menținut ulterior în condiții de sterilitate, este tot atît de ..pur" ca un reactiv în eprubetă și reprezintă un obiect ideal de studiu.Japonia nu posedă încă instituții specializate care să furnizeze institutelor de cercetare animale „germ- free". Astfel, pentru fiecare experiență, operațiile respective au fost efectuate chiar în institutul nostru. Puii de cobai, după nașterea prin cezariană, în condiții riguroase de sterilitate, au fost imediat introduși într-un aparat special, din oțel inoxidabil, construit de noi, în care au trăit și s-au dezvoltat în

microbi, acțiunea în stare animale fără sînt
continuare, fără a veni în contact cu lumea exterioară. Li s-a administrat și o hrană specială, sterilizată. La aceste animale am examinat apoi interacțiunea între gazul SO2 și praful organic, cu metode și tehnici originale, folosind particule de siliciu ca indicator al inhalării și circulației particulelor în organele respiratorii, siliciul a- vînd de altfel un efect mai moderat asupra celulelor și țesuturilor vii decît polenul. La animalele de experiență care trăiau în mediul normal, inhalarea de bioxid de sulf producea obișnuitele înflamatii si infecții ale organelor respiratorii. La animalele care trăiseră pînă atunci fără microbi, inhalarea gazului nesteril a determinat o puternică înmulțire a microbilor introduși în plămînî, apoi slăbirea animalelor în greutate, o sensibilă creștere a numărului de leuco- cite și modificări ale componentelor sîngelui. S-a e- videntiat deci acțiunea specifică a microbilor. S-a constatat totodată că animalele care trăiau In condiții sterile și nu erau sensibilizate în prealabil puteau primi cantități mari de particule de siliciu, fără ca depunerea lor să fie însoțită de vreo reacție a țesuturilor organismului.Cercetările făcute pe a- nimale lipsite de microbi au demonstrat rolul unor sensibilizări prealabile repetate în declanșarea a- fecțiunilor respiratorii. Ele
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LUMEA ARTIFICIALĂ
A MEDIILOR STERILE

i

Dezvoltarea Industriei moderne a determinat apariția unor mari centre populate, adevărate „ora- șe-mamut“. ale căror caracteristici au repercusiuni nu numai asupra condițiilor economice, ci și asupra mediului în care trăiesc locuitorii. Ne referim, de pildă, la poluarea atmosferei în marile centre industriale, la includerea în componenta ei a prafului organic și a unor substanțe gazoase iritante, cum ar fi bioxidul de 
sulf. Este un fenomen care afectează sănătatea locuitorilor, face să crească numărul de îmbolnă
viri ale aparatului res-

Prof. dr.
Junichiro TANAMI

Universitatea din Chiba 
(Japonia)

pirator, ca bronșita cronică sau astma. Ce factori influențează acest proces : predispoziția individuală, acțiunea concomitentă a substanțelor iritante ? S-a constatat că numărul de îmbolnăviri cronice ale a- paratului respirator este la fel de mare la adulți. ca și la copii, la aceștia din

au
urmă mal ales datorită predispoziției alergice fată de lapte, provocată de alimentația artificială.Cercetările efectuate de colectivul nostru de la Universitatea din Chibalămurit unele aspecte fundamentale ale acestei probleme. In experiențele noastre am recurs la cobai, menținuți parte în mediul obișnuit, parte în mediu steril. Am considerat că mai ales aceștia din urmă, trăind în condiții abacte- rlene. ne vor oferi date noi. esențiale, cu privire la căile și efectele poluării atmosferei asupra organismului viu.Trebuie să precizez că

MICROBIOLOGIA
VA CONTRIBUI LA HRANA
OMENIRII IN „EXPLOZIA

Descoperirile lui Pasteur, Koch și ale numeroșilor lor discipoli au făcut ca, în ochii oamenilor, microbiologia să apară strîns legată de combaterea maladiilor infecțioase. Intr-adevăr, „știința microbilor" a permis ca boli care secerau milioane de oameni, care puneau sub semnul întrebării soarta nou născut, să fie stăvilite sau chiar complet lichidate. Difteria, poliomielita,scarlatina șl complicațiile lor nu mai au nici pe departe răspîndirea de altădată. Tuberculoza însăși devine o boală din ce în ce mai rară. Malaria, ciuma și holera au fost substanțial reduse pînă și în țările subdezvoltate, în care asistența medicală este încă insuficientă. Aceste succese indiscutabile ale microbiologiei, concretizate în reducerea masivă a indicelui de mortalitate pe scară mondială, au făcut să apară o problemă nouă, majoră, a speciei umane : „explozia" demografică. Drept rezultat se pot prevedea dificultăți crescînde în satisfacerea cerințelor alimentare determinate de creșterea rapidă a populației.O soluție hotărîtoare, poate, ne-o oferă însăși microbiologia. Ea este în stare să contribuie la crearea acelui surplus de proteine, de natură animală sau calitativ asemănătoare, de care are nevoie omenirea. Proteinele microbiene, care prin proprietățile lor se situează la nivelul celor animale, pot fi produse în cantităti mari, adesea chiar din materiale reziduale fără nici o utilitate. Un exemplu poate ilustra această afirmație : dublarea în greutate a bovinelor necesită cîteva luni de zile. Dublarea unei cantităti de drojdie comestibilă, care conține 50 la sută proteine, nu pretinde decît 2—4 ore. Subliniem că aceste proteine, care fac parte din structura însăși a celulei de drojdie și pe care ea le prepară într-un proces

fiecărui

listematizateO bibliotecă ...bacterianâ I Tn rafturile ei cercetătorii găsesc oricînd — conservate,
20 000 de tipuri de asemenea microorganismepot apărea după contactul repetat cu prafuri organice sau cu un gaz iritant, fiind însă condiționate de prezenta microbilor. Aceasta explică. într-o bună măsură, creșterea numărului de îmbolnăviri ale aparatului respirator în regiunile industriale, mai ales Ia oamenii mai în vîrstă, inhalarea substanțelor dăunătoare creînd mediul prielnic pentru infecții.Rezultatele arătate nu reprezintă desigur decît un preludiu al cercetărilor noastre, inițierea unei noi orientări prin utilizarea de animale „germ-free".Ne-am bucura însă dacă acestea ar putea servi colegilor noștri din alte țări — inclusiv celor din România — drept o sugestie pentru cercetări similare în domeniul poluării aerului și al efectelor ei.

Acad, Ivan MÂLEK
Institutul de mlcrobiologie-

Praga
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foarte complicat și încă insuficient cunoscut, sînt materiale nutritive extrem de prețioase. Ele conțin toți aminoacizii indispensabili vieții — cărămizile din care celula construiește toate felurile de proteine.S-a calculat recent că o- menirea dispune de cantități suficiente de materiale ieftine — melasă, amidon, hidrocarburi petroliere etc — pentru a obține, pe scară largă, proteine microbiene. Dacă s-ar utiliza, pentru a produce drojdie, prin „rafinare microbiană", numai 3—4 la sută din producția anuală de petrol s-ar putea acoperi cu prisosință actualul deficit global de proteine și foametea ar fi lichidată pe toate meridianele.Pentru a fabrica în mod eficient biomasa microbiană necesară trebuie organizată producția ei continuă. Iar în această privință nu ne putem mulțumi cu procedeele cunoscute, cum sînt cele aplicate în industria berei sau a panificației. In acestea, procesul de fermentație este discontinuu, fiind întrerupt în momentul cînd substanța nutritivă oferită microorganismelor s-a e- puizât. Producția industrială de proteine pretinde însă un proces continuu, bazat pe un aport permanent și în ritm adecvat al substanței nutritive, pentru ca micrporganismele, de pildă ciupercile de drojdie, să aibă posibilitatea de a o utiliza fără întrerupere. In felul acesta, se poate produce, cu o eficientă de 5—10 ori mai mare, nutreț pentru animale și drojdie comestibilă.Lucrurile nu sînt desigur

tare. O asemenea producție se pretează unei automatizări complete.In rîndurile de mai sus am încercat să schițez rolul actual al microbiologiei în menținerea sănătății o- menlrii nu atît sub aspectul combaterii bolilor, cit al asigurării unei nutriții

suficiente șl de calitate. Rolul microbiologiei nu se reduce însă la atît: microorganismele servesc astăzi ca modele importante în rezolvarea problemelor fundamentale ale geneticii și biochimiei, ajutîndu-ne să înțelegem funcțiile similare ale unor organisme
/

mal complicate. In plus, microbiologia creează noi posibilități de întărire a mecanismelor de apărare ale organismului împot^va infecțiilor. In toate ar domenii, cercetătorii Inst. • tutului de microbiologie din Praga caută să contribuie Ia progresul științei.

VACCINURI ACTIVE DIN
VIRUSURI SINTETIZATE

DEMOGRAFICĂ?
foarte simple, realizarea noului procedeu bazîndu-se pe munca sistematică a multor laboratoare din lumea întreagă, efectuată timp de zeci de ani. Laboratorul nostru din Praga a fost printre primele care, încă înainte de cel de-al doilea război mondial, a abordat această problemă, elaborînd aparate și metode de lucru eficiente. După război, laboratorul a îndeplinit rolul de centru mondial de coordonare a cercetărilor în acest domeniu. în ultimul timp, pe baza lucrărilor noastre, am putut preciza în amănunt procesul de producere din hidrocarburi de petrol a drojdiei pentru nutrețuri și a celei comestibile. A- ceste produse pot fi izolate prin procedee chimice succesive, dar și obținute direct din petrol, prin fermentație, cu ajutorul microorganismelor. Avantajul celei de-a doua metode constă în faptul că hidrocarburile necesare sînt extrase din produse petroliere ieftine, folosite de o- bicei drept combustibil pentru motoarele Diesel. Au și fost cultivate diferite variante de microorganisme, care s-au dovedit extrem de potrivite pentru realizarea acestui proces. Rezultatele obținute au fost verificate în stație-pilot, e- laborîndu-se apoi proiecte pentru construirea unei fabrici mari. Realizarea ei ar putea oferi zootehniei un plus de proteine, permi- țînd Cehoslovaciei să contribuie și la rezolvarea problemei mondiale a deficitului de proteine.Am cercetat și alte surse posibile de proteine de calitate, de pildă algele. S-a și construit un laborator de mare capacitate, iar rezultatele de pînă acum, de altfel foarte îndepărtate încă de posibilitățile teoretice, demonstrează că cererea totală de proteine din Cehoslovacia ar putea fi complet acoperită prin alge cultivate pe o suprafață de 50 000—100 000 hec-
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Descoperirea realizată concomitent în 1956 de Fraenkel-Conrat și de Gierer și Schramm, care dovedea rolul primordial al acidului ribonucleic în in- fectivitatea virusului „mozaicului tutunului", a deschis noi orizonturi în cunoașterea mecanismului multiplicării, al infectării celulare și al sintezei acestor microformațiuni. Perspective noi și nebănuite a deschis și sintetizarea în e- prubet'ă, în aceeași perioadă de timp, acizi nucleici ribonucleic și nucleic. După și minuțioase s-a putut preciza modul în care un pătruns într-o celulă bilă, este multiplicat ceasta, prin utilizarea întregului ei arsenal chimic. In interiorul celulei, virusul este dezbrăcat de învelișul său proteic (cu rol de apărare și funcție antige- nică), eliberindu-se astfel acidul nucleic. Acesta, prin mesajul înscris în molecula sa, determină sinteza unor enzime speciale, avînd ro- - Iul de a produce sinteza noului acid nucleic virotic și a proteinei specifice. O dată sintetizate, aceste elemente se întîlnesc, se com- plexează și astfel se asamblează noul virus, care poate părăsi acum celula generatoare.Dar dovedirea infectivi- tății acidului ribonucleic (A.R.N.) — extras dintr-un virus simplu din punct de vedere structural și biochimic — putea constitui o excepție de la fenomenul general al multiplicării și infectivită- ții inframicrobilor, alături de virusurile simple A.R.N. existînd virali, ce conțin cid nucleic, dar mai complecși, și chimic. De altfel, celălalt acid nucleic — dezoxiribonucleic (A.D.N.) — constituie și el „miezul" u- nor virusuri. Trebuia deci dovedit, că sînt de mai de alta, că și A.D.N. extras din virusurile care îl conțin posedă aceleași proprietăți inductive.Primul virus mare cu structură complexă și con- ținînd A.R.N. la care s-a dovedit că acest din urmă compus este infectant prin el însuși a fost virusul gripal. In 1958 am reușit să demonstrăm acest lucru la Institutul de inframicro- biolcgie „Ștefan S. Nico- lau". demonstrație confirmată astăzi și de alți cercetători. In privința acidului dezoxiribonucleic, experiențele realizate peste hotare cu virusul polioma și, concomitent, de noi cu un
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a celor doi cunoscuți: dezoxiribo- îndelungate cercetări, astfel virus, sensi- de a-

cu corpusculi același a- sînt mult structural
pe de o parte, virusurile complexe și ele multiplicate celula sensibilă nu- prin A.R.N., iar, pe

adenovirus au arătat că și acest compus este infectant prin el oarece se știa torul esențial mină celula sintetizeze virusuri nu este virusul întreg, ci numai a- cidul său nucleic, se ridica întrebarea dacă nu se poate realiza sinteza, în a- fara celulei, a acestor acizi nucleici înzestrați cu caractere inductive fată de celulă, deci infectanți.Din rezultatele obținute de savanții Ochoa și Kornberg rezultă că este posibilă sinteza in vitro a acizilor unei iește lea’și asamblează după un model dat. reprezentat de cîteva molecule de acid nucleic. Este de remarcat însă că, în aceste experiențe, moleculele noi obținute nu erau înzestrate cu caractere infectante, deoarece nici modelul introdus în reacție nu era constituit din molecule virotice, infectante. Dar dacă în acest sistem experimental s-ar introduce ca „model" un acid nucleic extras dintr-un virus și a- vînd deci proprietăți infectante, ar fi el de asemenea multiplicat ? Răspunsul pozitiv ar însemna un prim pas în sinteza virusurilor in vitro.Rezultatele obținute în a- cest sens, în cadrul unor cercetări premergătoare realizate în 1963, ne-au a- rătat că acizii pot fi zimele celulă, structurează noile molecule după modelul oferit. în 1965, presa cotidiană, ca și revistele de specialitate, relatau un fapt științific spectacular : obținerea în e- prubetă, prin sinteză enzi- matică, a unui A.R.N. infectant identic cu cel al unui bacteriofag. în presa mai puțin științifică, titlurile sub care apărea această descoperire, făcută de Spie- gelman, proclamau chiar „sinteza vieții" în eprubetă... în scurt timp s-a răspuns și la întrebarea privind posibilitatea sintetizării unul acid dezoxiribonucleic virotic, infectant: utilizînd un model experimental propriu, Kornberg a sintetizat un A.D.N. identic cu cel al unui feacterio- fag...

însuși. De- acum că fac- care deter- sensibilă să

nucleici, cu ajutorul enzime care alcătu- noi molecule cu ace- „elemente" pe care le

în afara celulei vii nucleici infectanți sintetizați de en- preexistente încare asamblează șl

Iată deci că, în decurs de numai zece ani, s-a reușit — prin cooperarea oamenilor de știință din domenii diferite — să se stabilească, mai întîi, rolul e- sențial al acizilor nucleici în activitatea virusurilor, pentru a se ajunge apoi la sinteza lor în eprubetă. A- ceste rezultate revoluționare reprezintă pași gigantici în cunoașterea proceselor intime ce stau la baza infecției virotice, ca și în elucidarea unor aspecte ale naturii inframicrobilor. Ele deschid noi perspective de combatere a virusurilor prin încercări de sistare a sintezei lor intracelulare sau prin introducerea voită a unei „greșeli" în cursul sintezei acizilor nucleici. în acest din urmă caz, celula sintetizează un acid nucleic care își pierde caracterul infectant. Oncologia va putea profita șl ea de această descoperire, deoarece la baza bolii canceroase trebuie căutată, probabil, tot o sinteză aberantă a acizilor nucleici celulari, influențați sau nu de prezența unui acid nucleic virotic. De asemenea, genetica poate trage mari profituri din cercetările a- supra acizilor nucleici, deoarece mesajul genetic al fiecărei viețuitoare este înscris, păstrat și transmis de acidul dezoxiribonucleic. In cazul virusurilor, modificări voit imprimate pe molecula de acid nucleic pot conduce la obținerea unor virusuri nepatogene, însă imunogene. utilizate în prepararea vaccinurilor.Sinteza proteinelor este condiționată și dirijată de codul înscris pe moleculele de acid nucleic, care, în funcție de mesaj, determină sinteza uneia sau alteia dintre proteinele cunoscute. In prezent s-a reușit sinteza unor molecule simple de proteină, utilizîndu-se ca model unele molecule de acid nucleic sintetice, un cod determinat, nu ne împiedică să vedem posibilitatea zei unor variate șiplexe molecule proteice virotice, avînd ca punct da plecare acizi nucleici viro- tici nativi, adică infectanți, sau modificați în laborator. In acest caz, vom avea la dispoziție o posibilitate de a sintetiza în întregime virusuri care vor putea ca vaccinuri active.Aceste deziderate mează preocuparea manentă a unor grupuri de cercetători din institutul nostru — care este și un important centru metodologic în domeniul virusurilor, el găzduind în mod frecvent numeroși cercetători străini, dornici să cunoască realizările inframi- crobiologilor români.

cu Nimic între- sinte- com-
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PRIMIRE LA C.C. AL P.C.R.
Marți după-amiază, tovarășul 

Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent, secretar al C.C. al 
P.C.R., a primit pe Fodeba Keita, 
secretar de stat pentru economia 
rurală și artizanat, și Camara 
Loffo, secretar de stat pentru pro

Vizita delegației 
parlamentare olandeze
Conducătorul delegației parla

mentare olandeze, G. M. Neder- 
horst, a oferit marți seara o recep
ție cu prilejul vizitei în țara 
noastră.

Au participat Ștefan Voitec, pre
ședintele Marii Adunări Naționale, 
acad. Ilie Murgulescu, Gheorghe 
Necula și Mia Groza, vicepreședinți 
ai Marii Adunări Naționale, Ale
xandru Boabă și Octavian Groza, 
miniștri, Vasile Gliga, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat, pre
ședinți ai unor comisii permanente 
ele M.A.N., deputați, conducători ai

★

Membrii delegației parlamentare 
olandeze s-au întîlnit marți cu re
prezentanți ai Agenției „Agerpres" 
și ai radioteleviziunii române, că
rora le-a împărtășit impresii culese 
în timpul vizitei făcute în țara 
noastră.

Menționînd că aceasta este pri
ma delegație parlamentară din O- 
landa care vizitează România, 
conducătorul delegației, G. M. Ne- 
derhorst, vicepreședinte al celei 
de-a doua Camere a Statelor Gene
rale, a reliefat că vizita se înscrie 
în cadrul bunelor relații stabilite 
cu ocazia vizitelor făcute de pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
României, Ion Gheorghe Maurer, și 
ministrul afacerilor externe, Cor- 
neliu Mănescu, în Olanda, anul 
trecut, și de ministrul de externe 
olandez, Joseph Luns, în România.

„Consider foarte fructuoase a- 
ceste 'himburi de delegații — a 
apus jaspetele. In țara noastră s-a 
manifestat mult interes pentru vi
zita noastră aici, în România. De 
altfel, la înapoiere, bunele noastre

Turneul Teatrului
„Thalia" din Budapesta
Marți seara, grupul de actori ai 

Teatrului „Thalia" din Budapesta, 
care se află în turneu în țara noas
tră, a prezentat publicului bucu- 
reștean, în sala Teatrului „Lucia 
Sturdza Bulandra", un nou specta
col cu piesa „Familia Toth" a dra
maturgului Orkeny Istvan.

\u asistat Janos Fazekas, mem- 
I ,u al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, reprezentanți ai 
instituțiilor de artă și cultură bucu- 
reștene, un numeros public.

Spectacolul a fost răsplătit cu 
îndelungi aplauze.

★

După spectacol Jozsef Vince, am
basadorul Republicii Populare Un
gare la București, a oferit un coc
teil cu prilejul turneului teatrului 
budapestan.

Au participat Vasile Gliga. ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Ion Brad, vicepreședinte al 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă, artiști de frunte ai sce
nelor bucureștene, scriitori și alți 
oameni de artă și cultură.

★

Ansamblul Teatrului „Thalia" din 
Budapesta, care se află în turneu 
în țara noastră, s-a întîlnit marți 
dimineața — la Asociația oameni
lor de artă din instituțiile teatra
le și muzicale din România — cu 
actori, regizori și cronicari dra
matici din Capitală.

Artiștii maghiari au fost întîm- 
pinați la sosire de artistul po
porului Costache Antoniu, preșe

Cronica zilei
RECEPȚIE LA AMBASADA 
REPUBLICII ARABE UNITE
Marți seara. Mohamed Fahmy 

Hamad, ambasadorul Republicii A- 
rabe Unite la București, a oferit o 
recepție cu prilejul plecării sale 
definitive din țara noastră.

Au luat parte Constantin Stătes- 
cu, secretarul Consiliului de Stat, 
Alexandru Boabă, ministrul petro
lului, Pompiliu Macovei, președin
tele Comitetului de Stat pentru Cul
tură și Artă, Ion Iliescu, ministru 
pentru problemele tineretului. Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, reprezentanți ai 
unor instituții centrale, generali și 
ofițeri superiori, oameni de știință, 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

VIZITA DELEGAȚIEI 
GUVERNAMENTALE 

DIN REPUBLICA AFRICA 
CENTRALA

în cursul zilei de marți, delega
ția guvernamentală din Republica 
Africa Centrală, condusă de Louis 
Alazoula, ministrul economiei na

blemele sociale, din Republica 
Guineea, care se află in vizită în 
țara noastră.

La primire a asistat Fediala 
Keita, ambasadorul Republicii 
Guineea în România.

Primirea a decurs într-o atmos
feră cordială, prietenească.

unor instituții centrale, oameni de 
știință - și cultură.

A luat parte Jonkheer dr. Dirk 
van Eysinga, ambasadorul Olandei 
la București, și membri ai amba
sadei.

In cursul aceleiași zile, parla
mentarii olandezi au avut o în
trevedere cu deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, reprezentanți ai 
cultelor din țara noastră.

După-amiază, oaspeții au vizitat 
noi cartiere de locuințe ale Capi
talei.

(Agerpres)
*

impresii vor fi împărtășite Came
rei deputaților și Comisiei noastre 
permanente pentru afaceri ex
terne".

Conducătorul delegației parla
mentare olandeze a reliefat apoi 
o serie de posibilități de dezvoltare 
a relațiilor dintre cele două țări, 
ca de pildă schimburi reciproce de 
oameni de știință și de artă, de 
studenți, stabilirea unor relații de 
înfrățire între orașe din România 
și Olanda și alte aspecte pe care 
un acord cultural le va putea 
preciza în viitor.

„Bineînțeles — a relevat oaspe
tele — primul lucru care trebuie 
luat în considerare este propune
rea de a se forma un grup parla
mentar de prietenie româno-olan- 
deză".

Conducătorul delegației olandeze 
și-a exprimat apoi satisfacția pen
tru faptul că membrilor delegației 
li s-a oferit deplina posibilitate de 
a lua contact direct cu cetățenii 
români și cu diverse realizări ale 
țării noastre în toate domeniile 
— economic, tehnic și cultural.

dintele A.T.M. Artista emerită 
Dina Cocea, prim-secretar al a- 
sociației, a adresat oaspeților calde 
cuvinte de salut și le-a oferit în 
dar, din partea A.T.M., o colecție 
de discuri cu înregistrări din di
ferite creații ale dramaturgiei ro
mânești și universale în interpre
tarea unor cunoscuți actori ai țâ
rii noastre. Directorul Teatrului 
„Thalia". Emil Keres, a mulțumit 
pentru atenția și ospitalitatea cu 
care au fost înconjurați artiștii bu- 
dapestani de colegii români.

în cadrul întîlnirii, la care au 
fost prezenți membri ai Ambasa
dei R. P. Ungare la București, s-au 
discutat probleme privind drama
turgia și arta interpretativă din 
cele două țări.

★

Ion Brad, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, a oferit marți la amiază, 
în saloanele restaurantului „Pescă
ruș", un cocteil în cinstea artiști
lor Teatrului „Thalia" din Buda
pesta.

Au participat Alecu Costică. vi
cepreședinte al Institutului român 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, re
gizori și actori ai scenelor bucu
reștene.

Au fost de față membrii ansam
blului budapestan, precum și Jozsef 
Vince, ambasadorul R. P. Ungare 
la București, și membri ai amba
sadei.

(Agerpres)

ționale, care se află în țara noas
tră la invitația guvernului Repu
blicii Socialiste România, a făcut 
o vizită la Ministerul Economiei 
Forestiere Apoi, delegația s-a de
plasat în județul Argeș, unde a 
vizitat Combinatul de industriali
zare a lemnului din Pitești și Hi
drocentrala de pe Argeș.

■Ar

Marți a părăsit Capitala dele
gația Consiliului Național al Fe
meilor din R. P. Ungară, formată 
din Margit Barnai, membră a Co
mitetului executiv, secretara Con
siliului femeilor din Budapesta, și 
Ferenczne Turoczi, secretara Con
siliului județean al femeilor din 
Szolnok. care, la invitația Consi
liului Național al Femeilor din 
Republica Socialistă România, a 
făcut o vizită de prietenie în țara 
noastră.

Delegația a vizitat diferite o- 
biective economice și social-cultu- 
rale, a avut întrevederi cu acti
viste ale unor comitete și comisii 
ale femeilor din București și ju
dețele Argeș, Brașov și Constanța.

Delegația a fost primită de Su- 
zana Gâdea. președinta Consiliu 
lui Național al Femeilor, și alte 
membre ale Comitetului executiv 
al C.N.F. (Agerpres)

VIZITA SECRETARULUI DE STAT PENTRU
AFACERILE EXTERNE AL MARII BRITANII

Dejun oferit 
de Michael Stewart
Secretarul de stat pentru aface

rile externe al Marii Britanii, Mi
chael Stewart, și soția, au oferit 
marți un dejun la reședința lor în 
onoarea ministrului afacerilor ex
terne al Republicii Socialiste 
România, Corneliu Mănescu, și a 
soției sale.

Au luat parte Petre Lupu, pre
ședintele Comitetului de Stat pen
tru Probleme de Organizare și Sa
larizare, Gheorghe Cioară, minis
trul comerțului exterior, Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
Mircea Malița și Vasile Șandru, ad- 
juncți ai ministrului afacerilor ex
terne, Nicolae Nicolae, adjunct al 
ministrului comerțului exterior, 
Ștefan Bîrlea, prim-vicepreședinte 
al Consiliului național al cerce
tării științifice, Vasile Pungan, am
basadorul României la Londra, Tu
dor Jianu. directorul protocolului 
M.A.E., și Ion Baschir, director ad
junct în M.A.E.

Au participat sir John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, și persoanele oficiale 
care îl însoțesc pe secretarul de 
stat britanic.

In timpul dejunului, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cordială, 
Michael Stewart și Corneliu Mă
nescu au rostit toasturi.

Secretarul de stat Michael Ste
wart și-a exprimat în cuvîntul său 
satisfacția pentru posibilitatea ce 
i-a fost oferită de a vizita țara 
noastră și de a avea largi discuții 
cu conducătorii României.

Omagiind activitatea pe care 
ministrul afacerilor externe, Corne
liu Mănescu, a avut-o în funcția 
de președinte al Adunării Genera
le a O.N.U., vorbitorul a spus: 
Lumea vă este recunoscătoare pen
tru felul plin de abnegație în care 
v-ați dus la îndeplinire această 
sarcină dificilă.

In continuare, Michael Stewart 
s-a referit la cîteva aspecte ale ac
tivității Organizației Națiunilor 
Unite, subliniind contribuția adusă 
la găsirea unor soluții pașnice în 
conflictul din Orientul Mijlociu, 
precum și însemnătatea adoptării 
Tratatului de neproliferare a ar
melor nucleare pentru înlăturarea 
încordării dintre națiuni. Aduc o-
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Dineu oferit 
de Corneliu Mănescu

Ministrul afacerilor externe al 
Republicii Socialiste România. Cor
neliu Mănescu, și soția au oferit 
marți seara un dineu în onoarea 
secretarului de stat pentru aface
rile externe al Marii Britanii, 
Michael Stewart, și a soției sale.

Au participat Mircea Malița și 
Vasile Șandru, adjuncți ai minis
trului afacerilor externe, Vasile

Conferința internațională 
de oxizi magneticiLa Casa de cultură a I.R.R.C.S. din Capitală au început marți dimineața lucrările Conferinței internaționale de oxizi magnetici, organizată de Academia Republicii Socialiste România.Conferința — ale cărei lucrări se vor desfășura timp de cinci zile — va înfățișa contribuția adusă de fizicienii români în cercetarea fundamentală și aplicativă asupra oxizilor magnetici, precum și cele mai noi realizări pe plan mondial în acest domeniu. Te-

ÎNCHEIEREA lucrărilor

’ SEMINARULUI
INTERNATIONAL DE EA CEHI

1Marți s-au încheiat la Cluj lucrările seminarului international de teoria interpolării și noțiunea de convex itate. Timp de zece zile numeroși matematicieni din țară și de peste hotare au dezbătut probleme referitoare la acest capitol al matematicii care stă astăzi in atenția celor mai importante centre de cercetări din lume. Programul seminarului a cuprins și o sesiune de comunicări privind teoria ecuațiilor funcționale. Discuțiile din cadrul sesiunii, prima de acest fel din țara noastră, au evidențiat faptul că tratarea modernă a ecuațiilor funcționale se poate face doar în strînsă corelație cu teoria generală a interpolării, a aproximării și teoria convexității.în afara lucrărilor propriu-zise ale seminarului, oamenii de știință români și străini, care au luat parte la această reuniune științifică, au vizitat Institutul de calcul din Cluj al Academiei, unde au asistat la o demonstrație practică cu mașina electronică de calcul, precum și Grădina botanică din localitate. Ei au făcut, de asemenea, o excursie la Ciucea. la Muzeul memorial „Octavian Goga“, 

magiile mele — a spus vorbitorul
— contribuției pe care delegația 
română la Comitetul celor 18 sta
te pentru dezarmare a adus-o la 
încheierea cu succes a negocieri
lor.

în continuare, referindu-se la 
problemele europene, Michael 
Stewart a subliniat importanța lor 
deosebită și eforturile depuse de 
guvernul britanic pentru a stabili 
bazele unei destinderi.

Trebuie să se recunoască — a 
subliniat vorbitorul — că, într-o se
rie de importante probleme inter
naționale, concepțiile noastre di
feră. Chiar acolo unde analiza pro
blemelor internaționale făcută de 
noi diferă, sîntem de acord însă 
asupra principiilor fundamentale 
după care aceste probleme pot fi 
soluționate prin mijloace pașnice
— prin negocieri, arbitraj sau con
ciliere. Această concepție comună 
în ce privește problema rezolvării 
conflictelor prin mijloace pașnice 
reprezintă unul din motivele pen
tru care am dorit să am aceste 
discuții aici la București.

Relațiile dintre cele două țări 
ale noastre se dezvoltă satisfăcător 
în numeroase domenii — a conti
nuat oaspetele britanic. Vizitele 
reciproce întreprinse în ultimul 
timp de înaltele personalități au 
adus o contribuție importantă la 
dezvoltarea relațiilor noastre eco
nomice.

Arătînd că în luna viitoare se 
va deschide la București o expo
ziție industrială britanică și că a- 
ceasta va fi cea mal mare expozi
ție deschisă de Marea Britanie 
peste hotare în acest an, vorbitorul 
și-a exprimat satisfacția că nume
roși oameni de afaceri din țara sa 
se arată interesați de schimburi 
economice cu România și că va
loarea acestor schimburi în ambele 
sensuri are tendința să crească.

Oricine a urmărit dezvoltarea re
lațiilor anglo-române în ultimii doi 
ani își poate da seama că legătu
rile noastre sînt mai substanțiale 
acum decît în trecut — a subliniat 
Michael Stewart. Schimburile de 
vizite și sporirea contactelor de 
toate felurile au făcut mai mult 
decît doar să sporească schimbu
rile comerciale și să promoveze 
cooperarea tehnică, oricît ar fi de

Pungan, ambasadorul României la 
Londra, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au luat parte sir John Chadwick, 
ambasadorul Marii Britanii la 
București, P. T. Hayman, subsecre
tar de stat pentru afaceri externe, 
și alte persoane oficiale britanice.

(Agerpres)

matica reuniunii, concretizată în opt referate de ansamblu și 85 de comunicări științifice, continuă o linie de cercetări cu vechi tradiții în țara noastră, prezentînd un mare interes științific și tehnic. Acest interes este ilustrat de larga participare la conferință a specialiștilor de peste hotare. Astfel, la lucrări, alături de academicieni, cercetători științifici, profesori universitari și alți specialiști români, iau parte aproximativ 70 de teoreticieni, fizicieni, chimiști și fizio-chi- miști din 16 țări ale lumii, între care Anglia, Cehoslovacia, Franța, R. D. Germană, R. F. a Germaniei, Japonia. S.U.A., Ungaria, U.R.S.S.în ședința de deschidere, acad. Șerban Țițeica, vicepreședinte al Academiei, a transmis participanților la consfătuire un salut și urări de succes în lucrări din partea Prezidiului Academiei. (Agerpres)
TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI

Un nou cîștigător de etapă 
dar același liderORADEA (prin telefon). — Trei nume trebuie menționate cînd ne referim la etapa de ieri a turului României, etapă disputată între Cluj și Oradea (153 km). Este vorba de C. Grigore, W. Ziegler și A. Sofro- nie. Primul pentru performanța de a fi sosit cel dintîi la Oradea, Ziegler și Sofronie, care l-au urmat imediat în această etapă, pentru că au fost principalii realizatori ai celor mai frumoase acțiuni din această e- tapă. Evadînd împreună cu Ciocan. Bălan și Laszlo, la ieșirea din Cluj, Ziegler și Sofronie au dat un anumit contur acțiunii lor. Deși în pluton ceilalți fruntași ai cursei, în special V. Selejan. au pedalat puternic pentru a-i prinde pe fugari, abia la 

importante aceste lucruri. Noi, cei 
din Anglia, le considerăm ca făcînd 
parte dintr-un proces prin care po
poarele român și britanic încep să 
stabilească o legătură mai adîncă 
și mai valoroasă. Cred că acest 
lucru va fi nu numai în avantajul 
celor două țări ale noastre, dar că 
va reprezenta de asemenea o con
tribuție importantă la pacea în 
Europa.

In încheiere, secretarul de stat 
britanic a toastat în sănătatea pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, a președintelui 
Consiliului de Miniștri, Ion 
Gheorghe Maurer, a ministrului de 
externe, Corneliu Mănescu. a celor 
prezenți.

In toastul său, ministrul afaceri
lor externe al României, Corneliu 
Mănescu, a exprimat gratitudinea 
pentru cuvintele alese pe care se
cretarul de stat britanic le-a rostit 
la adresa poporului român și a Ro
mâniei.

Vizita pe care o întreprindeți 
în țara noastră — a subliniat vor
bitorul — ne-a oferit plăcutul pri
lej de a saluta în persoana dv. pe 
eminentul reprezentant al guver
nului britanic și în același timp 
primul dintre miniștrii de externe 
ai Regatului Unit, oaspete oficial 
în România.

Prezența în mijlocul nostru a 
ministrului afacerilor externe bri
tanic, care urmează vizitelor în 
Marea Britanie a unor înalte per
sonalități politice și de stat româ
ne, constituie o ilustrare a stadiu
lui relațiilor dintre cele două țări.

Convorbirile pe care le-ați avut 
cu președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu, cu președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, ne-au prilejuit satis
facția de a constata dezvoltarea 
continuă a relațiilor româno-brita- 
nice în ultimii ani, concretizată 
atît prin contacte politice și vizite 
reciproce, cît și prin sporirea vo
lumului comerțului dintre cele 
două țări, a colaborării economice, 
tehnico-științifice și culturale.

Făcînd bilanțul acestei evoluții 
am fost, de asemenea, de a- 
cord că dinamica dezvoltării 
țărilor noastre oferă posibilități 
mai mari de colaborare și coope
rare, pe care, prospectîndu-le cu 
atenție, le-am putea pune în va
loare în folosul ambelor părți.

Relațiile existente între România 
și Marea Britanie — a continuat 
Corneliu Mănescu — perspectivele 
lor de dezvoltare dovedesc o dată 
mai mult că, în zilele noastre, de
părtarea geografică sau deosebirea 
între sistemele social-politice nu 
constituie un impediment în calea 
bunei înțelegeri dintre state, a co
laborării reciproc avantajoase.

Ele constituie, totodată, o contri
buție la continuarea efortului în
dreptat spre destinderea interna
țională. spre crearea unui climat 
de încredere, pace și securitate, a 
căror realizare este de neconceput 
fără stabilirea și lărgirea continuă 
a relațiilor bilaterale între state 
independente și suverane, în spi
ritul respectului și avantajului re
ciproc, al egalității în drepturi și 
neamestecului în treburile interne.

Ministrul de externe român a 
exprimat mulțumiri pentru apre
cierile făcute de secretarul de stat 
britanic activității desfășurate în 
calitate de președinte al actualei 
sesiuni a O.N.U Ca reprezentant 
al României socialiste și bucurîn- 
du-mă de încrederea și concursul 
statelor membre ale O.N.U., — a 
spus Corneliu Mănescu — m-am 
străduit să rezolv sarcinile ce mi-au 
revenit în concordanță cu prin
cipiile Cartei O.N.U. și aspirațiile 
popoarelor.

In încheiere, ministrul de exter
ne român a toastat în sănătatea 
Maiestății Sale Regina Elisabeta a 
Il-a, în sănătatea primului mi
nistru Harold Wilson, a secretaru
lui de stat Michael Stewart, a ce
lor prezenți.

★
In cursul după-amiezii, secreta

rul de stat al afacerilor externe al 
Marii Britanii, Michael Stewart, 
împreună cu persoanele oficiale 
engleze care îl însoțesc au făcut o 
vizită la Uzina de anvelope „Danu
biana" din Capitală.

Directorul general al uzinei, dr. 
ing. Tănase Volintiru, care i-a în- 
tîmpinat pe oaspeți, a făcut o pre
zentare a acestei importante uni
tăți industriale, dotată în mare 
parte cu echipament britanic.

(Agerpres)

Păniceni (km 35) s-a putut produce joncțiunea. Traversarea dealului de aici s-a făcut destul de anevoios, datorită marii diferențe de nivel pînă în vîrful dealului. Primii la punctul de cățărare au fost Ziegler, Rusu și Sofronie. La coborîre o nouă evadare. Celor trei li se adaugă V. Selejan și bulgarul Dudev. In a- ceastă formație colaborarea este ceva mai slabă ; la trenă doar Sofronie nu este dominat de vreo idee preconcepută... In aceste condiții regruparea este iminentă și se produce la km 85, chiar pe prima parte a urcușului de la Piatra Craiului. Peserpentinele spre vîrf plutonul seînșiră in monom. Emil Rusuși bulgarii Ivanov și Dudev a-

> Ț/IRILE SOCIALISTE 
moscova : „Expoziția 

discului românesc"
La magazinul „Melodia" de pe 

noul bulevard Kalinin din Moscova 
s-a deschis ieri Expoziția discului 
românesc.

Pentru iubitorii de muzică din 
Uniunea Sovietică expoziția este un 
nou prilej pentru a cunoaște cele 
mai recente realizări ale casei de 
discuri „Electrecord". In standuri 
se află discuri cu înregistrări din lu
crările Ivi George Enescu și ale altor 
compozitori români, cu muzică cla
sică, simfonică și de operă în inter
pretarea unor artiști români ca vio
loniștii Ion Voicu și Ștefan Ruha, sau 
cîntăreți ca Nicolae Herlea, Arta Flo- 
rescu, Zenaida Pally, Petre Ștefă- 
nescu-Goangă, Magda lanctdescu, 
Elena Cernei, Dan Iordăchescu și 
alții. In expoziție se află, printre 
alte realizări de prestigiu ale casei 
„Electrecord", seria completă a sim

Cocteil cu prilejul turneului 
Teatrului maghiar de stat
din Cluj in

BUDAPESTA 10. ' — Corespon
dentul Agerpres, Al. Pintea, 
transmite : Cu prilejul turneului 
pe care îl întreprinde în R. P. 
Ungară Teatrul maghiar de stat 
din Cluj, marți la prînz Dumitru 
Turcuș, ambasadorul României la 
Budapesta, a oferit un cocteil în 
saloanele ambasadei.

Au participat Orban Laszlo 
prim-locțiitor al ministrului e-

HANOI: Uzina din junglă
Uzina de construcții mecanice pe care voiam s-o vizitez se întinde pe o distanță de vreo 3 kilometri. De fapt ea este dispersată prin juhglă' — un atelier aici, altul dincolo. Zgomotul mașinilor cu greu poate fi distins în acea zonă străbătută de mai multe cursuri de apă. Clipocitul pîraielor, maschează zumzetul strungurilor.In condițiile de război uzina a trebuit să-și schimbe locul în mai multe rînduri, pentiu a nu fi reperată de dușmani. Utilaje, motoare, materiale cîntărind mii de tone au fost transpor

tate prin jungla deasă la distanțe mari. De fiecare dată oamenii au străpuns stîncile pentru a instala din nou mașinile, au construit barăci și au pornit să fabrice noi utilaje.Acum ea se află la adăpostul junglei ; cu puțini ani în urmă era un simplu atelier pentru reparația de unelte și atelaje agricole dinți-o regiune muntoasă a R. D. Vietnam. Lucrau acolo doar 7 muncitori și a- telierul era înzestrat cu un singur motor vechi. La chemarea partidului de a crea o industrie regională care să satisfacă pe plan
CINEAȘTII BULGARI ÎN VIZITĂ LA „ACIN

Cineaștii bulgari care se află în 
țara noastră cu prilejul sărbătorii 
naționale a R. P. Bulgaria s-au 
întîlnit marți la amiază, Ia Aso
ciația cineaștilor „ACIN", cu re
gizori, critici de artă și reprezen
tanți ai presei centrale din Ca
pitală.

Cu acest prilej, regizorul Vla
dislav Ikonomov, artiștii Georgeta 
Ciakîrova și Dobrînimir Manev au 
vorbit celor prezenți despre rea
lizările obținute pînă acum de că

vremea
«sa

Ieri în țară : Vremea a fost în gene
ral frumoasă, a continuat să se ră
cească. Cerul a fost variabil. Au că
zut ploi Izolate în Banat, Oltenia și 
Transilvania. Vîntul a suflat potrivit, cu 
intensificări în Dobrogea din sectorul 
nord-est. Temperatura aerului Ia orele 
14 oscila între 10 grade la Cîmpulung 
Muscel și 23 de. grade la Sighetul Mar- 
mațiel, Chlșfneu Crlș. Sînnicolau Mare

jung primii pe șaua dealului. La coborîre, în ciuda stratului de mîz- gă ce acoperă șoseaua, făcînd-o extrem de periculoasă, Cernea, Ziegler și Sofronie atacă virajele cu un curaj extraordinar. Și reușesc o nouă evadare. Nu însă înainte de a le fi luat urma alti cîțiva colegi de cursă.Evadarea reușește, avansul lor la sosirea pe stadionul Crișul din Oradea fiind de aproape 2 min. Și pe această porțiune, cel care a muncit deosebit de mult a fost Sofronie. Ziegler și Grigore și-au adus aportul corespunzător, interesați firește să-i devanseze cit mai mult pe ceilalți fruntași ai clasamentului.După 9 etape, același merituos și (mai ales ieri), foarte curajos alergător : dinamovistul W. Ziegler; „secundul" său este C. Grigore, beneficiarul nr. 1 al acestei etape, căci a urcat 3 locuri — apropiindu-se de Ziegler la numai 33 sec. și distan- țîndu-se la peste 2 min. de V. Selejan, Francisc Gera, I. Ardeleanu.Pentru azi este programată etapa a 10-a : Oradea — Arad — Timișoara.
I. DUMITRIU 

foniilor lui Beethoven in interpre
tarea orchestrei filarmonice „George 
Enescu" sub bagheta lui George 
Georgescu.

Un loc important îl ocupă muzica 
populară românească: melodii din 
toate regiunile țării, cîntate de cele 
mai bune orchestre și de soliști in
strumentiști și vocali cunoscuți ca 
Maria Tănase, Ioana Radu, Maria 
Lătărețu, Fănică Luca.

In domeniul muzicii ușoare sînt 
expuse numeroase discuri cu lucrări 
ale unor compozitori români și străini.

Expoziția a fost deschisă de B. K. 
Markov, președintele întreprinderii 
unionale de comerț exterior „Mejdu- 
narodnaia Kniga".

Din primele ore expoziția a fost 
vizitată de un numeros public.10 septembrie

Silviu PODINA

L P. ungară
ducației, Bizo Gyula, directorul 
direcției teatre, Sebe Laszlone, 
directorul direcției relații inter
naționale din Ministerul Educa
ției. reprezentanți ai Ministerului 
de Externe, directori ai unor tea
tre din Budapesta, artiști și re
gizori, ziariști. Cocteilul s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

local necesitățile luptei și a vieții populației, s-a luat hotărîrea ca ea să fie extinsă. Atelierul de atunci a devenit în același timp școală. Numeroși tineri s-au calificat în diferite branșe. Ulterior au fost construite noi mașini și utilaje. Modestul atelier de reparații s-a transformat într-o uzină de construcții mecanice cu 300 de lucrători și specialiști. Uzina produce azi circa 30 de tipuri de mașini agricole, atelaje, piese de schimb, acoperind necesitățile întregii regiuni.
Phan CANH

tre studiourile din țara vecină și 
prietenă pe tărîmul celei de-a 7-a 
arte. Ei au subliniat, totodată, pre
ocupările cineaștilor bulgari pen
tru realizarea unor filme cu su
biecte strîns legate de realitățile 
vieții, corespunzătoare exigențelor 
sporite ale spectatorilor.

întrevederea dintre cineaștii 
bulgari și români, desfășurată în
tr-o atmosferă prietenească, a 
constituit un util schimb de ex
periență.

șl Vărădia. în București : Vremea a 
fost frumoasă dar s-a răcit. Cerul a 
fost mai mult senin. Vîntul a suflat 
potrivit. Temperatura maximă a fost 
de 19 grade.

Timpul probabil pentru zilele de 12, 
13 șl 14 septembrie a.c. In țară : Vreme 
frumoasă cu cerul variabil. Vor cădea 
ploi slabe cu totul izolate. Vînt slab 
pînâ la potrivit. Temperaturile minime 
vor fi cuprinse între 6 și 16 grade iar 
maximele între 20 și 28 de grade. 
Ceată slabă dimineața. Tn București : 
Vreme frumoasă cu cerul variabil. 
Vîntul va sufla slab pînă la potrivit. 
Temperatura ușor variabilă.

ASTĂZI, PE STADIONUL 
„REPUBLICII"

Rapid — 0. L K. BeogradRapidului îi revine misiunea de a marca debutul echipelor românești în competițiile europene intercluburi. Astăzi după- amiază, „unsprezecele" giuleș- tean întîlnește, intr-un meci contînd pentru „Cupa orașelor tîrguri", una dintre cele mai în formă echipe iugoslave : O.F.K. Beograd. In liniile belgrădenilor activează unii internaționali ca Petkovici, Sekularaț și Miluti- novici. Duminică, oaspeții au învins, în campionat, pe Partizan Belgrad cu 2—1.Atractiva partidă de astăzi va avea loc pe stadionul „Republicii" și va începe la ora 16.30.
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Tanzania. Demonstrație de solidaritate a studenților din Dar es Salaam cu lupta dreapta a poporului vietnamez

rai GENEVA

Lucrările conferinței 
statelor neposesoare 
de arme nucleare

EFORTURI PENTRU
MODERNIZAREA
ÎNVĂȚĂM1NT ULUI

„POPORUL
VIETNAMEZ 

IUBEȘTE 
PACEA11

UN ARTICOL DIN ZIARUL 
„NHAN DAN" ÎN LEGĂ
TURA CU CONVORBIRILE 
DE LA PARIS ÎNTRE RE
PREZENTANȚII R. D. 

VIETNAM ȘI S.U.A.

HANOI 10 (Agerpres). — Ziarul 
„Nhan Dan* a publicat la 10 septem
brie un comentariu în legătură cu desfă
șurarea convorbirilor oficiale de la Pa
ris înfre reprezentanți ai R. D. Vietnam 
și ai S.U.A., în care subliniază că aceste 
convorbiri se află în impas din cauza 
atitudinii guvernului american. In cadrul 
întîlnirilor de la Paris, relevă ziarul, 
R. D. Vietnam a manifestat bunăvoinfă 
și un mod serios de abordare a proble
melor. Poporul vietnamez iubește pa- 

>cea, însă aceasta trebuie să fie o pace 
adevărată în condițiile păcii și inde
pendentei. Dacă S.U.A. dorește pacea, 
după cum o afirmă guvernul american, 
ele trebuie să înceteze necondiționat 
bombardamentele și orice alte acțiuni 
militare împotriva R. D. Vietnam. Nu
mai în acest fel va deveni posibilă dis
cutarea altor probleme care să creeze 
condiții pentru rezolvarea pașnică a 
problemei vietnameze pe baza respec
tării drepturilor naționale ale poporului 
vietnamez.

Comentariul subliniază că poziția justă 
a R. D. Vietnam este clară și ea constă 
în cele patru puncte ale guvernului 
R. D. Vietnam și în programul politic 
al Frontului National de Eliberare din 
Vietnamul de sud, care coincid cu prin
cipiile de bază ale acordului de la Ge
neva din 1954 pentru Vietnam.

Senatorul american
Mansfield cere:

încetarea bombardamen
telor asupra R.D. Vietnam

WASHINGTON 10 (Agerpres). — 
Liderul majorității democrate din 
Senatul american, Mike Mansfield, 
s-a pronunțat pentru încetarea 
bombardamentelor asupra R. D. 
Vietnam, într-un raport privind 
rezultatele vizitei făcute luna tre
cută în capitala Franței, înaintat 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe. Arătînd că în cadrul 
convorbirilor oficiale de la Paris 
între reprezentanții Statelor Unite 
și R, D. Vietnam nu s-a înregis
trat nici un progres real, liderul 
majorității democrate a propus un 
plan pentru reglementarea conflic
tului vietnamez care prevede, în 
special, încetarea bombardamente
lor asupra R. D. Vietnam, sistarea 
focului și crearea unui guvern pro
vizoriu de coaliție în Vietnamul de 
sud. Mansfield s-a pronunțat în 
favoarea reconvocării Conferinței 
de la Geneva pentru Vietnam, în 
scopul reglementării problemelor 
întregii Asii de sud-est.

ȘEDINȚA GUVERNULUI
1 3

CEHOSLOVAC
PRAGA 10 (Agerpres). — Agen

ția C.T.K. anunță că în ședința sa 
din 9 septembrie, guvernul a dis
cutat și aprobat legea cu privire 
la Frontul Național, în care se sub
liniază că actuala structură a parti
delor politice și organizațiilor ob
ștești corespunde întru totul inte
reselor politice ale societății socia
liste din Cehoslovacia.

Guvernul a aprobat o directivă 
cu privire la activitatea Cehoslova
ciei la conferințele internaționale 
de peste hotare și din țară, în care

se subliniază că, în măsura posibi
lităților, participarea ei la aceste 
acțiuni va fi asigurată în aceleași 
proporții ca și pînă acum. Au fost 
adoptate, de asemenea, hotărîri și 
în alte probleme.

*
PRAGA 10 (Agerpres). — Cu 

prilejul unei adunări a activului 
membrilor P.C. din Cehoslovacia. 
J. Smrkovsky, președintele Adună
rii Naționale a R. S. Cehoslovace, 
s-a întîlnit cu siderurgiștii de la 
uzinele din orașul Kladno.

Comunicat privind
convorbirile dintre
A. Kosighin și O. Cernik

MOSCOVA 10 (Agerpres). — A- 
genția TASS a dat publicității un 
comunicat în care se arată că la 
10 septembrie au avut loc la Mos
cova convorbiri între președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
Alexei Kosîghin, și președintele 
guvernului Republicii Socialiste 
Cehoslovace, Oldrich Cernik.

Din partea sovietică au partici
pat, de asemenea, la convorbiri Ni
kolai Baibakov, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
președintele Comitetului de Stat al 
Planificării al U R.S.S., Andrei Gro- 
mîko, ministrul afacerilor externe 
al U.R.S.S., Mihail Kuzmin, prim-

GENEVA 10. Corespondentul Agerpres. H. Liman, transmite : Luînd cuvîntul în cadrul dezbaterilor generale ale conferinței statelor ne- posesoare de arme nucleare, șeful delegației austriece, ministrul afacerilor externe Kurt Waldheim, a declarat că neproliferarea armelor nucleare nu va putea fi asigurată decît atunci cînd statele nenucleare vor avea certitudinea că nu sînt expuse amenințării sau folosirii forței în reglementarea litigiilor. Tratatul de neproliferare—a spus el — nu constituie un scop în sine, ci un punct de plecare pentru adoptarea de noi măsuri în acest domeniu, măsuri care să creeze echilibrul necesar între obligațiile reciproce. Reprezentantul Austriei a menționat că conferinței îi revine sarcina de a formula propuneri concrete în vederea transformării energiei nucleare într-o sursă de progres pentru economia, tehnica și știința tuturor țărilor.Senjin Tsuruoka, șeful delegației japoneze, a pus, de asemenea, accentul asupra problemei garanțiilor de securitate, arătînd mai echitabilă ar zarmării nucleare, folosirea energiei puri pașnice, vorbitorul a apreciat că statelor nenucleare trebuie să li se asigure accesul la aceste informații și cunoștințe, după cum ar trebui să li se faciliteze obținerea de materiale fisionabile, astfel îneît să poată utiliza tehnologia nucleară în scopuri pașnice.S. M. Odaka, ministrul de externe al Ugandei, și-a exprimat speranța că conferința va ajunge la măsuri decisive care să îngăduie a- propierea de scopul final ; dezarmarea totală. El a relevat că garanția cea mai bună ar fi „un angajament categoric" al puterilor nucleare de a nu folosi arme nucleare împotriva statelor nenucleare în nici o împrejurare. Țările africane — a spus delegatul Ugandei — trebuie să folosească energia nucleară în vederea dezvoltării lor.Șeful delegației braziliene, A. F. Azeredo da Silveira, a insistat asupra problemei stabilirii unui echilibru ai drepturilor și obligațiilor între toate statele. în acest sens, el a propus ca Adunarea Generală a Națiunilor Unite să adopte la viitoarea sa sesiune o serie de rezoluții în care să recomande Comisiei pentru dezarmare să pregătească următoarele proiecte de convenții: Pentru încetarea producției de materiale fisionabile în scopuri militare ; limitarea producției de arme nucleare ; interzicerea experiențelor subterane

că soluția cea fi realizarea de- în ce privește nucleare în sco

Conferința
de presa
a președintelui
de Gaulle

PARIS 10 (Agerpres). — La Pa
ris a avut loc o conferință de pre
să a președintelui de Gaulle.

După ce a înfățișat punctul său 
de vedere cu privire la situația in
ternă creată în lunile mai și iu
nie, președintele s-a referit la ne
cesitatea înfăptuirii unor reforme 
privind Senatul, administrarea re
giunilor, funcționarea universită
ților.

In aceeași conferință de presă, 
generalul de Gaulle s-a ocupat de 
o serie de probleme internaționale.

locțiitor al ministrului comerțului 
exterior; din partea cehoslovacă au 
participat Frantisek Hamouz, vi
cepreședinte al guvernului R. S. 
Cehoslovace, Vaclav Vales, minis
trul comerțului exterior al R. S. 
Cehoslovace, Vladimir Koucky, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace la 
lyloscova.

După cum se arată în comuni
cat, în timpul convorbirilor au fost 
dezbătute o serie de probleme e- 
conomice de interes reciproc pen
tru ambele state, examinîndu-se 
probleme privind livrările reci
proce de mărfuri între cele două 
țări.

Ca urmare a tratativelor, între 
guvernul U.R.S.S. și guvernul 
R.S.C. a fost semnat un acord pri
vind livrările de gaze naturale din 
U.R.S.S. în Cehoslovacia în curs 
de o serie de ani și colaborarea 
în construcția unei conducte de 
gaze pe teritoriul Uniunii Sovie
tice.

In același comunicat se arată că 
a avut loc o întîlnire între Leo
nid Brej nev, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S. Alexei Kosîghin, 
membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S., președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., Nikolai 
Podgornîi, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., președinte
le Prezidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., și Oldrich Cernik, mem
bru al Prezidiului C.C. al P.C.C., 
președintele guvernului R.S.C., și 
Frantisek Hamouz, vicepreședinte 
al guvernului R.S.C.

Cu acest prilej a avut loc un 
schimb lărg de păreri în cursul 
căruia a fost exprimată convin
gerea reciprocă fermă că în actua
la situație principalul 
traducerea consecventă 
măsurilor practice care 
acordul intervenit la 
desfășurate la Moscova 
26 august 1968.

cu arme nucleare șî reducerea stocurilor existente de arme nucleare. Delegatul brazilian a declarat, de asemenea, că conferința ar trebui să convingă statele nucleare de a accepta formal ca, prin intermediul Națiunilor Unite, să afecteze în folosul țărilor în curs de dezvoltare o parte substanțială a resurselor devenite disponibile prin eventuala adoptare a unor măsuri de dezarmare nucleară. El s-a pronunțat pentru crearea unui fond destinat procurării de materiale fisionabile necesare pentru a face față nevoilor statelor neposesoare de arme nucleare, în vederea dezvoltării lor economice.Afirmînd că conferința trebuie să propună noi măsuri în vederea dezarmării nucleare și apoi a dezarmării generale, șeful delegației indoneziene, C. Anwar Sâni, a declarat că numai eliminarea totală a armelor nucleare ar putea constitui o garanție absolută a securității.Reprezentantul Venezuela, Herman Nava Carillo, a declarat că primejdia nucleară nu poate fl înlăturată decît prin lichidarea arsenalelor nucleare. In același sens s-a pronunțat și reprezentantul Ceylonului, H. S. Amerasinghe. Delegatul Ceylonului a remarcat că tratatul de neproliferare nucleară prezintă anomalia de a considera țările pe teritoriul cărora sînt staționate arme nucleare drept state nenucleare. El a apreciat că orice stat nuclear care plasează arme atomice pe teritoriul unui stat nenuclear semnatar al tratatului, întocmai ca și statele nesemnatare ale tratatului care ar accepta să depoziteze asemenea arme ale puterilor nucleare, s-ar pune în situația de a încălca obligațiile asumate tatului.Delegatul irakian Yassen a reafirmat a se găsi o procedură, îngăduind participarea statelor nenucleare la avantajele rezultînd din folosirea e- nergiei nucleare în scopuri pașnice.Șeful delegației canadiene, E. L. M. Burns, s-a pronunțat pentru crearea de zone denuclearizate ca mijlocul cel mal bun de apărare a statelor nenucleare împotriva atacurilor nucleare. în același sens s-a pronunțat și șeful delegației Yemenului de sud, Ismail Saeed Noaman, care, subliniind importanța creării de zone libere de arme nucleare în America Latină și Africa, a propus ca și Orientul Mijlociu să se declare în mod unilateral zonă denu- cieărizatS. El a adăugat că ar fi necesar ca și în alte regiuni ale lumii să se adopte asemenea măsuri.

CORESPONDENTA DIN TEHERAN 
DE LA NICOLAE POPOVICI

în virtutea tra-Mustafa Kamil necesitatea de

Actualitatea culturală iraniană 
este dominată de ceea ce aici, la 
Teheran, se numește „reforma uni
versitară". Zilele acestea a conti
nuat desemnarea noilor cadre de 
conducere ale instituțiilor de învă
țământ superior din capitală și din 
țară, care vor înlocui vechii rec
tori, demisionați recent. Schimbă
rile la nivelul conducerii nu re
prezintă — așa cum subliniază pre
sa — decît un prim act al aplică
rii ansamblului de măsuri stabilite 
de conferința învățământului supe
rior, ținută de curînd la Ramsar, 
localitate de pe litoralul Caspicii. 
Motivele ce au inspirat organiza
rea conferinței și elaborarea unui 
program de măsuri sînt determi
nate 
ților 
tem 
Iran 
lului 
milare din lume. Evidențiind aces
te rămîneri în urmă, cotidianul 
„Sedaye Mardom" relata că : „Me
todele practicate în învățămînt nu 
s-au modificat de o jumătate de 
secol, iar cursurile se predau după 
manualele redactate cu 30—40 de 
ani în urmă". La Ramsar s-a men
ționat, de asemenea, neglijarea ac
tivității de cercetare științifică tn 
universități și faptul că, în gene
ral, învățămîntul nu este subordo
nat nevoilor de cadre impuse de 
dezvoltarea economică a țării. E- 
xistă un dezechilibru între numă
rul studenților ce frecventează fa
cultățile de științe sociale și cei ai 
facultăților tehnice, anomalie ce-și 
are sursa încă în organizarea în-

— potrivit aprecierii autorită-
— de faptul că actualul sis- 
de învățămînt superior din 
a rămas mult tn urma nive- 
instituțiilor de învătămînt si-

vățămîntului mediu. „Numărul stu
denților noștri — declara șahinșa- 
hul Iranului la conferință — atin
ge acum cifra de 47 000, în timp ce 
noi avem doar 12 000 elevi în școli 
tehnice și profesionale. Or, într-o 
țară aflată în curs de dezvoltare 
ar trebui ca numărul acestor e- 
levi să fie de trei ori mai mare 
decît numărul studenților din uni
versități".

Una din preocupările participan- 
ților la reuniune a fost tocmai a- naliza acestei stări de lucruri, co
rijarea ei, astfel îneît procesul de 
învățămînt să fie corelat armonios 
cu dezvoltarea economică. In a- 
cest scop, se prevede ca activitatea 
viitoare a universităților să fie co
ordonată de guvern prin cele două 
ministere de resort — al educației 
naționale ?i cel al învățământului 
superior și de cercetări științifice. 
Acesta din urmă va pune la punct tn scurt timp un proiect privind 
crearea unui organism central de 
cercetare, care să îndrume munca 
științifică a studenților. Alte mă
suri vizează obligativitatea cadre
lor didactice de a 
strîns cu facultățile, 
mai activ studenții 
universitară.

Hotărîrile adoptate 
cum în curs de înfăptuire, sînt con
siderate în cercurile politice și de 
presa din capitala Iranului drept 
acțiuni importante de natură să 
modernizeze învățămîntul superior 
iranian. „Ele vor deschide — cum 
aprecia ziarul „Ayandegan-, — 
fără îndoială noi perspectiv '~'~ 
vățămîntului superior din Iran'', /-

colabora mai 
de a atrage 

la activitatea

la Ramsar, a-

STOCKHOLM ÎN ANGRENAJUL
CAMPANIEI ELECTORALE

Arne SODERQUIST, publicist suedez

15 septembrie, poporul sue-
Negocierile
mgeriano- 
biafreze au 
fost întrerupte

0 delegație de partid 
și guvernamentală 
a R.D.G. a sosit

la Ulan Bator

constă în 
în viață a 
decurg din 
tratativele 
între 23 și

ADDIS ABEBA 10 (Agerpres). — Negocierile de pace nigeriano-biafreze de la Addis Abeba au fost întrerupte luni pentru o perioadă nedeterminată, fără ca discuțiile să fi dus la realizarea vreunui acord în problema încetării focului sau în aceea, extrem de presantă, a ajutorării victimelor civile ale războiului. în ciuda eforturilor depuse de Organizația Unității Africane, care a adus din nou părțile la masa tratativelor la 5 august, pozițiile celor două delegații au rămas la fel de opuse. Convins că va putea dobîndi rapid o victorie decisivă pe cîmpul de luptă, guvernul de la Lagos a refuzat în continuare să accepte vreun compromis care să nu includă reînglobarea în cadrul federației nigeriene a B:a- frei.Comunicatul dat publicității la Addis Abeba anunță în același timp organizarea la sfîrșitul acestei săptă- mîni la Alger a unei reuniuni a Comitetului consultativ al O.U.A. în problema nigeriana, destinată elaborării unui plan detaliat de transmitere către populația înfometată a ajutoarelor în hrană și medicamente, oferite de o serie de țări și organizații internaționale.

ULAN BATOR 10 (Agerpres). — 
Agenția Monțame anunță că dele
gația de partid și guvernamentală 
a R.D Germane, condusă de Willi 
Stoph, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Miniștri, a 
marți la Ulan Bator. 
vizitei urmează să fie 
tratat de prietenie și 
între cele două țări.

In aceeași zi, delegația de par
tid și guvernamentală a R.D. Ger
mane a avut o întîlnire cu J. Țe- 
denbal, prim-secretar al C.C. al 
P.P.R.M., președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P Mongole, și cu 
J. Sambu, președintele Prezidiului 
Marelui Hural Popular, și cu alți 
conducători mongoli.

sosit
In timpul 

semnat noul 
colaborare

agențiile de presă transmit
Si

Marti după-amiază a pă
răsit Budapesta delesatia Minis- terului Sănătății al Republicii Socialiste România, condusă de acad. prof, dr. Aurel Moga, ministrul sănătății, care, la invitația Ministerului Sănătății al R. P. Ungare, a făcut o vizită în această țară. La plecare, în gara Keleti, delegația a fost condusă de dr. Szabo Zoltan, ministrul sănătății, și de alte persoane oficiale. A fost prezent ambasadorul României la Budapesta, Dumitru Turcuș. In cursul dimineții de marți a avut loc semnarea planului de colaborare pe următorii doi ani între cele două ministere ale sănătății.

La Alger s-au încheiat 
marți lucrările Comisiilor conferinței ministeriale a Organizației Unității Africane. Pe ordinea de zi au figurat o serie de probleme privind situația politică de pe continentul negru, colaborarea economică dintre statele africane, precum și probleme de ordin administrativ.

lii capitala Indiei a luat 
sfîrșit cel de-al 12-lea Seminar al O.N.U. în problema discriminării rasiale, la lucrările căruia au participat delegații reprezentînd 26 de țări. In cadrul ultimei ședințe a fost adoptat

un document care condamnă Republica Sud-Africană pentru „politica sa sistematică și inumană de discriminare rasială".
Referindu-se Ia soarta Iui 

Massamba Debat,care 8 demi- sionat recent din funcția de președinte al Republicii Congo (Brazzaville), căpitanul Marien Ngouabi, președintele Consiliului național al revoluției și comandantul-șef al armatei naționale populare, a declarat că securitatea personală a fostului președinte este pe deplin garantată și că orice speculație în acest sens este lipsită de rațiune.

Directorul pavilionului 
românesc la Tîrgul interna
țional de la Alger,Ion Boambă> a oferit un cocteil la care au fost invitați oameni de afaceri reprezentanți ai principalelor firme din Algeria, ziariști. Cei prezenți au apreciat calitatea exponatelor prezentate la pavilionul țării noastre. (Agerpres)

„Neues Deutsch
land" despre dez
voltarea relațiilor 
comerciale 
ale R.D.G.

Prof. Christian Barnard a 
OfCCtUat 0 nou^ °Perat'e de inimă Pacientul, Demetrios Papadakis, originar ani die Unstarea sănătății pacientului este satisfăcătoare.

din Creta, suferea de mai mulți de o malformație valvulară, mala- considerată de medici incurabilă prim buletin medical arată că

BERLIN 10. — Corespondentul A- gerpres, St. Deju, transmite: Referindu-se la unele rezultate ale Tîr- gului de la Leipzig, ziarul „Neues Deutschland" publică un articol în care subliniază printre altele că „în convorbirile noastre cu reprezentanți ai întreprinderilor din diferite țări capitaliste, politica guvernului de a dezvolta și pe mai departe relațiile economice și comerciale cu statele capitaliste pe baza egalității și avantajului reciproc tată". Ziarul arată că în lui 1968 schimbul deR.D.G. a crescut față de anul precedent cu 20 la sută cu Franța, cu 31 la sută cu Italia, cu 21 la sută cu Suedia.

în drepturi a fost salu- cursul anu- mărfuri al

La . ....dez va merge la alegeri pentru a desemna, pe o nouă perioadă de patru ani, 233 de membri în cea de-a doua cameră a parlamentului. Pregătirile electorale interne în cadrul partidelor respective s-au desfășurat în tot cursul acestui an cu o accelerație crescîndă, însă campania electorală propriu-zisă este scurtă și intensivă.Cinci partide sînt, tn momentul de față, reprezentate în cea de-a cameră a parlamentului — partide muncitorești și trei ’gheze. La alegeri participă, de menea, alte trei partide. In zent, social-democraților le revin 113 mandate, comuniștilor 8, conservatorilor 33. liberalilor 43, iar partidului de centru 35, la care se a- daugă 1 mandat aparțlnînd unui grup de dreapta, denumit Adunarea cetățenească. în felul acesta, partidelor muncitorești le revin 121 mandate, față de 112 ale blocului sprijinit de burghezie.Alegerile din anul acesta suscită un interes special, deoarece partidele burgheze, pe baza rezultatelor alegerilor comunale din 1966, consideră că au bune perspective să obțină majoritatea și, în acest fel, să poată forma, pentru prima dată de la începutul anilor ’30. un guvern fără participarea social-democraților.Problema viitorului guvern dă naștere la dezbateri interminabile. Existența primei camere a parlamentului, ai cărei membri sînt a- leși pe o perioadă de opt ani pe baza rezultatelor alegerilor comunale și districtuale, complică socotelile partidelor burgheze. în prima cameră, partidele muncitorești au o majoritate de 80 de mandate, față de 71 ale partidelor burgheze. Dat fiind faptul că hotărîrile în probleme economice — și aceasta se referă, printre altele, și la întregul buget al statului — pot fi luate numai după aprobarea celor două camere, o pierdere, spre exemplu, de 5 mandate, la 15 septembrie, ale social-democraților și o creștere corespunzătoare a mandatelor partidelor burgheze nu vor duce în mod necesar la schimbarea guvernului. Nu este, deci, suficient ca partidele burgheze să obțină o majoritate în cea de-a doua cameră, pentru a putea domina politica țării.Tactica partidelor burgheze constă în a căuta să dirijeze discuțiile în jurul problemei guvernului și, în același timp, de a estompa conținutul politicii pe care ar promova-o dacă ar reuși să preia frî- nele. Un alt aspect al tacticii a- cestor partide constă în a ataca pa social-democrați, în anumite probleme, „dinspre stînga". Aceasta privește. de exemplu, problema ajutorului modest pe care Suedia îl a- cordă țărilor în curs de dezvoltare. De asemenea, aceasta se referă la problema locuințelor, care în politica internă actuală a Suediei joacă un rol foarte însemnat. Cu toată intensitatea construcțiilor de locuințe. insuficienta lor în localitățile dens populate este, într-adevăr, foarte accentuată. Aceasta este legată de procesul rapid de urbanizare și de deplasările apreciabile ce au loc din localitățile rurale spre orașe Totodată, nivelul chiriilor a crescut mult în ultimii ani.Social-democratii jati atîta timp cît un caracter steril, asupra problemei vern. în loc să se

doua două bur- ase- pre-

sînt dezavanta- dezbaterile au concentrîndu-se viitorului gu- axeze pe deose-

birile din conținutul politicii preconizate de echipa social-democrată ■ față de cea a partidelor exprimând interesele capitalului particular. Este ușor de constatat că lipsa de io-' cuințe se datorește, în realitate, f? tului că construcțiile se află în v mai mare parte sub controlul mj- nopolurilor particulare, iar terenurile constituie obiect al unor speculații de anvergură. Sau, dacă se ia problema ajutorului acordat țărilor în curs de dezvoltare, e ușor de demonstrat că partidele burgheze sînt partizani ai unei politici potrivit căreia întreprinderile particulare suedeze, adesea în colaborare cu trusturile americane și vest-eu- ropene, investesc în țările „lumii a treia" într-o manieră după care mai mult iau decît dau.Acestea și alte probleme asemănătoare sînt ridicate energic de Partidul de stînga — comuniștii în cadrul dezbaterilor electorale. Programul electoral al comuniștilor are două puncte principale privind politica externă și internă. Ele pot fi rezumate astfel : „Solidaritate cu popoarele exploatate împotriva imperialismului" și „Puterea populară trebuie să înlocuiască guvernarea marelui capital". Cel de-al doilea obiectiv sintetizează și cererea privind asigurarea unui loc de muncă și a mijloacelor de existență, asigurarea de locuințe la prețuri convenabile, o politică de impozite democratică, sporirea influenței sala- riaților în întreprinderi, respingerea tendinței de asociere a Suediei Piața comună.Comuniștii au stabilit înainte alegeri o colaborare apropiată lade___ ____ cu tinerii progresiști reuniți în Asociația socialistă, înființată de curînd, precum și în Asociația tineretului de stînga. Se așteaptă ca tineretul să joace un rol important în alegerile de la 15 septembrie. Sînt multe semne care ilustrează activizarea politică a tineretului, ceea ce se reflectă, printre altele, într-o puternică opoziție a tinerei generații față de agresiunea americană din Vietnam, fată de politica de discriminare rasială din S.U.A., R.S.A. și Rhodesia.Sistemul electoral suedez este de așa natură că dezavantajează partidele care nu obțin un anumit număr de voturi. Comuniștii, de exemplu, au trebuit să plătească la ultimele alegeri parlamentare cu un număr dublu de voturi fiecare mandat. comparativ cu cel mal mare partid din țară. După multi ani de dezbateri și negocieri, partidele politice au căzut acum de acord asupra unui nou anul 1970 va prima cameră un parlament aceasta va fi __________ _________electoral. în așa fel îneît se va a- sigura o mai justă pronortionali- tate în repartizarea mandatelor tuturor partidelor care obțin cel puțin 4 la sută din totalul voturilor exnrimatePe baza voturilor obținute la a- legerile din 1966. Partidul de stînga —- comuniștii ar fi trebuit să primească, potrivit sistemului electoral ce se elaborează. 23 de mandate în loc de 8, cîte are în prezent. Dacă. deci, anul electoral 1968 este important, el constituie totuși numai o confruntare prealabilă înaintea anului electoral 1070. cfnd noua constituție și sistemul electoral schimbat vor intra în vigoare.

sistem electoral. Tn fi. astfel, desființată și Suedia va avea unicameral. Legat de schimbat și sistemul
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